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คำนำ 
 

 ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ไดกำหนดแนวทาง การขับเคลื่อนนโยบายในสถานศึกษา 2565 เปน

นโยบายเรงดวน สพฐ. Quick Policy 2565 ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ

ดานการพัฒนา และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย เปนการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ ๒๑) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน สานตอภารกิจการ

ดำเนินงานมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในการขับเคลื่อนเนนการจัดการเรียนรูแบบบูรณา

การ การพัฒนาสมรรถนะผูเรียน วัดประเมินผลที่สอดคลองกับบริบทเชิงพื้นที่เนนการใช สรางสื่อนวัตกรรม 

เทคนิคการจัดการเรียนรูที่มุงการจัดกาเรียนรูเชิงรุก Active Learning รองรับการเรียนรูยุคใหม โดยคำนึงถึง

ความแตกตางในการเรียนรูของผูเรียนแตละคน ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ดานการพัฒนาและ

เสริมสราง ศักยภาพมนุษย สูการเปนคนไทยที่เปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ ของผูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ และ

สามารถนำมาปรับใชกับชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร จึงนำนโยบายสูการปฏิบัติในการพัฒนาการจัดการ

เรียนรูบูรณาการเชิงรุก(Active Learning) ผานกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพเนนการพัฒนา

บทเรียนรวมกัน ดวยการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบการออกแบบหนวยการเรียนรูบูรณาการแบบขามกลุมสาระ

การเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรูเชิงรุก(Active Learning) จึงสงผลใหโรงเรียนไดรับการประเมินในครั้งน้ี 

เอกสารฉบับน้ีจัดทำข้ึนเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก เพื่อคัดเลือกโรงเรียนตนแบบการออกแบบ

หนวยการเรียนรูบูรณาการแบบขามกลุมสาระการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรูเชิงรุก(Active Learning) 

ซึ่งประกอบดวยหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการขามกลุมสาระการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) ที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในปการศึกษา ๒๕๖๕ โดยผานกระบวนการวางแผน

ออกแบบแผนการจัดการเร ียนร ู   และผ านกระบวนการชุมชนแหงการเร ียนร ู ทางว ิชาช ีพ PLC:LS                           

ตามหลักเกณฑเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตอไป 

   หากมีขอบกพรองหรือผิดพลาดประการใด ตองขออภัยไว ณ ที่น้ี 

 

          

โรงเรียนแรวิทยา 
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หนวยการเรยีนรูรายวชิาพืน้ฐานแบบบรูณาการ 

ระดบัชั้นมธัยมศกึษาปที ่1 

เรือ่ง ประเกอืม 

โรงเรยีนแรวทิยา 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาสรุินทร
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คำอธิบายรายหนวย 

กลุมสาระการเรยีนรูแบบบรูณาการ 

เรือ่ง ประเกอืม ภาคเรยีนที ่1 ชัน้มัธยมศกึษาปที ่1 เวลา 10 ชั่วโมง 

 ศึกษาและเขาใจเกี่ยวกับเรื่องของประเกือม และนำความรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารมา

อธิบายวิธีการทำประเกือม ดวยเทคนิคการรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาคนควาจากการฟง  การดู และ

การพูดไดอยางชัดเจน การอานออกเสียงและใหคำแนะนำ คำชี้แจงและคำอธิบายในการผลิตปะเกือม สามารถ

บอกวัสดุ อุปกรณในการทำปะเกือม และพูดอธิบายวิธีการทำปะเกือมเปนภาษาอังกฤษ นำความรู ความเขาใจ 

และทักษะกระบวนเรียนรูจากการทำงานมาปรับใช รวมถึงการนำเทคโนโลยีตาง ๆ เขามาชวยเหลือในการ

สรางสรรคผลงานหรือผลิตชิ้นงานตามความสนใจ ความสามารถ และความพรอมของตนเอง เพื่อนำมาจัด

จำหนายสรางรายไดใหแกตนเองและครอบครัว 

 

ตัวชี้วัด 

ว 2.1 ม.1/10 

ท 3.1 ม.1/1, ม.1/6 

ง 2.1 ม.1/2, ม.1/3 

ต 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 

ต 1.3 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 

ต 3.1 ม.1/1 
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โครงสรางเวลาเรยีน/โครงสรางหนวยการเรยีนรู/ กำหนดหนวยการเรยีนรู 

 

ชือ่หนวย มาตรฐาน/

ตวัชีว้ดั 

กลุมสาระ 

การเรยีนรู 

สาระสำคญั/ความคดิ

รวมยอด 

ภาระชิน้งาน/

ชิน้งาน 

เวลา 

(ชัว่โมง) 

นำ้หนกั

คะแนน 

ประเกอืม ว 2.1 ม.1/10 

 

วิทยาศาสตร สารที่อยูรอบตัวเรา

ลวนมีสมบัติทาง

กายภาพ และสมบัติ

ทางเคมีที่แตกตางกัน 

ซ่ึงอุณหภูมิภายนอกมี

ผลตอสถานะของสาร 

ซ่ึงเปนสมบัติทาง

กายภาพของสาร

อยางหน่ึง เชน 

น้ำแข็ง (ของแข็ง) 

เมื่อไดรับความรอน

จะละลายกลายเปน

น้ำ (ของเหลว) เมื่อ

น้ำไดรับความรอน

ตอเน่ืองจะเดือด และ

ระเหยกลายเปนไอ 

(แกส) เปนตน ซ่ึง

ความรอนที่ทำให

ของแข็งเปลี่ยน

สถานะเปนของเหลว 

เรียกวา ความรอน

แฝงของการ

หลอมเหลว และเรียก

ความรอนที่ทำให

ของเหลวเปลี่ยน

สถานะเปนแกสวา 

- ใบกิจกรรม 2 10 
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ชือ่หนวย มาตรฐาน/

ตวัชีว้ดั 

กลุมสาระ 

การเรยีนรู 

สาระสำคญั/ความคดิ

รวมยอด 

ภาระชิน้งาน/

ชิน้งาน 

เวลา 

(ชัว่โมง) 

นำ้หนกั

คะแนน 

ความรอนแฝงของ

การกลายเปนไอ 

ท 3.1 ม.1/1, 

ม.1/6 

ภาษาไทย ในชีวิตประจำวันของ

เรา  เรารับสารดวย

การฟงจากสื่อตาง ๆ  

มากมาย  ผูฟงที่

ฉลาดจะเลือกฟง        

แตสิ่งที่ดีมีประโยชน  

ฟงอยางตั้งใจและจับ

ใจความสำคัญของ

เรื่องที่ฟงใหได  แลว

พิจารณาวาเราได

ประโยชนอะไรบาง

จากสิ่งทีฟ่ง  บางครั้ง

เราอาจเก็บความรูที่

ไดจากการฟงมาพูด

ตอหรือมาเลาตออีกก็

ได 

- การนำเสนอ 2 10 

ง 2.1 ม.1/1,  

ม.1/2 

การงานอาชพี การสรางอาชีพ 

สามารถนำความรู 

ความเขาใจ และ

ทักษะกระบวนเรียนรู

จากการทำงานมา

ปรับใช รวมถึงการนำ

เทคโนโลยีตาง ๆ เขา

มาชวยเหลือในการ

สรางสรรคผลงาน

หรือผลิตชิ้นงานตาม

ความสนใจ 

ความสามารถ และ

- แบบทดสอบ 

- ใบงาน 

 

4 20 
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ชือ่หนวย มาตรฐาน/

ตวัชีว้ดั 

กลุมสาระ 

การเรยีนรู 

สาระสำคญั/ความคดิ

รวมยอด 

ภาระชิน้งาน/

ชิน้งาน 

เวลา 

(ชัว่โมง) 

นำ้หนกั

คะแนน 

ความพรอมของ

ตนเอง เพื่อนำมาจดั

จำหนายสรางรายได

ใหแกตนเองและ

ครอบครวั 

ต 1.1 ม.1/1, 

ม.1/2, ม.1/3 

ต 3.1 ม.1/1 

 

ภาษาตางประเทศ - อานออกเสียง

คำศัพทเกี่ยวกับวัสด ุ

อุปกรณ ในการทำ

ประเกือม และนำ

คำศัพทไปแตง

ประโยคเกี่ยวกับการ

ทำประเกือมได 

- เรียนรูการบอก

ลำดับในข้ันตอนใน

ภาษาอังกฤษ นำ

คำศัพทบอกลำดับไป

เรียงเหตุการณงาย ๆ 

เกี่ยวกับการทำ

ประเกือมได 

- แบบทดสอบ 

- ใบงาน 

2 10 
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ผังมโนทศันหนวยการเรยีนรูบรูณาการ 
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หนวยการเรยีนรู เรือ่ง ประเกอืม เวลา 10 ชัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเกือม 
ประเกือม เปนภาษาเขมร หมายถึง ปะคำ เปนคำเรียก  

เม็ดเงิน เม็ดทอง  

รูปทรงกลมที่นำมารอยเรียงกันเปนเครื่องประดับคอ  

แกะลวดลายที่เลียนแบบจากธรรมชาตริอบตัว  

เชน ลายดอกบัว ลายตาราง ลายดอกพิกุล ลายดอกจันทร เปนตน 
 

วทิยาศาสตร 

ว 2.1 ม.1/10 

ความสัมพันธระหวางพลงังานความรอนกับ

การเปลี่ยนสถานะของสสาร 

ภาษาไทย 

ท 3.1 ม.1/1,ม.1/6 

พูดสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟงและดูมี

มารยาทในการฟง การดแูละการพดู 

การงานอาชพี 

ง 2.1 ม.1/1, ม.1/2 

มีเจตคติทีด่ีตอการประกอบอาชีพ และ

เห็นความสำคัญของการสรางอาชีพ 

ชิน้งาน/ภาระงาน  

ใบงาน/ใบกิจกรรม/ 

แบบทดสอบ/การนำเสนอ 

สมรรถนะสำคญั  

ความสามารถในการสื่อสาร การคิด 

การแกปญหา การใชทักษะชีวิต    

การใชเทคโนโลย ี 

คณุลกัษณะของผูเรยีน 

มุงมั่น มีวินัย ซ่ือสัตยสุจริต ใฝเรียนรู 

ภาษาตางประเทศ 

ต 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 

            ต 3.1 ม.1/1 

ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำและคำชี้แจงงายๆ  

ที่ฟงและอาน คนควา รวบรวมและสรุปขอมูล ขอเท็จจริงที่

เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น จากแหลงเรียนรูและ

นำเสนอดวยการพูด/การเขียน 
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หนวยการเรยีนรูแบบบรูณาการ 

 

 

หนวยการเรยีนรู เรือ่ง ประเกอืม                            จำนวน 10 ชัว่โมง  

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปที ่1            ภาคเรยีนที ่1  ประจำปการศกึษา 2565  

                                                                                                                      

1. มาตรฐานการเรยีนรู/ตวัชีว้ดั 

1.1 กลุมสาระการเรยีนรูวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

  ว 2.1 เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับ

โครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิด

สารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

  ม.1/10 อธิบายความสัมพันธระหวางพลังงานความรอนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร โดยใช

หลักฐานเชิงประจักษและแบบจำลอง 

      1.2 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด และความรูสึกใน

โอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 

ม.1/1  พูดสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟงและดู 

ม.1/6  มีมารยาทในการฟง การดูและการพูด 

1.3 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

           ง 2.1 เขาใจ มีทักษะที่จำเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา

อาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ 

  ม.1/2 มีเจตคติทีด่ีตอการประกอบอาชีพ 

  ม.1/3 เห็นความสำคัญของการสรางอาชีพ 

   1.4 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคดิเห็นอยางมีเหตุผล 

ม.1/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ และคำชี้แจงงาย ๆ ทีฟ่งและอาน 

ม.1/2 อานออกเสียงขอความ นิทาน และบทรอยกรอง (poem) สั้น ๆ ถูกตองตามหลักการอาน 

ม.1/3 เลือก/ระบุประโยคและขอความใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียง (non-text information)  

ที่อาน 

ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นและเปนพื้นฐานในการ

พัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน 

ม. 1/1 คนควา รวบรวม และสรุปขอมูล/ขอเทจ็จริงที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น จากแหลง

เรียนรู และนำเสนอดวยการพูด/การเขียน 
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2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

 สารรอบตัวประกอบไปดวยธาตุและสารประกอบ ซ่ึงสารแตละชนิดมีสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมี  

ที่เหมือนและแตกตางกัน โดยความรอนเปนปจจัยหนึ่งที่ทำใหสถานะ ซึ่งเปนสมบัติทางกายภาพของสาร

เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงในทองถ่ินที่มีการใชความรูในเรื่องการเปลี่ยนสถานะของสารมาประดิษฐสรางเครื่องประดับ

ที่ชื่อวา ประเกือม โดยประเกือมทำมาจากเม็ดเงินบริสุทธิ์มาหลอมใหละลาย แลวนำมาหลอและตีเพื่อขึ้นรูป 

ซึ่งเปนการใชความรอนในการเปลี่ยนสถานะของสารหรือเม็ดเงินบริสุทธิ์ ในชีวิตประจำวันของเรานั้นมีการรับ

สารดวยการฟงจากสื่อตาง ๆ  มากมาย  ผูฟงที่ฉลาดจะเลือกฟง แตสิ่งที่ดีมีประโยชน  ฟงอยางตั้งใจและจับ

ใจความสำคัญของเรื่องที่ฟงใหได  แลวพิจารณาวาเราไดประโยชนอะไรบางจากสิ่งที่ฟง บางครั้งเราอาจเก็บ

ความรูที่ไดจากการฟงมาพูดตอหรือมาเลาตออีกก็ได เชน การพูดเรื่องประเกือม เปนตน มีการอานออกเสียง

คำศัพทเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณในการทำประเกือม และนำคำศัพทไปแตงประโยคเกี่ยวกับการทำประเกือมได 

นำความรู ความเขาใจ และทักษะกระบวนเรียนรูจากการทำงานมาปรับใช รวมถึงการนำเทคโนโลยีตาง ๆ          

เขามาชวยเหลือในการสรางสรรคผลงานหรือผลิตชิ้นงานตามความสนใจ ความสามารถ และความพรอมของ

ตนเอง เพื่อนำมาจัดจำหนายสรางรายไดใหแกตนเองและครอบครัว  

3. สาระการเรยีนรู 

 3.1 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  ความรอนมีผลตอการเปลี่ยนสถานะของสสาร เมื่อใหความรอนแกของแข็ง อนุภาคของของแข็ง         

จะมีพลังงานและอุณหภูมิเพิ ่มขึ ้นจนถึงระดับหนึ ่ง ซึ ่งของแข็งจะใชความรอนในการเปลี่ยนสถานะเปน

ของเหลว เรียกความรอนที่ใชในการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเปนของเหลววา ความรอนแฝงของการ

หลอมเหลว และอุณหภูมิขณะเปลี่ยนสถานะจะคงที่ เรียกอุณหภูมิน้ีวา จุดหลอมเหลว 

เมื่อใหความรอนแกของเหลว อนุภาคของของเหลว จะมีพลังงานและอุณหภูมิเพิ่มข้ึนจนถึงระดับหน่ึง 

ซึ ่งของเหลวจะใชความรอนในการเปลี่ยนสถานะเปนแกส เรียกความรอนที่ใชในการเปลี่ยนสถานะจาก

ของเหลว เปนแกสวา ความรอนแฝงของการกลายเปนไอ และอุณหภูมิขณะเปลี่ยนสถานะจะคงที่ เรียก

อุณหภูมิน้ีวา จุดเดือด 

  3.2 กลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย  

  การพูดจับใจความสำคัญจากการฟงสื่อ 

  3.3 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

 แนวทางการเลือกอาชพี กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ เจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพ การสราง

รายไดจากการประกอบอาชีพสุจริต ความสำคัญของการสรางอาชีพ การมีรายไดจากอาชีพที่สรางขึ้น และ          

การเตรียมความพรอม 
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  3.5 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

คำศพัท 

  - silver (n.): a precious shiny grayish-white metal, the chemical element of 

atomic number 47. (โลหะเงิน) 

  - crucible (n.): a ceramic or metal container in which metals or other 

substances may be melted or subjected to very high temperatures. (เบาหลอม) 

  - Bunsen burner (n.): a small adjustable gas burner used in laboratories.            

(แทงเปาไฟ) 

  - steel rail (n.): a steel bar or continuous line of bars laid on the ground             

(รางเหล็ก) 

  - hammer (n.):  a tool with a heavy metal head mounted at right angles at the 

end of a handle, used for jobs such as breaking things and driving in nails. (คอน) 

  - bamboo sapling (n.): a giant woody grass that grows chiefly in the tropics, 

where it is widely cultivated. (กลาไมไผ) 

  - scissors (n.): an instrument used for cutting cloth, paper, and other thin 

material, consisting of two blades laid one on top of the other and fastened in the middle so 

as to allow them to be opened and closed by a thumb and finger inserted through rings on 

the end of their handles. (กรรไกร)  

 สำนวนภาษา 

  - This is…, That is… 

  - We use …. To make Prakuaem. 

 หนาทีภ่าษา 

  - To talk about their hometown  

 โครงสรางประโยค/ไวยากรณ 

  - Present Simple 

4. สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 

 4.2 ความสามารถในการคิด    

  1)  ทักษะการวิเคราะห    

2)  ทักษะกระบวนการคดิตัดสินใจ 

 4.3 ความสามารถในการแกปญหา 

 4.4 ความสามารถในการใชทักษะชีวติ 



10 
 
 

4.5 ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

5. คณุลกัษณะอนัพงึประสงค 

 1. มีวินัย    

2. ใฝเรียนรู    

3. มุงมั่นในการทำงาน  

6. ชิน้งาน/ภาระงาน  

 - ใบกิจกรรม 

- แบบทดสอบ 

- ใบงาน 

- การนำเสนอ 

7. กรอบการวดัและประเมนิผล 

รายการวดั วธิวีดั เครือ่งมอื เกณฑการประเมนิ 

1) การเปลี่ยนแปลงสถานะ

ของสาร                    

การตอบคําถามใน          

ใบกิจกรรม เรื่อง การ

เปลี่ยนแปลงสถานะของ

สาร                    

ใบกิจกรรม เรื่อง การ

เปลี่ยนแปลงสถานะของ

สาร                    

ระดับคุณภาพตั้งแต

ระดับพอใชข้ึนไปผาน

เกณฑการประเมิน 

2) การพูดจับใจความสำคัญ

จากการฟงสื่อ 

สังเกตการนำเสนอ - แบบประเมินการ

นำเสนอผลงาน 

รอยละ 80 ข้ึนไป          

ผานเกณฑการประเมิน 

3) การสรางอาชีพ 1. สังเกตจากการถามและ

แสดงความคดิเห็น 

2. จากการตรวจการวัด

และประเมินผลการเรียนรู

ประจำหนวย 

3. ตรวจใบงาน 

- แบบทดสอบ 

- ใบงาน 

รอยละ 60 ผานเกณฑ

การประเมิน 

4) My hometown 

   

1. การรูความหมายของ

คำศัพท ออกเสียงได

ถูกตอง และแตงประโยค

ไดถูกตอง 

 

- แบบทดสอบ 

 

- ใบงาน 

 

- รอยละ 60 ผาน

เกณฑการประเมิน 

- รอยละ 60 ผาน

เกณฑการประเมิน 
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รายการวดั วธิวีดั เครือ่งมอื เกณฑการประเมนิ 

5) การนำเสนอผลงาน - ประเมินการนำเสนอ   

  ผลงาน 

- แบบประเมินการ

นำเสนอผลงาน 

ระดับคุณภาพ 2  

ผานเกณฑ 

5) การปฏิบัติการ - ประเมินการปฏิบัติการ - แบบประเมินการ   

  ปฏิบัติการ 

ระดับคุณภาพ 2  

ผานเกณฑ 

6) พฤติกรรมการทำงาน

รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 

  การทำงานรายบุคคล

   

- แบบสังเกตพฤติกรรม  

  การทำงานรายบุคคล

   

ระดับคุณภาพ 2  

ผานเกณฑ 

7) พฤติกรรมการทำงานราย

กลุม 

- สังเกตพฤติกรรม 

  การทำงานรายกลุม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

  การทำงานรายกลุม 

ระดับคุณภาพ 2  

ผานเกณฑ 

8) คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 

- สังเกตความมีวินัย  

  ใฝเรียนรู และมุงมั่น 

  ในการทำงาน 

- แบบประเมนิ

คุณลักษณะ              

  อนัพึงประสงค 

 

ระดับคุณภาพ 2  

ผานเกณฑ 

 

8. กจิกรรมการเรยีนรู 

  • กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    แผนฯ ที่ 1 : การเปลี่ยนแปลงของสาร     เวลา 2 ชั่วโมง 

  • กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

    แผนฯ ที่ 2 : การพูดจับใจความสำคัญจากการฟงสื่อ    เวลา 2 ชั่วโมง 

  • กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชพี 

    แผนฯ ที่ 3 : การสรางอาชีพ      เวลา 4 ชั่วโมง 

  • กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

    แผนฯ ที่ 4 : My hometown      เวลา 2 ชั่วโมง 

  รวมทั้งสิ้น                                                                           เวลา 10 ชั่วโมง 
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9. สือ่/แหลงการเรยีนรู 

     9.1 สือ่การเรยีนรู 

  1) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร ม.1 เลม 1 

  2) หนังสือเรียนการงานอาชีพ ม.1 

  3) ใบความรูที่  8.1 เรื่อง การพดูจับใจความสำคญัจากการฟงและการดูสือ่   

  4) บัตรรูปภาพ 

  5) ภาพประเกือม 

  6) อุปกรณที่ใชในการทดลอง 

  5) ใบกิจกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร          

  6) ใบงาน เรื่อง การสรางอาชีพ 

 9.2 แหลงการเรยีนรู 

  1) แหลงเรียนรูนอกโรงเรียน 

  2) แหลงขอมูลสารสนเทศ  

     2.1) วดิีทัศน เรือ่ง ข้ันตอนการผลติประเกือม เมืองสุรินทร 

              2.2) วิดทีัศน เรื่อง อาชีพในชุมชน 

     2.3) เพลง  อาว  (ขับรองโดย  Atom ชนกันต)    
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แผนการจดัการเรยีนรู 

โรงเรียนแรวิทยา                                                      กลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รายวิชา วทิยาศาสตร 1 รหัสวิชา ว21101                                       ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 

หนวยการเรียนรู เรื่อง ประเกือม                                

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร                                   เวลา 2 ชั่วโมง                              

วัน.............. ที่........ เดอืน........................ พ.ศ. ...............                  ผูสอน นางสาวเรขา พรพิมลวงศา 

1. มาตรฐาน/ตวัชีว้ดั 

 มาตรฐานการเรยีนรู ว 2.1 เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของ

สสารกับโครงสรางและแรงยึดเหน่ียวระหวางอนุภาค หลักและธรรมชาตขิองการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร 

การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกริิยาเคม ี

 ตวัชีว้ดั  ม.1/10 อธิบายความสัมพันธระหวางพลงังานความรอนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร โดยใช

หลักฐานเชิงประจักษและแบบจำลอง 

2. สาระสำคญั/ความคดิรวบยอด 

สารที่อยูรอบตัวเราลวนมีสมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางเคมีที่แตกตางกัน ซึ่งอุณหภูมิภายนอกมี

ผลตอสถานะของสาร ซ่ึงเปนสมบัติทางกายภาพของสารอยางหน่ึง เชน น้ำแข็ง (ของแข็ง) เมื่อไดรับความรอน

จะละลายกลายเปนน้ำ (ของเหลว) เมื่อน้ำไดรับความรอนตอเนื่องจะเดือด และระเหยกลายเปนไอ (แกส)               

เปนตน ซึ่งความรอนที่ทำใหของแข็งเปลี่ยนสถานะเปนของเหลว เรียกวา ความรอนแฝงของการหลอมเหลว 

และเรียกความรอนที่ทำใหของเหลวเปลี่ยนสถานะเปนแกสวา ความรอนแฝงของการกลายเปนไอ 

3. จุดประสงคการเรียนรู 

 ดานความรู (Knowledge) 

   - อธิบายความสัมพันธระหวางพลังงานความรอนกับการเปลี่ยนสถานะของเม็ดเงินได  

 ดานทกัษะกระบวนการ (Process) 

  - เขียนผลการเปลี่ยนแปลงสถานะของเม็ดเงินเพื่อนำไปทำประเกือมได 

 ดานคณุลกัษณะ (Attribute) 

  - รับผิดชอบตอหนาที่และงานที่ไดรับมอบหมาย (A)  

4. สาระการเรยีนรู 

 ความรอนมีผลตอการเปลี่ยนสถานะของสสาร เมื่อใหความรอนแกของแข็ง อนุภาคของของแข็ง            

จะมีพลังงานและอุณหภูมิเพิ่มข้ึนจนถึงระดับหน่ึง ซ่ึงของแข็งจะใชความรอนในการเปลี่ยนสถานะเปนของเหลว 

เรียก ความรอนที่ใชในการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเปนของเหลววา ความรอนแฝงของการหลอมเหลว และ

อุณหภูมิขณะเปลี่ยนสถานะจะคงที่ เรียกอุณหภูมิน้ีวา จุดหลอมเหลว  
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เมื่อใหความรอนแกของเหลว อนุภาคของของเหลว จะมีพลังงานและอุณหภูมิเพิ่มข้ึนจนถึงระดับหน่ึง 

ซึ ่งของเหลวจะใชความรอนในการเปลี่ยนสถานะเปนแกส เรียกความรอนที่ใชในการเปลี่ยนสถานะจาก

ของเหลว เปนแกสวา ความรอนแฝงของการกลายเปนไอ และอุณหภูมิขณะเปลี่ยนสถานะจะคงที่ เรียก

อุณหภูมิน้ีวา จุดเดือด 

5. คณุลกัษณะอนัพงึประสงค 

  1.   รกัชาติ ศาสน กษัตริย 2.   ซ่ือสัตยสุจริต 

  3.   มีวินัย   4.   ใฝเรียนรู 

  5.   อยูอยางพอเพียง  6.   มุงมั่นในการทำงาน 

  7.   รกัความเปนไทย  8.   มีจติสาธารณะ 

6. สมรรถนะสำคญั 

    ความสามารถในการสื่อสาร 

    ความสามารถในการคิด 

    ความสามารถในการแกปญหา 

    ความสามารถในการใชทักษะชวีิต 

    ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี

7. กระบวนการจดักจิกรรมการเรยีนรู  

    7.1 ขั้นสรางความสนใจ (Engagement) 10 นาที 

7.1.1 นักเรียนและครูกลาวทักทายกัน แลวทบทวนความรู เดิมของนักเรียน โดยถามนักเรียนวา              

“สารมีกี่สถานะ  และมีอะไรบาง” (แนวคำตอบ : 3 สถานะ ไดแก ของแข็ง ของเหลว และแกส) 

7.1.2 ครูนำเสนอภาพของเครื่องประดับ พรอมถามนักเรียนวา “สิ่งของในภาพคืออะไร”   

(แนวคำตอบ : ประเกือม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพเครื่องประดับ 

(ที่มา : https://www.tatcontactcenter.com/สุรินทร/เครื่องเงินเขวาสินรินทร) 
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 7.1.3 ใชคำถามเพื่อกระตุนความคิดของนักเรียน ดังน้ี  

 - นักเรียนคิดวา “ประเกือมทำมาจากวัสดุอะไร” (แนวคำตอบ : เงิน)  

 - เงินมีสถานะเปนอะไร (แนวคำตอบ : ของแข็ง)  

 - แลวนักเรียนคิดวา จากเม็ดเงินบริสุทธิ์ ที่มีสถานะเปนของแข็ง จะทำอยางไรใหสามารถนำไปทำเปน

ประเกือมได (แนวคำตอบ :  ตามแนวคิดของนักเรียน) 

    7.2 ขั้นสำรวจและคนหา (Exploration) 20 นาที 

 7.2.1 ใหนักเรียนแบงเปนกลุม กลุมละ 4 คน รวมกันทำกิจกรรม การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร 

โดยชี้แจงกับนักเรียนวา “ใหนักเรียนสงตัวแทนกลุม มากลุมละ 1 คนเพื่อมารับใบกิจกรรมและเทียนไปกลุมละ 

1 เล ม เม ื ่อได ร ับอ ุปกรณไปแลว ใหแต ละกลุ มส ังเกตเทียนของกลุ มตนเอง แลวทดลองจุดเท ียน                         

เมื่อเวลาผานไปประมาณ 5 นาที ใหสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเทียนที่เกิดขึ้น ดับเทียนและบันทึกผลลงใน

ตารางใหเรียบรอย” เมื่อครูชี้แจงเสร็จใหนักเรียนออกมารับอุปกรณและเริ่มทำกิจกรรมได 

   7.3 ขัน้อธบิายและลงขอสรปุ (Explanation) 40 นาท ี

7.3.1 นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร                   

โดยใชคำถามดังน้ี  

 - เมื่อนักเรียนจุดเทียน แลวผานไปประมาณ 5 นาที เทียนเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไร  

(แนวคำตอบ :  เทียนมีขนาดสั้นลง, มีของเหลวไหลออกมา) 

 - แสดงวาเทียนมีการเปลี่ยนสถานะหรือไม อยางไร  

(แนวคำตอบ : มี เปลี่ยนสถานะจากของแข็งเปนของเหลว) 

 - นักเรียนคิดวาสาเหตุที่ทำใหเทียนเปนเชนน้ันเกิดจากอะไร (แนวคำตอบ : เกิดจากความรอน) 

 - แสดงวาความรอนทำใหของแข็งเปลี่ยนสถานะไดหรือไม (แนวคำตอบ : ได) 

 - การเปลี่ยนสถานะของสาร จากของแข็งไปเปนของเหลว โดยมีความรอนเขามาเกี่ยวของ จะเรียกวา

อะไร (แนวคำตอบ : การหลอมเหลว)  

  - ดังน้ันจุดที่สารเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเปนของเหลว จะเรียกวาจุดอะไร  

(แนวคำตอบ : จุดหลอมเหลว) 

 7.3.2 นักเรียนและครูรวมกันสรุปจากกิจกรรมวา เทียนมีสถานะเปนของแข็งเมื่อไดรับความรอนจะ

เกิดการหลอมเหลวกลายเปนของเหลว และอุณหภูมิที่สารเปลี่ยนสถานะ เรียกจุดน้ันวา จุดหลอมเหลว 

7.3.3 ครูอธิบายเพิ่มเติมวา เมื่อใหความรอนแกสารที่มีสถานะเปนของแข็ง อนุภาคของของแข็งจะมี

พลังงานและอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงระดับหนึ่ง และเปลี่ยนไปเปนของเหลว เรียกความรอนที่ทำใหของแข็ง

เปลี่ยนสถานะเปนของเหลววา ความรอนแฝงของการหลอมเหลว และอุณหภูมิขณะเปลี่ยนสถานะจะคงที่

เรียกวา จุดหลอมเหลว เมื่อใหความรอนแกของเหลว อนุภาคของของเหลว จะมีพลังงานและอุณหภูมิเพิ่มข้ึน

จนถึงระดับหนึ่ง ซึ่งของเหลวจะใชความรอนในการเปลี่ยนสถานะเปนแกส เรียกความรอนที่ใชในการเปลี่ยน
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สถานะจากของเหลวเปนแกสวา ความรอนแฝงของการกลายเปนไอ และอุณหภูมิขณะเปลี่ยนสถานะจะคงที่ 

เรียกอุณหภูมิน้ีวา จุดเดือด 

  7.3.4 ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันระดมความคิดเพื่อตอบคำถามเมื่อตนคาบวา “จากเม็ดเงินบริสุทธิ์ 

ที่มีสถานะเปนของแข็ง จะทำอยางไรใหสามารถนำไปทำเปนประเกือมได” โดยใหเขียนอธิบายแนวคิดลงในใบ

กิจกรรม  

  7.3.5 จากน้ันจะสุมนักเรียนใหออกมานำเสนอแนวคิดของกลุมตนเอง เพื่อหาขอสรุปรวมกันในชั้น

เรียน 

     7.4 ขัน้ขยายความรู (Elaboration) 20 นาท ี

7.4.1 ใหนักเรียนศึกษาวธิีการทำประเกือมเพิ่มเตมิจากในวดีิทัศน โดยมีครูเปนผูใหคำแนะนำ 

 

 

 

 

 

 

ภาพตวัอยางจากในวดีิทศัน 

(ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=sGM1q2-vMRA) 

    7.5 ขั้นประเมินผล (Evaluation) 10 นาที 

7.5.1 ใหนักเรียนทำใบกิจกรรมใหเสร็จเรียบรอย จากนั้นจะใหนักเรียนแตละกลุมสลับใบกิจกรรมกัน 

โดยกลุมที่ 1 สลับกับกลุมที่ 2 กลุมที่ 3 สลับกับกลุมที่ 4 

7.5.2 นักเรียนและครูรวมกันเฉลยและตรวจใหคะแนนในใบกิจกรรม   

8. วัสดุ อุปกรณ สื่อและแหลงการเรียนรู 

 8.1 วัสดุ และอุปกรณ 

1) เทียน 

2) ไฟแช็ค 

 8.2 สื่อและแหลงการเรียนรู 

    1) สื่อการสอน PowerPoint เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร                    

2) ใบกิจกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร                    

  3) วิดีทัศน เรื่อง ข้ันตอนการผลติประเกือม เมืองสุรินทร 

   (ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=sGM1q2-vMRA) 
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9. การวดัและประเมนิผล 

 

 

 

 

 

 

จดุประสงคการเรยีนรู วธิกีารวดัผล เครือ่งมอืทีใ่ชวดั เกณฑการประเมนิ 

ดานความรู (K) 

- นักเรียนสามารถอธิบาย

ความสัมพันธระหวางพลงังานความ

รอนกับการเปลี่ยนสถานะของเม็ด

เงินได 

- การตอบคําถามใน 

ใบกิจกรรม เรื่อง 

การเปลี่ยนแปลง

สถานะของสาร                    

- ใบกิจกรรม เรื่อง  

การเปลี่ยนแปลง

สถานะของสาร                    

- ผลการประเมินมี

ระดับคุณภาพตั้งแต

ระดับพอใชข้ึนไปผาน

เกณฑการประเมิน  

ดานกระบวนการทกัษะ (P) 

- นักเรียนสามารถเขียนผลการ

เปลี่ยนแปลงสถานะของเม็ดเงิน

เพื่อนำไปทำประเกือมได 

- การตอบคําถามใน 

ใบกิจกรรม เรื่อง 

การเปลี่ยนแปลง

สถานะของสาร                    

- ใบกิจกรรม เรื่อง  

การเปลี่ยนแปลง

สถานะของสาร                    

-  ผลการประเมินมี

ระดับคุณภาพตั้งแต

ระดับพอใชข้ึนไปผาน

เกณฑการประเมิน 

ดานคณุลกัษณะ (A) 

- นักเรียนสามารถรับผิดชอบตอ

หนาที่และงานที่ไดรับมอบหมาย  

- ครสูังเกต

พฤติกรรม 

- แบบประเมิน

พฤติกรรม 

- ผลการประเมินมี

ระดับคุณภาพตั้งแต

ระดับปานกลางข้ึนไป

ผานเกณฑการ

ประเมิน 
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10. บันทึกการนิเทศจากฝายบริหาร 

 ความเหน็หวัหนากลุมสาระการเรยีนรู 

□ เปนแผนการจัดการเรียนรูที่มีองคประกอบของแผนครบถวนนำไปใชจัดการเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนาคุณภาพนักเรียนตอไปได 

□ เปนแผนการจัดการเรียนรูที่มุ งเนนมาตรฐานการคิด วิเคราะหและเขียน มีกิจกรรมที่เนนให

นักเรียนใชทักษะการคิด วิเคราะหและเขียน 

□ เปนแผนการจัดการเรียนรูที่มีกิจกรรมสอดคลองกับภาระงานและการวัดประเมินผล สงเสริมการ

เรียนรูของผูเรียนตามตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู นำไปสูการวิจัยในชั้นเรียน 

□ เปนแผนการจัดการเรียนรูที่มุงเนนใหนักเรียนไดใชทักษะกระบวนการเรียนรู จากการปฏิบัติจริง 

□ เปนแผนการจัดการเรียนรูที ่ใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัด

ประเมินผล  

          ลงชือ่ ....................................................  

                  (นางโสพนิ จิตตพิุทธางกรู)    

                                                                หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 ความเห็นหัวหนากลุมบริหารวิชาการ/ผูที่ไดรับมอบหมาย 

     เห็นควรอนุญาตใหใชประกอบการจัดการเรียนรู 

     ไมเห็นควรอนุญาตใหใชประกอบการจัดการเรียนรู เพราะ 

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

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

 

 

 

 ความเห็นผูอำนวยการโรงเรียน 

     เห็นควรอนุญาตใหใชประกอบการจัดการเรียนรู 

               ไมเห็นควรอนุญาตใหใชประกอบการจัดการเรียนรู เพราะ 

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

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

  

 

ลงชื่อ .................................................... 

(นางสาวกุสุมา นาคะเกศ)    

หัวหนากลุมบริหารวชิาการ 

ลงชื่อ .................................................... 

      (นางสาวศริิรตัน  อปุถัมภเกื้อกูล)    

    ผูอำนวยการโรงเรียนแรวิทยา 
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11. บนัทกึผลหลงัการจดัการเรยีนรู 

      11.1 ผลการสอน/ผลการเรยีนรู 

    11.1.1 ผลการประเมินตามจุดประสงคการเรียนรู 

 ดานความรู (K) 

- นักเรียนผานการประเมิน จำนวน............คน       คิดเปนรอยละ.....................    

- นักเรียนไมผานการประเมิน จำนวน............คน    คิดเปนรอยละ.....................   

 ดานทักษะกระบวนการ (P) 

- นักเรียนผานการประเมิน จำนวน............คน       คิดเปนรอยละ.....................    

- นักเรียนไมผานการประเมิน จำนวน............คน    คิดเปนรอยละ.....................   

 ดานคุณลักษณะ (A) 

- นักเรียนผานการประเมิน จำนวน............คน       คิดเปนรอยละ.....................    

- นักเรียนไมผานการประเมิน จำนวน............คน    คิดเปนรอยละ.....................   

    11.1.2 ผลการประเมินสมรรถนะที่สำคัญ 

- นักเรียนผานการประเมิน จำนวน............คน       คิดเปนรอยละ.....................    

- นักเรียนไมผานการประเมิน จำนวน............คน    คิดเปนรอยละ.....................    

    11.1.3 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค 

- นักเรียนผานการประเมิน จำนวน............คน       คิดเปนรอยละ.....................    

- นักเรียนไมผานการประเมิน จำนวน............คน    คิดเปนรอยละ.....................    

      11.2 ปญหา/ อุปสรรค 

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

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

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

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

      11.3 แนวทางการพัฒนา/แกไข/ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

 

 

 ลงชื่อ ....................................................ผูสอน 

(นางสาวเรขา  พรพิมลวงศา)                

วันที่........ เดือน................... พ.ศ. ......... 
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คำชีแ้จง : ใหนกัเรยีนทำกจิกรรมแลวบนัทกึผลลงในตารางและตอบคำถามในชองวางตอไปนีใ้หถกูตอง 

จดุประสงคการเรยีนรู  :  เพือ่ศกึษาความสมัพนัธระหวางพลงังานความรอนกบัการเปลีย่นสถานะของสสาร 

วธิทีำกจิกรรม : สังเกตและบันทึกผลการเปลี่ยนแปลงของเทียนกอนและหลังจุดไฟ 

1. ตารางบนัทกึผล 

2. คำถามจากกจิกรรม 

2.1) สาเหตุของการหลอมเหลวของเทียนเกิดจาก............................................................................ 

2.2) การที่เทียเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเปนของเหลว เรียกวา...................................................... 

2.3) อุณหภูมิขณะเปลี่ยนสถานะจะคงที่ เรยีกอณุหภูมิจุดน้ีวา......................................................... 

3. สรปุผลจากกจิกรรม  

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

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

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

4. คำถามทายกจิกรรม 

  นักเรียนคิดวาจากเม็ดเงินบริสุทธิ์ที่มีสถานะเปนของแข็ง จะทำอยางไรใหสามารถนำไปทำเปนประเกือมได 

  ตอบ............................................................................................................................................................... 

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

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

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

ลกัษณะการเปลีย่นแปลงของเทยีน 

กอนจดุไฟ หลงัจดุไฟไป 5 นาท ี

 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล....................................................................................... เลขที่....................... 

ใบกจิกรรม  

เรือ่ง การเปลีย่นแปลงสถานะของสาร 
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คำชีแ้จง : ใหนกัเรยีนทำกจิกรรมแลวบนัทกึผลลงในตารางและตอบคำถามในชองวางตอไปนีใ้หถกูตอง 

จดุประสงคการเรยีนรู  :  เพือ่ศกึษาความสมัพนัธระหวางพลงังานความรอนกบัการเปลีย่นสถานะของสสาร 

วธิทีำกจิกรรม : สังเกตและบันทึกผลการเปลี่ยนแปลงของเทียนกอนและหลังจุดไฟ 

1. ตารางบนัทกึผล 

2. คำถามจากกจิกรรม 

2.1) สาเหตุของการหลอมเหลวของเทียนเกิดจาก...........................ความรอน................................... 

2.2) การที่เทียนเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเปนของเหลว เรียกวา..................การหลอมเหลว............ 

2.3) อุณหภูมิขณะเปลี่ยนสถานะจะคงที่ เรียกอณุหภูมิจุดน้ีวา..................จุดหลอมเหลว..................... 

3. สรปุผลจากกจิกรรม  

เทียนมีสถานะเปนของแข็งเมื่อไดรับความรอนจะเกิดการหลอมเหลวกลายเปนของเหลว และอุณหภูมิ

ที่สารเปลี่ยนสถานะ เรียกจุดน้ันวา จุดหลอมเหลว 

4. คำถามทายกจิกรรม 

นักเรียนคิดวา จากเม็ดเงินบริสุทธิ ์ที ่มีสถานะเปนของแข็ง จะทำอยางไรใหสามารถนำไปทำเปน

ประเกือมได 

ตอบ เนื่องจากประเกือมทำมาจากเม็ดเงินบริสุทธิ์ที่มีสถานะเปนของแข็ง ดังนั้นจะตองนำเม็ดเงิน

บริสุทธิ์มาหลอมเหลวโดยใชความรอนสูง เพื่อเปลี่ยนสถานะใหกลายเปนของเหลว แลวจึงนำไปหลอเปนแทง 

จากนั้นใชความรอนในการรีดแผนเงินใหเปนแผนบางๆ แลวนำมาตีและรีดดวยเครื่องจนมีความบางเพียง

พอที่จะสามารถนำมาตัดตามรูปแบบลูกประเกือมที่ตองการได 

 

ลกัษณะการเปลีย่นแปลงของเทยีน 

กอนจดุไฟ หลงัจดุไฟไป 5 นาท ี

 

ไมมกีารเปลีย่นแปลง 

 

 

 

เทยีนมกีารหลอมเหลว 

และเปลีย่นสถานะจากของแขง็เปนของเหลว 

เฉลยใบกจิกรรม  

เรือ่ง การเปลีย่นแปลงสถานะของสาร 
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แบบบนัทกึผลการประเมินความรู (K) และแบบประเมนิทกัษะกระบวนการ (P) 

ชั้น ม.5/..... จำนวน…………คน  วันที…่…...........เดือน………….…….…..พ.ศ……………….เวลา……………น. 

คำชีแ้จง  เขียนเครื่องหมาย  ลงในชองวางทีต่รงกับคำตอบของนักเรียนมากที่สุด 

 

 

เลขที ่

 

 

3.1 อธบิายความสัมพนัธระหวาง

พลงังานความรอนกับการเปลีย่น

สถานะของเมด็เงนิได (K) 
ระดั

 

ผลก

 

 

เลขที ่

3.2 เขยีนผลการเปลีย่นแปลงสถานะของ

เมด็เงนิเพือ่นำไปทำประเกอืมได (P) 

ระด

 

ผล

 

3 2 1 3 2 1 

1      1      

2      2      

3      3      

4      4      

5      5      

6      6      

7      7      

8      8      

9      9      

10      10      

11      11      

12      12      

13      13      

14      14      

15      15      

16      16      

จำนวนคนท่ีผานเกณฑ (รอยละ)  จำนวนคนท่ีผานเกณฑ (รอยละ)  

จำนวนคนท่ีไมผานเกณฑ (รอยละ)  จำนวนคนท่ีไมผานเกณฑ (รอยละ)  

 

 

 

 

 

 

                                                                 ลงชื่อ................................................ผูประเมิน 

                                               (นางสาวเรขา พรพิมลวงศา) 

              วันที่..........เดือน..........................พ.ศ............ 
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เกณฑการใหคะแนนดานความรู (K) 

 3 คะแนน = พฤตกิรรมหรือผลงานที่ถูกตองชดัเจน    

  2 คะแนน = พฤตกิรรมหรือผลงานที่ไมคอยชดัเจน   

 1 คะแนน = พฤตกิรรมหรือผลงานที่ไมชัดเจนหรือไมแสดงใหเห็น 

   

เกณฑการประเมนิดานความรู (K) 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเดน็การประเมนิ 
เกณฑการใหคะแนน 

3 2 1 

การตอบคําถามในใบกิจกรรม 

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานะ

ของสาร                    

นักเรียนตอบคำถามได

อยางถูกตองสมบูรณ  

นักเรียนตอบคำถามได

อยางถูกตองบางสวน 

นักเรียนตอบคำถามไม

ถูกตอง 

คะแนน ระดบัคณุภาพ ผลการประเมนิ 

3 ด ี ผาน 

2 พอใช ผาน 

ต่ำกวา 2 ปรับปรุง ไมผาน 
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เกณฑการใหคะแนนดานทกัษะกระบวนการ (P) 

 3 คะแนน = พฤตกิรรมหรือผลงานที่ถูกตองชดัเจน    

  2 คะแนน = พฤตกิรรมหรือผลงานที่ไมคอยชดัเจน   

 1 คะแนน = พฤตกิรรมหรือผลงานที่ไมชัดเจนหรือไมแสดงใหเห็น 

   

เกณฑการประเมนิดานทกัษะกระบวนการ (P) 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเดน็การประเมนิ 
เกณฑการใหคะแนน 

3 2 1 

การตอบคําถามในใบกจิกรรม 

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานะ

ของสาร                    

นักเรียนตอบคำถามได

อยางถูกตองสมบูรณ  

นักเรียนตอบคำถามได

อยางถูกตองบางสวน 

นักเรียนตอบคำถามไม

ถูกตอง 

คะแนน ระดบัคณุภาพ ผลการประเมนิ 

3 ด ี ผาน 

2 พอใช ผาน 

ต่ำกวา 2 ปรับปรุง ไมผาน 
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แบบประเมนิพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการเรยีน (A) 

ชั้น ม.5/..... จำนวน…………คน  วันที…่…...........เดือน………….…….…..พ.ศ……………….เวลา……………น. 

คำชีแ้จง  ใหครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระหวางเรียน แลวขีด  ลงในชองวางทีต่รงกับลักษณะ

พฤติกรรมของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขที ่

พฤตกิรรม 
รวม 

(9) 

ผลการประเมนิ 

เขารวมในชัน้เรยีน การตอบคำถาม สงงานตรงเวลา 
ผาน 

ไม

ผาน 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

ลงชื่อ ..................................................ผูประเมิน

(นางสาวเรขา  พรพิมลวงศา)                

วันที่........ เดือน................... พ.ศ. ................ 
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เกณฑการใหคะแนน 

 3 คะแนน หมายถึง  แสดงพฤติกรรมอยางสม่ำเสมอ 

 2 คะแนน หมายถึง  แสดงพฤติกรรมบางครั้ง 

 1 คะแนน หมายถึง  แสดงพฤติกรรมนอยครั้ง 

 0 คะแนน หมายถึง  ไมแสดงพฤติกรรม 

 

เกณฑการประเมนิ   

8-9 คะแนน หมายถึง ดมีาก  

6-7 คะแนน หมายถึง ด ี

4-5 คะแนน หมายถึง ปานกลาง 

2-3 คะแนน หมายถึง พอใช  

0-1 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง                   
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แบบประเมนิสมรรถนะสำคญัของผูเรียน 

โรงเรียนแรวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสรุินทร 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ .................ภาคเรียนที ่............. ปการศกึษา 2564 

ชือ่-สกลุ นาย/นางสาว................................................................................................. เลขที่................... 

คำชีแ้จง : ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แลวทำเครื่องหมาย  ลงในชองทีต่รงกับระดับคุณภาพ 

สมรรถนะดาน รายการประเมนิ 

ระดบัคุณภาพ 

ดมีาก 

(3) 

ด ี

(2) 

พอ 

ใช 

(1) 

ปรบัปรงุ 

(0) 

สรปุผล 

การประเมนิ 

 ความสามารถ

ในการสื่อสาร 

1.1 มีความสามารถในการรับ-สงสาร     

 ดีมาก 

 ด ี

 พอใช 

 ปรับปรุง 

1.2 มีความสามารถในการถายทอดความรู ความคิด 

ความเขาใจของตนเอง  โดยใชภาษาอยาง

เหมาะสม 

    

1.3 ใชวิธีการส่ือสารท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ     

1.4 เจรจาตอรอง เพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยง

ตาง ๆ ได 

    

1.5 เลือกรับและไมรับขอมูลขาวสารดวยเหตุผลและ

ถูกตอง 

    

 ความสามารถ

ในการคดิ 

2.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห     

 ดีมาก 

 ด ี

 พอใช 

 ปรับปรุง 

2.2 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค     

2.3 สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ     

2.4 มีความสามารถในการสรางองคความรู     

2.5 ตัดสินใจแกปญหาเกี่ยวกับตนเองไดอยาง

เหมาะสม 

    

 ความสามารถ

ในการแกปญหา 

3.1 สามารถแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ท่ีเผชิญได      

 ดีมาก 

 ด ี

 พอใช 

 ปรับปรุง 

 

3.2 ใชเหตุผลในการแกปญหา     

3.3 เขาใจความสัมพันธและการเปล่ียนแปลงในสังคม     

3.4 แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการ

ปองกันและแกไขปญหา 

    

3.5 สามารถตัดสินใจไดเหมาะสมตามวัย     

4.1 เรียนรูดวยตนเองไดเหมาะสมตามวัย      

 ดีมาก 4.2 สามารถทำงานกลุมรวมกับผูอ่ืนได     
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สมรรถนะดาน รายการประเมนิ 

ระดบัคุณภาพ 

ดมีาก 

(3) 

ด ี

(2) 

พอ 

ใช 

(1) 

ปรบัปรงุ 

(0) 

สรปุผล 

การประเมนิ 

 ความสามารถ

ในการใชทกัษะ

ชวีติ 

4.3 นำความรูท่ีไดไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน      ด ี

 พอใช 

 ปรับปรุง 

 

4.4 จัดการปญหาและความขัดแยงไดเหมาะสม     

4.5 หลีกเล่ียงพฤติกรรมไมพงึประสงคท่ีสงผลกระทบ

ตอตนเอง 

    

 ความสามารถ

ในการใช

เทคโนโลย ี

5.1 เลือกและใชเทคโนโลยีไดเหมาะสมตามวัย     

 ดีมาก 

 ด ี

 พอใช 

 ปรับปรุง 

5.2 มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี     

5.3 สามารถนำเทคโนโลยีไปใชพัฒนาตนเอง     

5.4 ใชเทคโนโลยีในการแกปญหาอยางสรางสรรค     

5.5 มีคุณธรรม จริยธรรมในการใชเทคโนโลยี     

 

สรปุผลการประเมนิสมรรถนะทัง้ 5 ดาน อยูในระดบัคณุภาพ 

 ดีมาก  ด ี   พอใช  ปรับปรุง 

ขอเสนอแนะ 

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

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

            

   ลงชื่อ..................................................................ผูประเมิน 

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

 

เกณฑการใหคะแนนระดบัคณุภาพ 

         ดมีาก           หมายถึง  พฤติกรรมทีป่ฏิบัติน้ันชัดเจนและสม่ำเสมอ ใหระดับ  3  คะแนน 

         ด ี               หมายถึง  พฤติกรรมที่ปฏิบัติน้ันชัดเจนและบอยครั้ง  ใหระดับ  2  คะแนน 

         พอใช           หมายถึง  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง              ใหระดับ  1  คะแนน 

         ตองปรบัปรงุ   หมายถึง  ไมเคยปฏิบัติพฤติกรรมน้ันเลย                  ใหระดับ  0  คะแนน             

เกณฑการสรปุผล ใชหลกัการหาคากลางแบบฐานนิยม (MODE) 
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แผนการจดัการเรยีนรู 

โรงเรยีนแรวทิยา                                                                             กลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย 

รายวชิา ภาษาไทย 1  รหัสวชิา  ท21101                                        ชั้นมธัยมศกึษาปที ่1 ภาคเรยีนที ่1 

หนวยการเรียนรู เรื่อง ประเกือม                               

เรื่อง การพูดจับใจความสำคัญจากการฟงสื่อ               เวลา 2 ชั่วโมง                              

วัน.............. ที่........ เดือน........................ พ.ศ. ...............                         ผูสอน นายขจรศกัดิ ์กงลอม 

1. มาตรฐาน/ตวัชีว้ดั 

  ท 3.1  สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด และความรูสึกใน

โอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 

ม.1/1  พูดสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟงและดู 

ม.1/6  มีมารยาทในการฟง การดูและการพูด 

2. สาระสำคญั/ความคดิรวบยอด 

  ในชีวิตประจำวันของเรา  เรารับสารดวยการฟงจากสื่อตาง ๆ  มากมาย  ผูฟงที่ฉลาดจะเลือกฟง        

แตสิ่งที่ดีมีประโยชน  ฟงอยางตั้งใจและจับใจความสำคัญของเรื่องที่ฟงใหได  แลวพิจารณาวาเราไดประโยชน

อะไรบางจากสิ่งที่ฟง  บางครั้งเราอาจเก็บความรูที่ไดจากการฟงมาพูดตอหรือมาเลาตออีกก็ได 

3. จุดประสงคการเรียนรู 

    ดานความรู 

    นักเรียนสามารถบอกหลักการพูดจับใจความสำคัญจากการฟงสื่อได 

     ดานทักษะ 

     นักเรียนสามารถพูดจับใจความสำคัญจากการฟงสื่อได 

     ดานคุณลักษณะ 

     นักเรียนมุงมั่นในการทำงาน 

4. สาระการเรยีนรู 

 การพูดจับใจความสำคัญจากการฟงสื่อ  

5. คณุลกัษณะอนัพงึประสงค 

  1.   รกัชาติ ศาสน กษัตริย 2.   ซ่ือสัตยสุจริต 

  3.   มีวินัย   4.   ใฝเรียนรู 

  5.   อยูอยางพอเพียง  6.   มุงมั่นในการทำงาน 

  7.   รกัความเปนไทย  8.   มีจติสาธารณะ 
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6. สมรรถนะสำคญั 

    ความสามารถในการสื่อสาร 

    ความสามารถในการคิด 

    ความสามารถในการแกปญหา 

    ความสามารถในการใชทักษะชวีิต 

    ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี

7. กจิกรรมการเรยีนรู 

    ชัว่โมงที ่1 

    ขัน้นำเขาสูบทเรยีน  

    1.  นักเรียนฟงเพลง  อาว  (ขับรองโดย  Atom ชนกันต)  แลวครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน

ขณะฟงวานักเรียนตั้งใจฟงหรือไม   

     2.  นักเรียนรวมกันอภิปรายถึงเน้ือหาของเพลง  โดยการตอบคำถาม  เชน  เน้ือหากลาวถึงใครบาง  

พฤติกรรมของตัวละครเปนอยางไร  ไดขอคิดอะไรจากการฟงเพลง  จากนั้นครูอธิบายวาการเปนผูฟงที่ดีตอง

หมั่นฝกฝนอยูเสมอและสาระจากการฟงอาจถูกถายทอดผานทักษะการพูดที่ดีดวย จากน้ันแจงจุดประสงคการ

เรียนรูแลวเขาสูบทเรียน 

     ขั้นสอน 

     3.  นักเรียนศึกษาใบความรูลำดับที่  8.1  เรื่องการพูดจับใจความสำคัญจากการฟงและการดูสื่อ  

จากน้ันรวมกันอภิปรายวาการพูดจับใจความสำคัญจากการฟงสื่อตาง ๆ  ควรมีหลักการอยางไรบาง 

     4.  นักเรียนพิจารณาและประเมินพฤติกรรมของตนเองขณะที่ฟงเพลงวาตรงกับหลักการสรุป

ใจความสำคัญจากการฟงสื่อขอใดบาง  และขาดหลักการสรุปใจความสำคัญจากการฟงสื่อขอใดบาง 

     5.  นักเรียนฟงเพลง  อาว  อีกหนึ่งรอบ  แลวรวมกันอภิปรายสรุปเนื้อหาของเพลงในลักษณะเดิม

เมื่อตอนตนคาบแลวครูสังเกตพฤติกรรมการฟงและการพูดอภิปรายอีกครั้ง  จากน้ันอธิบายเติมเต็มพรอมทั้งให

ขอเสนอแนะหากยังพบขอบกพรองในการพูดจับใจความสำคัญของนักเรียนรวมทั้งลักษณะของการพูดดวย 

เชน นักเรียนถายทอดเนื้อหาไมครบถวน นักเรียนพูดโดยใชน้ำเสียงไมชัดเจน นักเรียนพูดแทรกขณะมีคนพูด

อยู  เปนตน 

     ขั้นสรุป 

     6.  ครูอธิบายเพิ่มเติมถึงผลเสียของการไมตั้งใจฟง เมื่อพูดจึงสงผลใหไดสาระสำคัญไมครบถวนและ

ทำใหขาดความมั่นใจ รวมทั้งผลดีหากนักเรียนตั้งใจฟงเมื่อพูดสรุปใจความสำคัญก็ทำใหสาระครบถวนและเปน

การฟงที่มีประโยชน 
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    ชั่วโมงที่ 2 

    ขั้นนำเขาสูบทเรียน 

    1.  นักเรียนรวมกันทบทวนหลักการพูดจับใจความสำคัญจากการฟงสื่อ จากน้ันรวมกันตอบคำถาม

กระตุนความคิดวา มารยาทสำหรับการฟงมีอะไรบาง  ครเูฉลยคำตอบใหนักเรียนฟง  พรอมทั้งอธิบายเติมเต็ม

ดวยการยกสถานการณที่นักเรียนจะตองใชมารยาทการฟงเพื่อเปนผูฟงที่ดี   

     2.  ครูใหนักเรียนชวยกันยกตัวอยางภูมิปญญาทองถิ่นที่นาสนใจ แลวอธิบายคุณคาภูมิปญญา

เหลาน้ัน จากน้ันครูนำเสนอความนาสนใจของปะเกือมวาเปนภูมิปญญาที่นาเรียนรูอยางมากแลวเขาสูบทเรียน   

    ขั้นสอน 

      3.  ครูนำเสนอองคความรูของปะเกือมและแจงใหนักเรียนบันทึกความรูเพื่อออกมานำเสนอที่หนา

ชั้นเรียนในประเด็น ดังน้ี 

  1)  วัตถุดิบในการผลิต 

  2)  ข้ันตอนการข้ึนรูป 

  3)  ลวดลายพื้นฐานและเปนที่นิยม 

     4.  ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะฟงรวมทั้งมารยาทขณะฟงวาเปนอยางไร เพื่อสะทอนให

นักเรียนทราบพฤติกรรมของตนเอง 

     5.  ใหนักเรียนออกมานำเสนอหนาชั้นเรียน  3-4  คน  กอนนำเสนอครูแจงใหนักเรียนสังเกตสาระ

ที่เพื่อนออกมานำเสนอวาครบถวน ถูกตอง ตรงกันหรือไม รวมถึงสังเกตการพูดวามีน้ำเสียงชัดเจนหรือไมแลว

รวมกันอภิปรายถึงการพูดวาควรชื่นชมดานใดและควรแกไขดานใด  

     ขั้นสรุป 

     6.  นักเรียนรวมกันสรุปความรูที่ไดรับและสรุปเรื่องการพูดจับใจความสำคัญจากการฟงสื่อวามี

ความสำคัญอยางไร โดยครูแนะนำใหนักเรียนฝกฝนอยางตอเน่ือง 

 

8. วัสดุ อุปกรณ สื่อและแหลงการเรียนรู 

    8.1  ใบความรูที่  8.1  เรื่องการพดูจับใจความสำคัญจากการฟงและการดูสื่อ   

     8.2  เพลง  อาว  (ขับรองโดย  Atom ชนกันต)    
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9. การวดัและประเมนิผล 

    

จดุประสงคการเรยีนรู วธิวีดั เครือ่งมอืวดั เกณฑการประเมนิผล 

1. นักเรียนสามารถ

บอกหลักการพดูจับ

ใจความสำคัญจากการ

ฟงสื่อได 

สังเกตการนำเสนอ หัวขอการนำเสนอ  คือ  

หลักการจับใจความสำคญั

จากการฟงสื่อมีอะไรบาง 

นักเรียนสามารถ

อภิปรายไดถูกตองไม

นอยกวารอยละ  80 

2. นักเรียนสามารถพูด

จับใจความสำคัญจาก

การฟงสื่อได 

สังเกตพฤติกรรม กิจกรรมนำเสนอความรู

หนาชั้นเรียน  และการ

อภิปรายลักษณะการพดู 

นักเรียนพูดจับใจความ

สำคัญจากการฟงสื่อได

ไมนอยกวารอยละ  80 

3. นักเรียนมุงมั่นใน

การทำงาน 

ประเมินพฤติกรรม แบบประเมินมุงมั่นในการ

ทำงาน 

นักเรียนไดคะแนนจาก

แบบประเมินไมนอย

กวารอยละ 80 
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10.  บนัทกึการนเิทศจากฝายบรหิาร 

 10.1  ความเห็นหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

   เปนแผนการสอนฯที่มีองคประกอบของแผนครบถวน นำไปใชจัดการเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนาคุณภาพนักเรียนตอไปได 

   เปนแผนการสอนฯที่มุงเนนมาตรฐานการคิด วิเคราะหและเขียน มีกิจกรรมที่เนนใหนักเรยีน

ใชทักษะการคิด วิเคราะหและเขียน  

   เปนแผนการสอนที่มีกิจกรรมสอดคลองกับภาระงานและการวัดประเมินผล สงเสริมการ

เรียนรูของผูเรียนตามตัวชี้วัด /ผลการเรียนรู นำไปสูการวิจัยในชั้นเรียน  

   เปนแผนการสอนที่มุงเนนใหนักเรียนไดใชทักษะกระบวนการเรียนรู จากการปฏิบัติจริง 

   เปนแผนการสอนที่ใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล  

                                                                         ลงชื่อ ........................................................ 

                                                                                     (นายขจรศักดิ ์กงลอม)  

                                      หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 10.2  ความเห็นหัวหนากลุมบริหารวิชาการ/ผูที่ไดรับมอบหมาย 

    เห็นควรอนุญาตใหใชประกอบการจดัการเรียนรู 

  ไมเห็นควรอนุญาตใหใชประกอบการจดัการเรียนรู เพราะ

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

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

            

       ลงชื่อ ........................................................... 

                                                                                       (นางสาวกุสุมา นาคะเกศ) 

                                                                                     หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

 

 10.3  ความเห็นผูอำนวยการโรงเรียน 

   เห็นควรอนุญาตใหใชประกอบการจดัการเรียนรู 

   ไมเห็นควรอนุญาตใหใชประกอบการจดัการเรียนรู เพราะ 

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

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

            

       11. บนัทกึผลหลงัการจดัการเรยีนรู ลงชื่อ .................................................... 

      (นางสาวศริิรตัน  อปุถัมภเกื้อกูล)    

    ผูอำนวยการโรงเรียนแรวิทยา 
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      11.1 ผลการสอน/ผลการเรยีนรู 

    11.1.1 ผลการประเมินตามจุดประสงคการเรียนรู 

 ดานความรู (K) 

- นักเรียนผานการประเมิน จำนวน............คน       คิดเปนรอยละ.....................    

- นักเรียนไมผานการประเมิน จำนวน............คน    คิดเปนรอยละ.....................   

 ดานทักษะกระบวนการ (P) 

- นักเรียนผานการประเมิน จำนวน............คน       คิดเปนรอยละ.....................    

- นักเรียนไมผานการประเมิน จำนวน............คน    คิดเปนรอยละ.....................   

 ดานคุณลักษณะ (A) 

- นักเรียนผานการประเมิน จำนวน............คน       คิดเปนรอยละ.....................    

- นักเรียนไมผานการประเมิน จำนวน............คน    คิดเปนรอยละ.....................   

    11.1.2 ผลการประเมินสมรรถนะที่สำคัญ 

- นักเรียนผานการประเมิน จำนวน............คน       คิดเปนรอยละ.....................    

- นักเรียนไมผานการประเมิน จำนวน............คน    คิดเปนรอยละ.....................    

    11.1.3 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค 

- นักเรียนผานการประเมิน จำนวน............คน       คิดเปนรอยละ.....................    

- นักเรียนไมผานการประเมิน จำนวน............คน    คิดเปนรอยละ.....................    

      11.2 ปญหา/ อุปสรรค 

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

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

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

      11.3 แนวทางการพัฒนา/แกไข/ขอเสนอแนะ 

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

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

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

            

             ลงชื่อ .................................................... ผูสอน 

                                                                    (นายขจรศักดิ์ กงลอม) 

                                                                                    .........../............./........... 
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แบบประเมนิสมรรถนะสำคญัของผูเรียน 

โรงเรียนแรวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสรุินทร 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ .................ภาคเรียนที ่............. ปการศกึษา 2564 

ชือ่-สกลุ นาย/นางสาว................................................................................................. เลขที่................... 

คำชีแ้จง : ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แลวทำเครื่องหมาย  ลงในชองทีต่รงกับระดับคุณภาพ 

สมรรถนะดาน รายการประเมนิ 

ระดบัคุณภาพ 

ดมีาก 

(3) 

ด ี

(2) 

พอ 

ใช 

(1) 

ปรบัปรงุ 

(0) 

สรปุผล 

การประเมนิ 

 ความสามารถ

ในการสื่อสาร 

1.1 มีความสามารถในการรับ-สงสาร     

 ดีมาก 

 ด ี

 พอใช 

 ปรับปรุง 

1.2 มีความสามารถในการถายทอดความรู ความคิด 

ความเขาใจของตนเอง  โดยใชภาษาอยาง

เหมาะสม 

    

1.3 ใชวิธีการส่ือสารท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ     

1.4 เจรจาตอรอง เพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยง

ตาง ๆ ได 

    

1.5 เลือกรับและไมรับขอมูลขาวสารดวยเหตุผลและ

ถูกตอง 

    

 ความสามารถ

ในการคดิ 

2.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห     

 ดีมาก 

 ด ี

 พอใช 

 ปรับปรุง 

2.2 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค     

2.3 สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ     

2.4 มีความสามารถในการสรางองคความรู     

2.5 ตัดสินใจแกปญหาเกี่ยวกับตนเองไดอยาง

เหมาะสม 

    

 ความสามารถ

ในการแกปญหา 

3.1 สามารถแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ท่ีเผชิญได      

 ดีมาก 

 ด ี

 พอใช 

 ปรับปรุง 

 

3.2 ใชเหตุผลในการแกปญหา     

3.3 เขาใจความสัมพันธและการเปล่ียนแปลงในสังคม     

3.4 แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการ

ปองกันและแกไขปญหา 

    

3.5 สามารถตัดสินใจไดเหมาะสมตามวัย     

4.1 เรียนรูดวยตนเองไดเหมาะสมตามวัย      

 ดีมาก 4.2 สามารถทำงานกลุมรวมกับผูอ่ืนได     
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สมรรถนะดาน รายการประเมนิ 

ระดบัคุณภาพ 

ดมีาก 

(3) 

ด ี

(2) 

พอ 

ใช 

(1) 

ปรบัปรงุ 

(0) 

สรปุผล 

การประเมนิ 

 ความสามารถ

ในการใชทกัษะ

ชวีติ 

4.3 นำความรูท่ีไดไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน      ด ี

 พอใช 

 ปรับปรุง 

 

4.4 จัดการปญหาและความขัดแยงไดเหมาะสม     

4.5 หลีกเล่ียงพฤติกรรมไมพงึประสงคท่ีสงผลกระทบ

ตอตนเอง 

    

 ความสามารถ

ในการใช

เทคโนโลย ี

5.1 เลือกและใชเทคโนโลยีไดเหมาะสมตามวัย     

 ดีมาก 

 ด ี

 พอใช 

 ปรับปรุง 

5.2 มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี     

5.3 สามารถนำเทคโนโลยีไปใชพัฒนาตนเอง     

5.4 ใชเทคโนโลยีในการแกปญหาอยางสรางสรรค     

5.5 มีคุณธรรม จริยธรรมในการใชเทคโนโลยี     

 

สรปุผลการประเมนิสมรรถนะทัง้ 5 ดาน อยูในระดบัคณุภาพ 

 ดีมาก  ด ี   พอใช  ปรับปรุง 

ขอเสนอแนะ 

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

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

            

   ลงชื่อ..................................................................ผูประเมิน 

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

 

เกณฑการใหคะแนนระดบัคณุภาพ 

         ดมีาก           หมายถึง  พฤติกรรมที่ปฏิบัติน้ันชัดเจนและสม่ำเสมอ ใหระดับ  3  คะแนน 

         ด ี               หมายถึง  พฤติกรรมที่ปฏิบัติน้ันชัดเจนและบอยครั้ง  ใหระดับ  2  คะแนน 

         พอใช           หมายถึง  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง              ใหระดับ  1  คะแนน 

         ตองปรบัปรงุ   หมายถึง  ไมเคยปฏิบัติพฤติกรรมน้ันเลย                  ใหระดับ  0  คะแนน             

เกณฑการสรปุผล ใชหลกัการหาคากลางแบบฐานนิยม (MODE) 

 

 



37 
 
 

แผนการจดัการเรยีนรู 

โรงเรยีนแรวทิยา                                                                กลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชพี 

รายวชิา การงานอาชพี 1 รหสัวชิา ง21101            ชัน้มธัยมศกึษาปที ่1 ภาคเรยีนที ่1 

หนวยการเรยีนรู เรือ่ง   ประเกอืม 

เรือ่ง   การสรางอาชพี                                                                            เวลา 4 ชัว่โมง 

สอนวนัที ่............ เดอืน ........................... พ.ศ. ...................                        ผูสอน นายเจษฎา นากด ี

 

1. มาตรฐานการเรยีนรู/ตวัชีว้ดั 

 มาตรฐานการเรยีนรู ง 2.1 เขาใจ มีทกัษะที่จำเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใชเทคโนโลยี

เพื่อพัฒนาอาชพี มีคณุธรรม และมีเจตคติที่ดตีออาชีพ 

 ตวัชีว้ดั  ม.1/2 มีเจตคติทีด่ีตอการประกอบอาชีพ 

   ม.1/3 เห็นความสำคัญของการสรางอาชีพ 

2. สาระสำคญั/ความคดิรวบยอด 

 การสรางอาชีพ สามารถนำความรู ความเขาใจ และทักษะกระบวนเรียนรูจากการทำงานมาปรับใช รวมถึง

การนำเทคโนโลยีต าง ๆ เขามาชวยเหลือในการสรางสรรคผลงานหรือผลิตชิ ้นงานตามความสนใจ 

ความสามารถ และความพรอมของตนเอง เพื่อนำมาจัดจำหนายสรางรายไดใหแกตนเองและครอบครัว 

3. จดุประสงคการเรยีนรู 

 ดานความรู (Knowledge) 

  1. อธิบายแนวทางการสรางอาชีพดานประเกอืมไดอยางถูกตอง  

  2. วางแผนการประกอบอาชีพดานปนะเกือมได 

 ดานทกัษะกระบวนการ (Process) 

  1. สรางรายไดจากการประกอบอาชีพสุจริตได 

 ดานคณุลกัษณะ (Attribute) 

  1. มีเจตคติตอการประกอบอาชีพดานประเกอืม 

  2. เห็นความสำคัญของการประกอบอาชีพดานประเกือม 

4. สาระการเรยีนรู  

 4.1 แนวทางการเลือกอาชพี 

   4.1.1 กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชพี 

 4.2 เจตคติที่ดตีอการประกอบอาชีพ 

   4.2.1 การสรางรายไดจากการประกอบอาชีพสุจริต 
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 4.3 ความสำคัญของการสรางอาชีพ 

   4.3.1 การมรีายไดจากอาชพีทีส่รางข้ึน 

   4.3.2 การเตรียมความพรอม 

5. คณุลกัษณะอนัพงึประสงค 

   รักชาต ิศาสน กษัตริย    อยูอยางพอเพียง    ซ่ือสัตยสุจริต  

   มุงมั่นในการทำงาน    มีวินัย     รักความเปนไทย 

   ใฝเรียนรู      มีจิตสาธารณะ 

6. สมรรถนะสำคญัของผูเรยีน   

  ความสามารถในการสื่อสาร     

  ความสามารถในการคดิ   

  ความสามารถในการแกปญหา     

  ความสามารถในการใชทกัษะชีวิต  

  ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี

7. กจิกรรมการเรยีนรู 

 ชัว่โมงที ่1-2 

  ขัน้นำ 

   1. ครูกลาวทักทายนักเรียน พรอมทบทวนความรูเดิมที่ไดศึกษาจากชั่วโมงที่แลว 

   2. ใชคำถามเพื่อกระตุนความสนใจของนักเรียนวา “นักเรียนเคยประกอบอาชีพใดบาง” 

    (แนวตอบ : ขายสินคาออนไลน รับจางทำรายงาน คาขาย) 

   3. ครูสนทนากับนักเรียนเพื่อเชื่อมโยงเขาสูบทเรียนวา “การสรางอาชีพเปนการประกอบอาชีพ

อิสระ ที่สามารถสรางรายไดใหกับผูประกอบอาชีพ และนำมาซ่ึงความสุขในการดำรงชีวิตของตนเอง ครอบครวั 

ชุมชน สังคม และประเทศชาติ” 

  ขั้นสอน  

   1. ใหนักเรียนดูวีดิทัศน เรื ่อง อาชีพในชุมชน จากนั้นใหตอบคำถามจากวีดิทัศนวา “การ

ประกอบอาชีพมีความสำคัญกับนักเรียนอยางไร”(แนวตอบ : สรางรายไดใหกับตนเอง ลดภาระคาใชจายจาก

ผูปกครอง รูจักคุณคาของเงิน)  

   2. ครูถามนักเรียนวา “นักเรียนเคยประกอบอาชีพเพื่อสรางรายไดหรือไม” 

    (แนวตอบ : คำตอบข้ึนอยูกับประสบการณของนักเรียน) 

   3. สุมนักเรียน 2–3 คน ออกมาเลาประสบการณเกี่ยวกับการประกอบอาชีพขณะเรียนหนังสือ 

และประโยชนที่ไดจากการประกอบอาชีพหนาชั้นเรียน 
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   4. ครูอธิบายกับนักเรียนวา “การสรางอาชีพอยางงาย ๆ ของนักเรียนสามารถทำไดดวยการนำ

ความรู ความเขาใจ และทักษะกระบวนการที่เรียนรูดวยการสรางสรรค หรือผลิตชิ้นงานตามความสนใจ ความ

พรอมของตนเอง เชน การประดิษฐของใช ของตกแตงจากเศษวัสดุในทองถิ่น หรือการแปรรูปผลผลิตที่มีลน

ตลาด การทำอาหารสำเร็จรูป การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ การขายเครื่องดื่ม การทำขนมของวางขายใน

โรงเรียน เปนตน” 

   5. ใหนักเรียนแบงกลุม (กลุมเดิม) กลุมละ 4–5 คน โดยแบงตามความสามารถ คือ เกง ปาน

กลาง และออน เพื่อรวมกันศึกษาความรูและดำเนินการวิเคราะหขอมูลรวมกันเรื่องประเกือมจากอินเทอรเน็ต 

ในหัวขอ 

    - ความสำคัญของการสรางอาชีพ 

    - การเตรียมความพรอมในการประกอบอาชีพ 

    - สำรวจความพรอมของตนเอง 

    - สำรวจความเปนไปไดของอาชีพ  

    - แนวทางการสรางอาชพี 

   6. ใหนักเรียนแตละกลุมระดมสมองเพื่อสรางอาชีพในการจัดจำหนายประเกือม โดยแบงหนาที่

รับผิดชอบตามความเหมาะสม และบันทึกขอมูลลงในใบงาน เรื่อง การสรางอาชีพ 

   7. ครูอธิบายใหนักเร ียนเขาใจวา “การเตรียมความพรอมในการประกอบอาชีพอิสระ                       

ผูประกอบอาชีพควรจะศึกษาขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับอาชีพใหครบถวน โดยการสำรวจความพรอมของตนเอง 

เชน เงินทุน แรงงาน วัสดุอุปกรณ วัตถุดิบ สุขภาพ คุณสมบัติ ความถนัด สถานที่ประกอบการ และสำรวจ

ความเปนไปไดของอาชีพ เชน สวนแบงการตลาด การขยายงานหรือกิจการ ความมั่นคงในอาชีพ” 

 ชั่วโมงที่ 3-4 

  ขั้นนำ 

   1. ครูกลาวทักทายนักเรียน พรอมทบทวนความรูเดิมที่ไดศึกษาจากชั่วโมงที่แลว 

  ขั้นสอน 

   1. ใหนักเรียนแตละกลุมนำแผนงานการสรางอาชีพใหครูตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแกไขผลงานให

มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

   2. ครูใหขอเสนอแนะกับนักเรียนวา “การประกอบอาชีพที่ดี สิ่งที่ควรมีขณะประกอบอาชีพ 

ไดแก ความซื่อสัตย ทุกคนควรมีความซื่อสัตยตอตนเองขณะประกอบอาชีพ ไมวาจะเปนการยับยั้งชั่งใจของ

ตนเอง การควบคุมอารมณ และความรูสึกของตนเอง” 

   3. ครูใหแตละกลุมสำรวจความพรอมของตนเองและสมาชิกภายในกลุมเกี่ยวกับเงินทุนแรงงาน 

วัสดุ อุปกรณ วัตถุดิบ การแนะนำสินคา เปนตน 

   4. เปดโอกาสใหนักเรียนซักถามขอสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการตาง ๆ ในการสราง

อาชีพ       
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  ขั้นสรุป 

   1.  นักเรียนและครูรวมกันสรุปเกี่ยวกับการสรางอาชีพวา “อาชีพมีความสำคัญตอความเปนอยู

ของมนุษยทุกคน การประกอบอาชีพใหประสบความสำเร็จ ผูประกอบอาชีพจะตองมีเจตคติที่ดีตออาชีพที่

ประกอบ เห็นความสำคัญของอาชีพในการสรางรายได เพื่อเปนการเลี้ยงชีพ และการสรางความมั่นคงใหกับ 

ตนเองและครอบครัว ใหสามารถดำรงชวีิตไดอยางมีความสุข” 

    

8. สือ่/แหลงการเรยีนรู  

 1. หนังสือเรียนการงานอาชีพ ม.1 

 2. วีดทิัศน เรื่อง อาชพีในชุมชน 

 3. ใบงาน เรื่อง การสรางอาชีพ 

9.  การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู 

 

จดุประสงคการเรยีนรู วธิวีดัผล เครือ่งมอื เกณฑการผาน 

1. อธิบายแนวทางการสราง

อาชีพดานประเกอืมไดอยาง

ถูกตอง  

2. วางแผนการประกอบอาชีพ

ดานประเกอืมได 

 

1. สังเกตจากการถามและ

แสดงความคดิเห็น 

2. จากการตรวจการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูประจำ

หนวย 

3. ตรวจใบงาน 

- แบบทดสอบ 

- ใบงาน 

 

รอยละ 60 ผาน

เกณฑ 

1. สรางรายไดจากการ

ประกอบอาชีพสุจริตได 

 

1. ประเมินพฤติกรรมตามแบบ

การประเมินผลดานทกัษะ/

กระบวนการ 

- แบบการประเมินผล

ดานทักษะ/

กระบวนการ 

 

ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ 

1 .มีเจตคตติอการประกอบ

อาชีพดานประเกอืม 

2. เห็นความสำคัญของการ

ประกอบอาชีพดานประเกือม 

 

 

1. สังเกตจากการความรูสึกที่มี

ตอการประกอบอาชพีสุจริต 

2. สังเกตจากการเห็น

ความสำคัญของการประกอบ

อาชีพสจุริต  

– แบบประเมินผล 

 

ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ 
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10.  บนัทกึการนเิทศจากฝายบรหิาร 

 10.1  ความเห็นหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

   เปนแผนการสอนฯที่มีองคประกอบของแผนครบถวน นำไปใชจัดการเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนาคุณภาพนักเรียนตอไปได 

   เปนแผนการสอนฯที่มุงเนนมาตรฐานการคิด วิเคราะหและเขียน มีกิจกรรมที่เนนใหนักเรยีน

ใชทักษะการคิด วิเคราะหและเขียน  

   เปนแผนการสอนที่มีกิจกรรมสอดคลองกับภาระงานและการวัดประเมินผล สงเสริมการ

เรียนรูของผูเรียนตามตัวชี้วัด /ผลการเรียนรู นำไปสูการวิจัยในชั้นเรียน  

   เปนแผนการสอนที่มุงเนนใหนักเรียนไดใชทักษะกระบวนการเรียนรู จากการปฏิบัติจริง 

   เปนแผนการสอนที่ใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล  

                                                                         ลงชื่อ ........................................................ 

                                                                                     (นายเจษฎา นากด)ี  

                                 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชพี 

 

 10.2  ความเห็นหัวหนากลุมบริหารวิชาการ/ผูที่ไดรับมอบหมาย 

    เห็นควรอนุญาตใหใชประกอบการจดัการเรียนรู 

  ไมเห็นควรอนุญาตใหใชประกอบการจดัการเรียนรู เพราะ

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

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

            

       ลงชื่อ ........................................................... 

                                                                                       (นางสาวกุสุมา นาคะเกศ) 

                                                                                     หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

 10.3  ความเห็นผูอำนวยการโรงเรียน 

   เห็นควรอนุญาตใหใชประกอบการจดัการเรียนรู 

   ไมเห็นควรอนุญาตใหใชประกอบการจดัการเรียนรู เพราะ 

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

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

            

        ลงชื่อ .................................................... 

      (นางสาวศริิรตัน  อปุถัมภเกื้อกูล)    

    ผูอำนวยการโรงเรียนแรวิทยา 
 



42 
 
 

11. บนัทกึผลหลงัการจดัการเรยีนรู 

      11.1 ผลการสอน/ผลการเรยีนรู 

    11.1.1 ผลการประเมินตามจุดประสงคการเรียนรู 

 ดานความรู (K) 

- นักเรียนผานการประเมิน จำนวน............คน       คิดเปนรอยละ.....................    

- นักเรียนไมผานการประเมิน จำนวน............คน    คิดเปนรอยละ.....................   

 ดานทักษะกระบวนการ (P) 

- นักเรียนผานการประเมิน จำนวน............คน       คิดเปนรอยละ.....................    

- นักเรียนไมผานการประเมิน จำนวน............คน    คิดเปนรอยละ.....................   

 ดานคุณลักษณะ (A) 

- นักเรียนผานการประเมิน จำนวน............คน       คิดเปนรอยละ.....................    

- นักเรียนไมผานการประเมิน จำนวน............คน    คิดเปนรอยละ.....................   

    11.1.2 ผลการประเมินสมรรถนะที่สำคัญ 

- นักเรียนผานการประเมิน จำนวน............คน       คิดเปนรอยละ.....................    

- นักเรียนไมผานการประเมิน จำนวน............คน    คิดเปนรอยละ.....................    

    11.1.3 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค 

- นักเรียนผานการประเมิน จำนวน............คน       คิดเปนรอยละ.....................    

- นักเรียนไมผานการประเมิน จำนวน............คน    คิดเปนรอยละ.....................    

      11.2 ปญหา/ อุปสรรค 

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

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

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

      11.3 แนวทางการพัฒนา/แกไข/ขอเสนอแนะ 

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

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

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

            

             ลงชื่อ .................................................... ผูสอน 

                                                                    (นายเจษฎา  นากด)ี 

                                                                                    .........../............./........... 
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ใบงาน 

เรือ่ง การสรางอาชพี 

ประกอบแผนการจดัการเรยีนรู หนวยการเรยีนรูประเกอืม ชัน้มธัยมศกึษาปที ่1 

ผูสอน นายเจษฎา  นากด ี                                              โรงเรยีนแรวทิยา 

 

คำชีแ้จง  ใหนักเรียนแตละกลุมระดมสมองเพื่อวางแผนงานการสรางอาชีพเพื่อจดัจำหนายประเกือม  

 โดยวิเคราะหถึงความพรอมของตนเอง และสำรวจความเปนไปไดของอาชีพ 

 

 

 

  

 

1. เงนิทนุ 

 

 

 

2. แรงงาน 3. วสัดอุปุกรณ 

4. สถานประกอบการ 

 

 

 

5. วตัถดุบิ 6. สขุภาพ 

7. คณุสมบตัทิีจ่ำเปนในอาชพี 

 

 

 

8. ความถนดั 9. เทคโนโลย ี

1. สวนแบงการตลาด 

 

 

2. การขยายงานหรอืกจิการ 3. ความมัน่คงในอาชพี 

 

 

 

 

 

 

สำรวจความพรอมของตนเอง 

สำรวจความเปนไปไดของอาชพี 
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เฉลยใบงาน 

เรือ่ง การสรางอาชพี 

ประกอบแผนการจดัการเรยีนรู หนวยการเรยีนรูประเกอืม ชัน้มธัยมศกึษาปที ่1 

ผูสอน นายเจษฎา  นากด ี                                              โรงเรยีนแรวทิยา 

 

คำชีแ้จง  ใหนักเรียนแตละกลุมระดมสมองเพื่อวางแผนงานการสรางอาชีพเพื่อจดัจำหนายประเกือม  

 โดยวิเคราะหถึงความพรอมของตนเอง และสำรวจความเปนไปไดของอาชีพ 

 

 

 

 

1. เงนิทนุ 

 

 

 

2. แรงงาน 3. วสัดอุปุกรณ 

4. สถานประกอบการ 

 

 

 

5. วตัถดุบิ 6. สขุภาพ 

7. คณุสมบตัทิีจ่ำเปนในอาชพี 

 

 

 

8. ความถนดั 9. เทคโนโลย ี

1. สวนแบงการตลาด 

 

 

2. การขยายงานหรอืกจิการ 3. ความมัน่คงในอาชพี 

 

 

 

 

 

 

สำรวจความพรอมของตนเอง 

พิจารณาจากคำตอบของนักเรียน 

สำรวจความเปนไปไดของอาชพี 
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แบบประเมนิการนำเสนอผลงาน 

คำชีแ้จง  ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด  

 ลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

ลำดบัที ่ รายการประเมนิ 
ระดบัคะแนน 

3 2 1 

1 เน้ือหาละเอียดชัดเจน    

2 ความถูกตองของเน้ือหา    

3 ภาษาที่ใชเขาใจงาย    

4 ประโยชนที่ไดจากการนำเสนอ    

5 วิธีการนำเสนอผลงาน    

รวม 
 

 

 

ลงชือ่...................................................ผูประเมนิ 

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

 

เกณฑการใหคะแนน 

 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินสมบูรณชัดเจน ให 3 คะแนน 

 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินเปนสวนใหญ  ให 2 คะแนน 

 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคลองกับรายการประเมินบางสวน  ให 1 คะแนน 

 

เกณฑการตดัสนิคณุภาพ 

ชวงคะแนน ระดบัคณุภาพ 

12-15 ด ี

8-11 พอใช 

ต่ำกวา 8 ปรบัปรงุ 
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แบบประเมนิพฤตกิรรมคณุลกัษณะอนัพงึประสงค 

 

เลขที ่ ชือ่ – สกลุ 

รายการประเมนิ 

รวม 

สรปุเกณฑ

การ

ประเมนิ 

ซ่ือ

 

มวีิ

 

ใฝเ

 

มุง

 

3 3 3 3 12 ผ มผ 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

รวม        

เฉลีย่        

รอยละ        

เกณฑประเมนิการตดัสนิ   ตองไดระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑข้ึนไปจึงผานเกณฑการประเมิน 

เกณฑการตดัสนิ 

  9 – 12 คะแนน  หมายถึง   ระดับ 3 คุณภาพ ด ี

  5 - 8   คะแนน   หมายถึง  ระดับ 2 คุณภาพ พอใช 

  0 – 4  คะแนน   หมายถึง  ระดับ 1 คุณภาพ ปรับปรุง 
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เกณฑการใหคะแนนประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค 

 

ประเดน็การประเมนิ 
เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 

1. ซ่ือสัตยสุจริต ซ่ือสัตยสุจริตตอตนเอง

และตั้งใจปฏิบัติผลงาน

ดวยความสามารถของ

ตนเองได 

ซ่ือสัตยสุจริตตอตนเอง

และตั้งใจปฏิบัติผลงาน

ดวยความสามารถของ

ตนเองไดด ี

ซ่ือสัตยสุจริตตอตนเอง

และตั้งใจปฏิบัติผลงาน

ดวยความสามารถของ

ตนเองไดดีมาก 

2. มีวินัย มีวินัยตอตนเองตองาน 

บางครั้งทำงานมีข้ันตอน

หรือไมมีการวางแผน

ทำงาน 

มีวินัยตอตนเองตองาน

และรูจักทำงานอยางมี

ข้ันตอนแตไมคอยมีการ

วางแผนทำงาน 

มีวินัยตอตนเองตองาน

และรูจักทำงานอยางมี

ข้ันตอนและวางแผนการ

ทำงานดีมาก 

3. ใฝเรียนรู ใฝเรียนรูมีความตั้งใจ

เพียรพยายามแต

บางครั้งไมใหความ

รวมมือในการเขารวม

กิจกรรม 

ใฝเรียนรูมีความตั้งใจ

เพียรพยายาม แตให

ความรวมมือในการเขา

รวมกิจกรรมโดยการ

กระตุน 

ใฝเรียนรูมีความตั้งใจ

เพียรพยายามและให

ความรวมมือในการเขา

รวมกิจกรรมไดดีมากทกุ

ครั้ง 

4. มุงมั่นในการทำงาน มุงมั่นในการทำงานที่

ไดรับมอบหมายดีบาง

และมีความรับผิดชอบ

ตอตั้งใจปฏิบัติงานนอย

มากตองคอยกระตุน 

มุงมั่นในการทำงานที่

ไดรับมอบหมายดีมากมี

ความรับผิดชอบตองาน

และตั้งใจปฏิบัติงานดี

มากเปนบางครั้ง 

มุงมั่นในการทำงานที่

ไดรับมอบหมายดีมากมี

ความรับผิดชอบตองาน

และตั้งใจปฏิบัติงานดี

มาก 
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แบบการประเมนิสมรรถนะสำคญัของผูเรยีน 

 

ชื่อ..................................................นามสกุล.................................................ชั้น...............เลขที่............... 

 

คำชีแ้จง   ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และขีด  ลงในชองทีต่รงกับคะแนน 

 

สมรรถนะดาน รายการประเมนิ 

ระดบัคุณภาพ 

ดมีาก 

(3) 

ด ี

(2) 

พอใช 

(1) 

ปรบัปรงุ 

(0) 

สรปุผลการ

ประเมนิ 

1. ความสามารถใน

การส่ือสาร 

1.1 มีความสามารถในการรับ-สงสาร     

 ดีมาก 

 ดี 

 พอใช 

 ปรับปรุง 

1.2 มีความสามารถในการถายทอดความรู ความคิด 

ความเขาใจของตนเอง โดยใชภาษาอยางเหมาะสม 

    

1.3 ใชวิธรการส่ือสารท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ     

1.4 เจรจาตอรองเพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยง

ตาง ๆ ได  

    

1.5 เลือกรับและไมรับขอมูลขาวสารดวยเหตุผลและ

ถูกตอง 

    

2. ความสามารถใน

การคิด 

2.1 มีความสามารถในการคิด/วิเคราะห      ดีมาก 

 ดี 

 พอใช 

 ปรับปรุง 

2.2 ทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค     

2.3 สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ     

2.4 มีความสามารถในการสรางองคความรู     

2.5 ตัดสินใจแกปญหาเกี่ยวกับตนเองไดอยาง

เหมาะสม 

    

3. ความสามารถ 

ในการใชทักษะ 

ชีวิต 

3.1  เรียนรูดวยตนเองไดเหมาะสมตามวัย      ดีมาก 

 ดี 

 พอใช 

 ปรับปรุง 

3.2  สามารถทำงานกลุมรวมกับผูอ่ืนได     

3.3  นำความรูท่ีไดไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน     

3.4  จัดการปญหาและความขัดแยงไดเหมาะสม     

3.5  หลีกเล่ียงพฤติกรรมไมพึงประสงคท่ีสงผล 

กระทบตอตนเอง 

    

4. ความสามารถใน

การใชเทคโนโลย ี

4.1 เลือกและใชเทคโนโลยีไดเหมาะสมตามวัย      ดีมาก 

 ดี 

 พอใช 

 ปรับปรุง 

4.2 มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี     

4.3 สามารถนำเทคโนโลยีไปใชพัฒนาตนเอง     

4.4 ใชเทคโนโลยีในการแกปญหาอยางสรางสรรค     

4.5 มีคุณธรรม จริยธรรมในการใชเทคโนโลย ี     
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เกณฑการใหคะแนนระดบัคณุภาพ 

ดมีาก   หมายถึง   พฤติกรรมที่ปฏิบัติน้ันชัดเจนและสม่ำเสมอ ใหระดับ  3  คะแนน 

ด ี                 หมายถึง   พฤติกรรมที่ปฏิบัติน้ันชัดเจนและบอยครั้ง   ใหระดับ  2  คะแนน 

พอใช         หมายถึง   พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง             ใหระดับ  1  คะแนน 

ตองปรบัปรงุ     หมายถึง   ไมเคยปฏิบัติพฤติกรรมน้ันเลย                    ใหระดับ  0  คะแนน            

 

เกณฑการสรปุผล 

ดมีาก             หมายถึง  คะแนนรวม  13-15  คะแนน 

ด ี                 หมายถึง  คะแนนรวม  9-12    คะแนน 

พอใช             หมายถึง  คะแนนรวม  1-8      คะแนน 

ตองปรบัปรงุ     หมายถึง  คะแนนรวม  0        คะแนน 
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แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขารวมกจิกรรม 

 

คำชีแ้จง  ใหทำเครื่องหมาย  ลงในชองรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

รายการ 

สรปุผลการประเมนิ รวมมอืในการทำ

กิจกรรม 

กลาออกมาแสดง

ความสามารถ 

เขารวมกจิกรรมดวย

ความสนกุสนาน

เพลดิเพลนิ 

ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

เกณฑการประเมนิ 

 ผานตั้งแต   2  รายการ ถือวา ผาน 

ผาน            1  รายการ ถือวา ไมผาน 
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แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขารวมกจิกรรมกลุม 

 

คำชีแ้จง  ใหทำเครื่องหมาย  ลงในชองรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

 

เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 

รบัผดิชอบ

งานทีไ่ดรบั

มอบหมาย 

(2 คะแนน) 

รบัฟงความ

คดิเหน็ของ

ผูอืน่ 

(2 คะแนน) 

นำเสนอ

ผลงานได

นาสนใจ 

(2 คะแนน) 

มคีวามคดิริเริม่

สรางสรรค 

(2 คะแนน) 

ทำงานเสรจ็ตาม

เวลาทีก่ำหนด 

(2 คะแนน) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

เกณฑการประเมนิ  

   คะแนน  9 - 10   ระดับ   ดีมาก 

   คะแนน  7 - 8     ระดบั   ด ี

   คะแนน  5 - 6     ระดบั   พอใช 

   คะแนน  0 - 4     ระดบั   ควรปรับปรุง 
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แผนการจดัการเรยีนรู  

โรงเรยีนแรวทิยา                                                              กลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชพี 

รายวชิา ภาษาองักฤษ 1  รหสัวชิา อ21101          ชัน้มธัยมศกึษาปที ่1 ภาคเรยีนที ่1 

หนวยการเรยีนรู เรือ่ง   ประเกอืม 

แผนการจดัการเรยีนรู เรือ่ง   My hometown   เวลา 2 ชัว่โมง 

สอนวนัที ่............ เดอืน ........................... พ.ศ. ...................                     ผูสอน นายอภสิทิธิ ์ ขอสขุ 

 

1. มาตรฐานการเรยีนรู/ตวัชีว้ดั 

มาตรฐาน ต 1.1  เขาใจและตีความเรื่องทีฟ่งและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคดิเห็น

อยางมีเหตุผล 

 ต 1.1 ม. 1/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอรอง คำแนะนำ และคำชี้แจงงาย ๆ ที่ฟงและอาน 

 ต 1.1 ม. 1/2 อานออกเสียงขอความ นิทาน และบทรอยกรอง (poem) สัน้ ๆ ถูกตองตามหลักการ

อาน 

 ต 1.1 ม. 1/3 เลือก/ระบุประโยคและขอความใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียง (non-text 

information) ที่อาน 

มาตรฐาน ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นและเปน

พื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน 

 ต 3.1 ม. 1/1 คนควา รวบรวม และสรุปขอมูล/ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น จาก

แหลงเรียนรู และนำเสนอดวยการพูด/การเขียน 

2. สาระสำคญั/ความคดิรวบยอด 

 อานออกเสียงคำศัพทเกี ่ยวกับวัสดุ อุปกรณ ในการทำประเกือม และนำคำศัพทไปแตงประโยค

เกี่ยวกับการทำประเกือมได เรียนรูการบอกลำดับในขั้นตอนในภาษาอังกฤษ นำคำศัพทไปแตงประโยคงาย ๆ 

เกี่ยวกับการทำประเกือมได 

3. จดุประสงคการเรยีนรู 

 ดานความรู (Knowledge) 

  1. ออกเสียงคำศัพทเกี่ยวกบัวัสดุ อุปกรณ 

 ดานทกัษะกระบวนการ (Process) 

  1. สามรถนำคำศพัทมาแตงประโยคได 

 ดานคณุลกัษณะ (Attribute) 

  1. เห็นคุณคาของภาษาอังกฤษ 
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4. สาระการเรยีนรู  

 4.1 คำศพัท 

  - silver (n.): a precious shiny grayish-white metal, the chemical element of 

atomic number 47. (โลหะเงิน) 

  - crucible (n.): a ceramic or metal container in which metals or other 

substances may be melted or subjected to very high temperatures. (เบาหลอม) 

  - Bunsen burner (n.): a small adjustable gas burner used in laboratories. (แทง

เปาไฟ) 

  - steel rail (n.): a steel bar or continuous line of bars laid on the ground (ราง

เหล็ก) 

  - hammer (n.):  a tool with a heavy metal head mounted at right angles at 

the end of a handle, used for jobs such as breaking things and driving in nails. (คอน) 

  - bamboo sapling (n.): a giant woody grass that grows chiefly in the tropics, 

where it is widely cultivated. (กลาไมไผ) 

  - scissors (n.): an instrument used for cutting cloth, paper, and other thin 

material, consisting of two blades laid one on top of the other and fastened in the middle 

so as to allow them to be opened and closed by a thumb and finger inserted through rings 

on the end of their handles. (กรรไกร) 

 4.2 สำนวนภาษา 

  - This is…, That is… 

  - We use …. To make Prakuaem. 

 4.3 หนาทีภ่าษา 

  - To talk about their hometown  

 4.4 โครงสรางประโยค/ไวยากรณ 

  - Present Simple 

5. คณุลกัษณะอนัพงึประสงค 

   รักชาต ิศาสน กษัตริย    อยูอยางพอเพียง    ซ่ือสัตยสุจริต  

   มุงมั่นในการทำงาน    มีวินัย     รักความเปนไทย 

   ใฝเรียนรู      มีจิตสาธารณะ 
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6. สมรรถนะสำคญัของผูเรยีน   

  ความสามารถในการสื่อสาร     

  ความสามารถในการคดิ   

  ความสามารถในการแกปญหา     

  ความสามารถในการใชทกัษะชีวิต  

  ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี

7. กจิกรรมการเรยีนรู 

  ชัว่โมงที ่1 

 ขัน้นำ  

   1. ครูและนักเรียนกลาวทกัทายกัน พรอมทบทวนความรูเดิมที่ไดศึกษาจากชั่วโมงที่แลว 

   2. ครูถามคำถามกระตุนความสนใจของนักเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่มีชือ่เสียงของอำเภอเขวา  

สินรินทร “What is the famous product in Khawaosinarin District?” 

    (แนวการตอบ : Silk Rice Pragueam (Silver Handicraft)) 

   3. ครูบอกจุดประสงคการเรียนในวันน้ีวา นักเรียนจะไดเรียนรูคำศพัทเกี่ยวกบัการทำเครือ่งเงิน

(ปะเกือม)  

  ขัน้สอน 

   1. นักเรียนรับใบงานเรื่องคำศัพทเกี่ยวกับประเกือม  

   2. ครูอธิบายคำชี้แจงการทำแบบฝกหัด ใหนักเรียนดูรูปภาพในใบงาน จากน้ันใหแตละกลุม

ชวยกันหาคำศพัท คำอาน และความหมายของคำศัพทใหตรงกับรูปภาพ 

   3. ครูใหนักเรียนแตละกลุมนำเสนอคำตอบที่กลุมตนเองหามาได จากน้ันครเูฉลยคำตอบและนำ

นักเรียนออกเสียงอีกครั้ง 

   4. ใหนักเรียนออกเสียงคำศัพทพรอมกันทุกคน ออกเสียงเปนกลุม และสุมออกเสียงเปน

รายบุคคล 

   5. ครูใหนักเรียนแตละกลุมทบทวนคำศัพทอีกครั้ง กอนที่ครูจะเก็บใบงาน 

   6. ครูแจกกริ่งใหแตละกลุมเพื่อเตรียมเลนเกม โดยครูจะแสดงรูปภาพของคำศัพทที่ไดเรียนไปใน

วันน้ี ใหแตละกลุมดรููปภาพ หากตอบไดใหกดกริ่ง สะสมคะแนนไปจนครบทุกคำ กลุมใดไดคะแนนสูงสุดเปนผู

ชนะ 

  ขัน้สรปุ 

   1. ครูใหนักเรียนออกเสียงคำศัพทคนละ 1 คำ กอนออกจากหองเรียน 
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 ชัว่โมงที ่2 

   1. ครูและนักเรียนกลาวทกัทายกัน  

   2. ใหนักเรียนทบทวนความรูเดิมจากคาบที่แลวดวยการใหดูรูปภาพ แลวออกเสียงคำศัพท ครู

ชวยแกไขการออกเสียงหากนักเรียนยังออกเสียงไมถูกตอง  

   3. ครูบอกจุดประสงคการเรียนในชั่วโมงน้ี นักเรียนจะไดนำคำศพัทที่เรียนไปเมื่อชั่วโมงที่แลวซ่ึง

เปนคำศัพทที่เกี่ยวกับประเกือม มาแตงประโยคอยางงาย โดยใชโครงสรางประโยค This is, That is, Those 

are, These are 

   4. ครูอธิบายหลักการใช This That Those และ These พรอมยกตวัอยางประโยค 

   This (สิ่งน้ี) ใชกับคำนามใกลตัวผูพูดที่เปนเอกพจน หรือคำนามนับไมได 

   That (สิ่งน้ัน) ใชกับคำนามไกลตวัผูพูดที่เปนเอกพจน หรือคำนามนับไมได  

   These (เหลาน้ี) ใชกับคำนามใกลตัวผูพูดที่เปนพหูพจน ซ่ึงนับได 

   Those (เหลาน้ัน) ใชกับคำนามไกลตวัผูพดูที่เปนพหูพจน ซ่ึงนับได 

   5. ครูเสริมประโยค We use it for making Praguem. ใหนักเรียนนำไปตอทายประโยคทีใ่ช

คำศัพทที่เปนอุปกรณมาแตงประโยค และประโยค It made from Praguem. ไปตอทายประโยคทีน่ำคำศพัท

ที่เปนเครื่องประดับมาแตงประโยค 

   5. ครูใหนกเรียนแตละกลุมลงมือทำใบงาน ครูสังเกตการณทำงาน และชวยเหลือนักเรียนหาก

นักเรียนมีขอสงสัย  

   6.  นักเรียนแตละคนนำเสนอประโยคที่ตนเองแตงคนละ 1 ประโยค 

    

8. สือ่/แหลงการเรยีนรู  

 1. หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ม.1 

 2. ใบงาน เรื่อง Vocabulary from Praguem 

 3. บัตรรูปภาพ 
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9.  การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู 

จดุประสงคการเรยีนรู วธิวีดัผล เครือ่งมอื เกณฑการผาน 

1. ออกเสียงคำศพัทเกี่ยวกับ

วัสดุ อุปกรณ 

 

1. สังเกตการออกเสียง 

 

- แบบทดสอบ 

- ใบงาน 

 

รอยละ 60 ผาน

เกณฑ 

1. สามรถนำคำศัพทมาแตง

ประโยคได 

 

1. ตรวจการแตงประโยค - แบบการประเมินผล

ดานทักษะ/

กระบวนการ 

 

ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ 

1. เห็นคุณคาของภาษาองักฤษ 

 

 

1. สังเกตจากพฤติกรรมในชั้น

เรียน  

- แบบประเมินผล 

 

ระดับคุณภาพ 2 

ผานเกณฑ 
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10.  บนัทกึการนเิทศจากฝายบรหิาร 

 10.1  ความเห็นหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

   เปนแผนการสอนฯที่มีองคประกอบของแผนครบถวน นำไปใชจัดการเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนาคุณภาพนักเรียนตอไปได 

   เปนแผนการสอนฯที่มุงเนนมาตรฐานการคิด วิเคราะหและเขียน มีกิจกรรมที่เนนใหนักเรยีน

ใชทักษะการคิด วิเคราะหและเขียน  

   เปนแผนการสอนที่มีกิจกรรมสอดคลองกับภาระงานและการวัดประเมินผล สงเสริมการ

เรียนรูของผูเรียนตามตัวชี้วัด /ผลการเรียนรู นำไปสูการวิจัยในชั้นเรียน  

   เปนแผนการสอนที่มุงเนนใหนักเรียนไดใชทักษะกระบวนการเรียนรู จากการปฏิบัติจริง 

   เปนแผนการสอนที่ใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล  

                                                                         ลงชื่อ ........................................................ 

                                                                                     (นายอภิสิทธิ์  ขอสุข)  

                                  หัวหนากลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ 

 10.2  ความเห็นหัวหนากลุมบริหารวิชาการ/ผูที่ไดรับมอบหมาย 

    เห็นควรอนุญาตใหใชประกอบการจดัการเรียนรู 

  ไมเห็นควรอนุญาตใหใชประกอบการจดัการเรียนรู เพราะ

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

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

            

       ลงชื่อ ........................................................... 

                                                                                       (นางสาวกุสุมา นาคะเกศ) 

                                                                                     หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

 10.3  ความเห็นผูอำนวยการโรงเรียน 

   เห็นควรอนุญาตใหใชประกอบการจดัการเรียนรู 

   ไมเห็นควรอนุญาตใหใชประกอบการจดัการเรียนรู เพราะ 

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

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

            

        

 
ลงชื่อ .................................................... 

      (นางสาวศริิรตัน  อปุถัมภเกื้อกูล)    

    ผูอำนวยการโรงเรียนแรวิทยา 
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11. บนัทกึผลหลงัการจดัการเรยีนรู 

      11.1 ผลการสอน/ผลการเรยีนรู 

    11.1.1 ผลการประเมินตามจุดประสงคการเรียนรู 

 ดานความรู (K) 

- นักเรียนผานการประเมิน จำนวน............คน       คิดเปนรอยละ.....................    

- นักเรียนไมผานการประเมิน จำนวน............คน    คิดเปนรอยละ.....................   

 ดานทักษะกระบวนการ (P) 

- นักเรียนผานการประเมิน จำนวน............คน       คิดเปนรอยละ.....................    

- นักเรียนไมผานการประเมิน จำนวน............คน    คิดเปนรอยละ.....................   

 ดานคุณลักษณะ (A) 

- นักเรียนผานการประเมิน จำนวน............คน       คิดเปนรอยละ.....................    

- นักเรียนไมผานการประเมิน จำนวน............คน    คิดเปนรอยละ.....................   

    11.1.2 ผลการประเมินสมรรถนะที่สำคัญ 

- นักเรียนผานการประเมิน จำนวน............คน       คิดเปนรอยละ.....................    

- นักเรียนไมผานการประเมิน จำนวน............คน    คิดเปนรอยละ.....................    

    11.1.3 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค 

- นักเรียนผานการประเมิน จำนวน............คน       คดิเปนรอยละ.....................    

- นักเรียนไมผานการประเมิน จำนวน............คน    คิดเปนรอยละ.....................    

      11.2 ปญหา/ อุปสรรค 

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

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

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

      11.3 แนวทางการพัฒนา/แกไข/ขอเสนอแนะ 

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

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

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

 

ลงชื่อ .................................................... ผูสอน 

                                                                        (นายอภิสิทธิ ์ ขอสุข) 

                                                                     .........../............./......... 
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แบบบนัทกึการประเมนิการอานออกเสยีง 

 

เลขที ่

         ประเด็น/คะแนน 

 

 

ชื่อ - สกุล 

การอาน 

ออกเสยีง 
ความถกูตอง 

นำ้เสยีงและ

ความคลองแคลว 
รวมคะแนน 

4 4 4 12 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

      

     ลงชื่อ.........................................................ผูประเมิน 

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

     วันที่..........เดือน.................................พ.ศ. ................. 
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เกณฑการประเมนิการอานออกเสยีง 

ระดบัคะแนน 

 

ประเดน็ 

4 3 2 1 

 

นำ้หนกั 

 

อานออกเสยีง 

อานออกเสียงคำ / 

ประโยคไดชัดเจน 

โดยเนนเสียงหนัก-

เบาในคำ( Stress ) 

/ เสียงทายคำ /

ระดับเสียงสูงต่ำ /

เสียงเชื่อมโยง 

อานออกเสียงคำ 

/ ประโยคได

ชัดเจน 

โดยเนนเสียง

หนัก-เบาในคำ( 

Stress ) 

อานออกเสียง

คำ / ประโยคได

ชัดเจน 

อานออกเสียง

คำ / ประโยคไม

คอยชัดเจน 

4 

ความถกูตอง 

อานถูกตองตาม

หลักการอาน 

อานถูกตองตาม

หลักการอานเปน

สวนใหญ 

อานถูกตอง

บางสวน 

อานไมคอยถูก 4 

นำ้เสยีงและ 

ความคลองแคลว 

น้ำเสียงเปน

ธรรมชาติเหมาะสม

กับบริบท มีความ

คลองในการอาน

เปนอยางดี 

น้ำเสียงไพเราะ  

มีความ

คลองแคลวในการ

อานเปนอยางดี 

น้ำเสียงไพเราะ

ใชได มีความ

คลองพอสมควร 

น้ำเสียงไมคอย

ไพเราะ ไมคอย

คลอง 

4 

รวม 12 

 

เกณฑการตดัสนิ 

    คะแนน 10-12 หมายถึง ดีมาก 

    คะแนน 6-9 หมายถึง ด ี

    คะแนน 4-5 หมายถึง พอใช 

เกณฑการผาน ตัง้แตระดับดีข้ึนไป 

 

 

 

 



65 
 
 

แบบประเมนิพฤตกิรรมคณุลกัษณะอนัพงึประสงค 

 

เลขที ่ ชือ่ – สกลุ 

รายการประเมนิ 

รวม 

สรปุเกณฑ

การ

ประเมนิ 

ซ่ือ

 

มวีิ

 

ใฝเ

 

มุง

 

3 3 3 3 12 ผ มผ 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

รวม        

เฉลีย่        

รอยละ        

เกณฑประเมนิการตดัสนิ   ตองไดระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑข้ึนไปจึงผานเกณฑการประเมิน 

เกณฑการตดัสนิ 

  9 – 12 คะแนน  หมายถึง   ระดับ 3 คุณภาพ ด ี

  5 - 8   คะแนน   หมายถึง  ระดับ 2 คุณภาพ พอใช 

  0 – 4  คะแนน   หมายถึง  ระดับ 1 คุณภาพ ปรับปรุง 
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เกณฑการใหคะแนนประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค 

 

ประเดน็การประเมนิ 
เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 

1. ซ่ือสัตยสุจริต ซ่ือสัตยสุจริตตอตนเอง

และตั้งใจปฏิบัติผลงาน

ดวยความสามารถของ

ตนเองได 

ซ่ือสัตยสุจริตตอตนเอง

และตั้งใจปฏิบัติผลงาน

ดวยความสามารถของ

ตนเองไดด ี

ซ่ือสัตยสุจริตตอตนเอง

และตั้งใจปฏิบัติผลงาน

ดวยความสามารถของ

ตนเองไดดีมาก 

2. มีวินัย มีวินัยตอตนเองตองาน 

บางครั้งทำงานมีข้ันตอน

หรือไมมีการวางแผน

ทำงาน 

มีวินัยตอตนเองตองาน

และรูจักทำงานอยางมี

ข้ันตอนแตไมคอยมีการ

วางแผนทำงาน 

มีวินัยตอตนเองตองาน

และรูจักทำงานอยางมี

ข้ันตอนและวางแผนการ

ทำงานดีมาก 

3. ใฝเรียนรู ใฝเรียนรูมีความตั้งใจ

เพียรพยายามแต

บางครั้งไมใหความ

รวมมือในการเขารวม

กิจกรรม 

ใฝเรียนรูมีความตั้งใจ

เพียรพยายาม แตให

ความรวมมือในการเขา

รวมกิจกรรมโดยการ

กระตุน 

ใฝเรียนรูมีความตั้งใจ

เพียรพยายามและให

ความรวมมือในการเขา

รวมกิจกรรมไดดีมากทกุ

ครั้ง 

4. มุงมั่นในการทำงาน มุงมั่นในการทำงานที่

ไดรับมอบหมายดีบาง

และมีความรับผิดชอบ

ตอตั้งใจปฏิบัติงานนอย

มากตองคอยกระตุน 

มุงมั่นในการทำงานที่

ไดรับมอบหมายดีมากมี

ความรับผิดชอบตองาน

และตั้งใจปฏิบัติงานดี

มากเปนบางครั้ง 

มุงมั่นในการทำงานที่

ไดรับมอบหมายดีมากมี

ความรับผิดชอบตองาน

และตั้งใจปฏิบัติงานดี

มาก 
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แบบประเมนิสมรรถนะสำคญัของผูเรียน 

โรงเรียนแรวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสรุินทร 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ .................ภาคเรียนที ่............. ปการศกึษา 2564 

ชือ่-สกลุ นาย/นางสาว................................................................................................. เลขที่................... 

คำชีแ้จง : ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แลวทำเครื่องหมาย  ลงในชองทีต่รงกับระดับคุณภาพ 

สมรรถนะดาน รายการประเมนิ 

ระดบัคุณภาพ 

ดมีาก 

(3) 

ด ี

(2) 

พอ 

ใช 

(1) 

ปรบัปรงุ 

(0) 

สรปุผล 

การประเมนิ 

 ความสามารถ

ในการสื่อสาร 

1.1 มีความสามารถในการรับ-สงสาร     

 ดีมาก 

 ด ี

 พอใช 

 ปรับปรุง 

1.2 มีความสามารถในการถายทอดความรู ความคิด 

ความเขาใจของตนเอง  โดยใชภาษาอยาง

เหมาะสม 

    

1.3 ใชวิธีการส่ือสารท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ     

1.4 เจรจาตอรอง เพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยง

ตาง ๆ ได 

    

1.5 เลือกรับและไมรับขอมูลขาวสารดวยเหตุผลและ

ถูกตอง 

    

 ความสามารถ

ในการคดิ 

2.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห     

 ดีมาก 

 ด ี

 พอใช 

 ปรับปรุง 

2.2 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค     

2.3 สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ     

2.4 มีความสามารถในการสรางองคความรู     

2.5 ตัดสินใจแกปญหาเกี่ยวกับตนเองไดอยาง

เหมาะสม 

    

 ความสามารถ

ในการแกปญหา 

3.1 สามารถแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ท่ีเผชิญได      

 ดีมาก 

 ด ี

 พอใช 

 ปรับปรุง 

 

3.2 ใชเหตุผลในการแกปญหา     

3.3 เขาใจความสัมพันธและการเปล่ียนแปลงในสังคม     

3.4 แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการ

ปองกันและแกไขปญหา 

    

3.5 สามารถตัดสินใจไดเหมาะสมตามวัย     

4.1 เรียนรูดวยตนเองไดเหมาะสมตามวัย      

 ดีมาก 4.2 สามารถทำงานกลุมรวมกับผูอ่ืนได     
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สมรรถนะดาน รายการประเมนิ 

ระดบัคุณภาพ 

ดมีาก 

(3) 

ด ี

(2) 

พอ 

ใช 

(1) 

ปรบัปรงุ 

(0) 

สรปุผล 

การประเมนิ 

 ความสามารถ

ในการใชทกัษะ

ชวีติ 

4.3 นำความรูท่ีไดไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน      ด ี

 พอใช 

 ปรับปรุง 

 

4.4 จัดการปญหาและความขัดแยงไดเหมาะสม     

4.5 หลีกเล่ียงพฤติกรรมไมพงึประสงคท่ีสงผลกระทบ

ตอตนเอง 

    

 ความสามารถ

ในการใช

เทคโนโลย ี

5.1 เลือกและใชเทคโนโลยีไดเหมาะสมตามวัย     

 ดีมาก 

 ด ี

 พอใช 

 ปรับปรุง 

5.2 มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี     

5.3 สามารถนำเทคโนโลยีไปใชพัฒนาตนเอง     

5.4 ใชเทคโนโลยีในการแกปญหาอยางสรางสรรค     

5.5 มีคุณธรรม จริยธรรมในการใชเทคโนโลยี     

 

สรปุผลการประเมนิสมรรถนะทัง้ 5 ดาน อยูในระดบัคณุภาพ 

 ดีมาก  ด ี   พอใช  ปรับปรุง 

ขอเสนอแนะ 

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

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

            

   ลงชื่อ..................................................................ผูประเมิน 

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

 

เกณฑการใหคะแนนระดบัคณุภาพ 

         ดมีาก           หมายถึง  พฤติกรรมที่ปฏิบัติน้ันชัดเจนและสม่ำเสมอ ใหระดับ  3  คะแนน 

         ด ี               หมายถึง  พฤติกรรมที่ปฏิบัติน้ันชัดเจนและบอยครั้ง  ใหระดับ  2  คะแนน 

         พอใช           หมายถึง  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง              ใหระดับ  1  คะแนน 

         ตองปรบัปรงุ   หมายถึง  ไมเคยปฏิบัติพฤติกรรมน้ันเลย                  ใหระดับ  0  คะแนน             

เกณฑการสรปุผล ใชหลกัการหาคากลางแบบฐานนิยม (MODE) 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

การวเิคราะหหนวยการเรยีนรูบรูณาการ 
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วเิคราะหหนวยการเรยีนรูบรูณาการ 

บนัทกึกจิกรรมชมุชนแหงการเรยีนรูทางวชิาชพี 

 

ชือ่กลุม เครือขายบูรณาการ

ประเกือม 

ชือ่กจิกรรม การออกแบบหนวยการเรียนรูรายวิชาพืน้ฐานแบบ

บูรณาการ เรื่อง ประเกือม ชั้น ม.1  

ครัง้ที ่1 เวลา 14.30 – 15.30 น. วนัเดอืนป 18 สิงหาคม 2565 ภาคเรยีนที ่1 ปการศกึษา 2565 

 

บทบาทในกจิกรรมครัง้นี ้

ลำดบัที ่ ชือ่ – สกลุ บทบาทในทมี ลายมอืชือ่ 

1 นางสาวเรขา พรพิมลวงศา Model teacher  

2 นายขจรศักดิ ์กงลอม Buddy teacher  

3 นายเจษฎา นากด ี Buddy teacher  

4 นายอภิสิทธิ์ ขอสุข Mentor  

5 นางสาวจดิาภา ลิ้มศริิโพธิ์ทอง Expert  

6 นางสาวศริิรตัน อุปถัมภเกื้อกูล Administrator  

 

ขัน้ตอนกจิกรรม 

  1. กระบวนการสรางชุมชนการเรียนรู เพื่อสรางบรรยากาศการประชุมที่เปนกัลยาณมิตรโดย      

นายอภิสิทธิ์ ขอสุข เปนผูนำเขาสูกิจกรรม ดังน้ี 

   1.1 แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการจัดกิจกรรม ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

(PLC) กอนเริ่มการประชุม 

   1.2 แจงบทบาทสมาชิกผูรวมกิจกรรม PLC ใหแสดงความคิดเห็น ประเด็น การออกแบบหนวย

การเรียนรูบูรณาการ เรื่อง ประเกือม  

  2.  Model Teacher คือ นางสาวเรขา พรพิมลวงศา นำเสนอหนวยการเรียนรู บูรณาการ                 

เรื่อง ประเกือม ที่ออกแบบไวตามประเด็นที่โรงเรียนไดกำหนดไว  ดังน้ี 
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   2.1 คำอธิบายรายหนวย 

   2.2 โครงสรางเวลาเรียน/โครงสรางหนวยการเรียนรู/ กำหนดหนวยการเรียนรู 

   2.3 ผังมโนทัศนหนวยการเรียนรูบูรณาการ 

   2.4 หนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ ซ่ึงมีรายละเอียดตามหัวขอตอไปน้ี 

     1) มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด 

     2) สาระสำคัญ 

     3) จุดประสงคการเรียนรู 

     4) สาระการเรียนรู 

     5) คุณลักษณะอันพึงประสงค 

     6) สมรรถนะสำคัญ 

     7) กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

     8) สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 

     9) การวัดและประเมินผล 

  3. สมาชิกผูรวมกิจกรรม PLC แสดงความคิดเห็น ประเด็น การออกแบบหนวยการเรียนรูบูรณา

การ เรื่อง ประเกือม ที่ Model Teacher ไดออกแบบไว 

  4.  สมาชิกในที่ประชุมรวมกันสรุป วิพากษ และเพิ่มเติม เพื่อใหหนวยการเรียนรูบูรณาการ เรื่อง 

ประเกือม ที่ Model Teacher ไดออกแบบไว ใหมีความสมบูรณและเหมาะสม 

  5.  Model Teacher ปรับปรุงหนวยการเรียนรูบูรณาการ เรื่อง ประเกือม และนำไปใชในการ

จัดทำแผนการจัดการเรียนรูตอไป 

กตกิาการประชมุดวยสตสินทนา 

 -  เราจะประชุมดวยสติสนทนา โดยในการพูดและฟง จะใชสติในการประชุมดวยกัลยาณมิตร สนทนา 

และอภิปรายอยางสรางสรรค คิดบวกอยูทุกขณะ  

 -  เราจะรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล  อยางมีวิจารณญาณ 

ประเด็นสนทนา/ประเด็นปญหา 

 การออกแบบหนวยการเรียนรูบูรณาการ เรื่อง ประเกือม  

สาเหตุของประเด็นปญหา/สาเหตุของ ประเดน็สนทนา 

 การออกแบบหนวยการเรียนรูบูรณาการ เรื่อง ประเกือม 
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บนัทึกการสนทนา 
ชือ่ผูสนทนา บนัทกึการสนทนา แนวคดิรวม/แนวปฏบิตัริวม 

นายขจรศักดิ ์กงลอม  - เพิ่มสาระการเรียนรูเกี่ยวกับเน้ือหาใน

รายวชิาใหครบตามตวัชีว้ัด 

การออกแบบหนวยการจดัการ

เรียนรูใหใชแบบฟอรมตามที่

โรงเรียนไดกำหนดเพื่อใหมีความ

เปนเอกลักษณ ตามประเด็น

ดังตอไปน้ี 

2.1 คำอธิบายรายหนวย 

2.2 โครงสรางเวลาเรียน/

โครงสรางหนวยการเรียนรู/ 

กำหนดหนวยการเรียนรู 

2.3 ผังมโนทัศนหนวยการเรียนรู

บูรณาการ 

2.4 หนวยการเรียนรูแบบบูรณา

การ ซ่ึงมีรายละเอียดตามหัวขอ

ตอไปน้ี 

1) มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วดั 

2) สาระสำคัญ 

3) จุดประสงคการเรียนรู 

4) สาระการเรียนรู 

5) คุณลักษณะอันพึงประสงค 

6) สมรรถนะสำคัญ 

7) กระบวนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู  

8) สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 

9) การวัดและประเมินผล 

- ควรเพิ่มสาระการเรียนรูและ

สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

- ควรเพิ่มรายการวดัที่จะวัดผล 

เพื่อใหมีความชดัเจนในแตละกลุม

สาระการเรียนรู 

นายเจษฎา นากด ี  - ควรเพิ่มรายการวัดทีจ่ะวัดผล            

เพื่อความชดัเจนในการวดัผล 

นายอภิสิทธิ์ ขอสุข - ในข้ันกิจกรรมการเรียนรู ควรระบุชื่อ

เรื่องที่จะสอนใหครบตามจำนวนชั่วโมง 

น.ส.จิดาภา ลิ้มศริิโพธิ์ทอง - ควรเพิ่มสมรรถนะสำคญัของผูเรียน 

เน่ืองจากในกระบวนการเรียนรูจะมี

สมรรถนะการใชทักษะชวีิต และการใช

เทคโนโลยี มาเกี่ยวของดวย 
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สรปุผลการทำกจิกรรม PLC 

ความรูหลกัการทีน่ำมาใช 

 1.  หลักการมีสวนรวม 

 2.  การออกแบบหนวยการเรียนรูบูรณาการ  เรื่อง ประเกือม ตามประเด็นที่กำหนด ดังน้ี 

   2.1 คำอธิบายรายหนวย 

   2.2 โครงสรางเวลาเรียน/โครงสรางหนวยการเรียนรู/ กำหนดหนวยการเรียนรู 

   2.3 ผังมโนทัศนหนวยการเรียนรูบูรณาการ 

   2.4 หนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ ซ่ึงมีรายละเอียดตามหัวขอตอไปน้ี 

     1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด 

     2. สาระสำคัญ 

     3. จุดประสงคการเรียนรู 

     4. สาระการเรียนรู 

     5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

     6. สมรรถนะสำคัญ 

     7. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

     8. สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 

     9. การวัดและประเมนิผล 

 

กิจกรรมที่ทำ 

 สมาช ิกผ ู ร วมกิจกรรม PLC แสดงความค ิดเห ็น การออกแบบหนวยการเร ียนร ู บ ูรณาการ                    

เรื่อง ประเกือม 

ผลที่ไดจากกิจกรรม 

 ไดการออกแบบหนวยการเรียนรูบูรณาการ  เรื่อง ประเกือม ที่มีคุณภาพ และสามารถนำไปใชในการ

จัดทำแผนการจดัการเรียนรูไดอยางเหมาะสม 

การนำไปใช 

 นำหนวยการเรียนรูบูรณาการ  เรื่อง ประเกือม ที่มีคุณภาพ และสามารถนำไปใชในการจัดทำแผนการ

จัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมตอไป 
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การตรวจสอบกอนรบัรอง 

   ถูกตอง ครบถวน ควรรับรองผลการดำเนินการ จำนวน 1 ชั่วโมง 

  ไมรับรอง 

 

 

ลงชื่อ ............................................ 

  (นางสาวกุสุมา นาคะเกศ) 

 หัวกลุมบริหารงานวิชาการ 

 

การรบัรองของผูบรหิารสถานศกึษา 

   ถูกตอง ครบถวน ควรรับรองผลการดำเนินการ จำนวน 1 ชั่วโมง 

  ไมรับรอง 

 ความเห็น  ........................................................................................................................................ 

 

 

ลงชื่อ ............................................ 

    (นางสาวศิรริัตน อุปถัมภเกื้อกูล) 

    ผูอำนวยการโรงเรียนแรวิทยา 
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ภาพประกอบการประชุม การจดัตัง้ การบนัทกึชมุชนแหงการเรยีนรูทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community: PLC) 

ภาคเรยีนที ่1 ปการศกึษา 2565 

วนัที ่  5      เดอืน    สงิหาคม     พ.ศ.   2565 
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ภาคผนวก ข 

การวเิคราะหแผนการจดัการเรยีนรูบรูณาการ 

กลุมสาระการเรยีนรูวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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แผนปฏบิตักิารชมุชนแหงการเรยีนรูทางวชิาชพี (PLC Action Plan) 

แผนการดำเนนิงาน  

1. ชื่อ – นามสกุล Model teacher    นางสาวเรขา พรพิมลวงศา   ตำแหนง    ครูผูชวย    เจาของแผน 

2. โรงเรียน     แรวิทยา       สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสุรินทร  จังหวัด   สรุนิทร 

3. รายวชิาที่ใชดำเนินการ       วิทยาศาสตร 1      กลุมสาระการเรียนรู   วทิยาศาสตร และเทคโนโลย ี       

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่   1   นักเรียนชาย   10   คน หญิง   6   คน   รวม   16     คน  

5. สมาชิกทีม PLC ประเภทเพื่อนครู (Buddy teacher : BT) 

 5.1 เพื่อนครู 1    นายขจรศกัดิ์ กงลอม  ตำแหนง    คร ู วิชาเอก       ภาษาไทย                              

 5.2 เพื่อนครู 2   นายเจษฎา  นากดี              ตำแหนง   คร ู วิชาเอก    การงานอาชีพ                     

6. สมาชิก PLC ประเภทผูบริหาร (School administrators : SA) 

 6.1  ผูอำนวยการโรงเรียน นางสาวศิรริัตน  อุปถัมภเกื้อกูล  วิทยฐานะ      ชำนาญการพิเศษ                       

วิชาเอก คณิตศาสตร  

7. สมาชิก PLC ประเภทผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา (Senior educator : SE) 

    7.1 Mentor   นายอภิสิทธิ์ ขอสุข  ตำแหนง     คร ู    วิชาเอก     ภาษาตางประเทศ                           

    7.2 Expert    นางสาวจดิาภา ลิ้มศริิโพธิท์อง        ตำแหนง   คร ู   วิชาเอก      คณิตศาสตร                        

8. แผนการดำเนินกิจกรรมและเวลาเปาหมาย 

ลำดบั กจิกรรม 
วนั เดอืน ป เวลา เปาหมาย 

รอบ 1 รอบ 2 รอบ 3 

8.1 สรางทีม PLT 13 ส.ค. 2565   

8.2 ประชุมเสนอปญหาและแนวทางการแกปญหา 

(การออกแบบการสอน) 
16 ส.ค. 2565 23 ส.ค. 2565 31 ส.ค. 2565 

8.3 สรุป บันทึกผลการวิพากษการออกแบบการ

สอน 
19 ส.ค. 2565 29 ส.ค. 2565 5 ก.ย. 2565 

8.4 เขียนแผนการจัดการเรียนรู – เตรียมการสอน 21 ส.ค. 2565 30 ส.ค. 2565 6 ก.ย. 2565 

8.5 ดำเนินการปฏิบัติการสอน  สังเกตชั้นเรียน 

บันทึกวิดีทัศนการสอน 
26 ส.ค. 2565 31 ส.ค. 2565 12 ก.ย. 2565 

8.6 ประชุมสะทอนผลการสังเกตชั้นเรียน 24 ส.ค. 2565 31 ส.ค. 2565 12 ก.ย. 2565 

8.7 สรุปบันทึกการสังเกตชั้นเรียน  สรุปผล 

ปรับปรุง ออกแบบการสอนใหม 
27 ส.ค. 2565 3 ก.ย. 2565 13 ก.ย. 2565 

ลงชื่อ                                    ผูจัดทำแผน 

                           (นางสาวเรขา พรพิมลวงศา) 
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วเิคราะหแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู 

บนัทกึกจิกรรมชมุชนแหงการเรยีนรูทางวชิาชพี 

 

ชือ่กลุม เครือขายบูรณาการ

ประเกือม 

ชือ่กจิกรรม การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูหนวยการเรียนรู

บูรณาการ เรื่อง ประเกือม ชั้น ม.1 วิชา วทิยาศาสตร 1  

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ครัง้ที ่1 เวลา 14.30 – 15.30 น. วนัเดอืนป 19 สิงหาคม 2565 ภาคเรยีนที ่1 ปการศกึษา 2565 

 
บทบาทในกจิกรรมครัง้นี ้

ลำดบัที ่ ชือ่ – สกลุ บทบาทในทมี ลายมอืชือ่ 

1 นางสาวเรขา พรพิมลวงศา Model teacher  

2 นายขจรศักดิ ์กงลอม Buddy teacher  

3 นายเจษฎา นากด ี Buddy teacher  

4 นายอภิสิทธิ์ ขอสุข Mentor  

5 นางสาวจดิาภา ลิ้มศริิโพธิ์ทอง Expert  

6 นางสาวศริิรตัน อุปถัมภเกื้อกูล Administrator  

 

ขัน้ตอนกจิกรรม 

  1.  กระบวนการสรางชุมชนการเรียนรู เพื่อสรางบรรยากาศการประชุมที่เปนกัลยาณมิตรโดย    

นายอภิสิทธิ์ ขอสุข เปนผูนำเขาสูกิจกรรม ดังน้ี 

   1.1  แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการจัดกจิกรรม ชุมชนแหงการเรยีนรูทางวิชาชพี 

(PLC) กอนเริ่มการประชมุ 

   1.2  แจงบทบาทสมาชิกผู รวมกิจกรรม PLC ใหแสดงความคิดเห็น ประเด็น การออกแบบ

แผนการจัดการเรียนรูหนวยการเรียนรูบูรณาการ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร วิชาวิทยาศาสตร 1 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ Model Teacher ไดออกแบบไว 
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  2.  Model Teacher คือ นางสาวเรขา พรพิมลวงศา นำเสนอแผนการจัดการเรียนรูหนวยการ

เรียนรูบูรณาการ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร วิชาวิทยาศาสตร 1 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีที่ออกแบบไวตามประเด็นที่โรงเรียนไดกำหนดไว  ดังน้ี 

   2.1 มาตรฐานการเรียนรู/ตวัชี้วัด 

   2.2 สาระสำคัญ 

   2.3 จุดประสงคการเรียนรู 

   2.4 สาระการเรียนรู 

   2.5 คุณลักษณะอันพึงประสงค 

   2.6 สมรรถนะสำคัญ 

   2.7 กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู  

   2.8 สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 

   2.9 การวัดและประเมินผล 

   2.10 บันทึกการนิเทศจากฝายบริหาร 

   2.11 บันทึกผลการจดักิจกรรมการเรียนรู 

  3.  สมาชิกผูรวมกิจกรรม PLC แสดงความคิดเห็น ประเด็น การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู

หนวยการเรียนรูบูรณาการ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร วิชาวิทยาศาสตร 1 กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ Model Teacher ไดออกแบบไว 

  4. สมาชิกในที่ประชุมรวมกันสรุป วิพากษ และเพิ่มเติม เพื่อใหแผนการจัดการเรียนรูหนวยการ

เรียนรูบูรณาการ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร วิชาวิทยาศาสตร 1 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีที่ Model Teacher ไดออกแบบไวใหมีความสมบูรณและเหมาะสม 

  5.  Model Teacher ปรับปรุงแแผนการจัดการเรียนรู  เรื ่อง การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร  

วิชาวิทยาศาสตร 1 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและนำไปใชในการเปดชั้นเรียน  

กติกาการประชุมดวยสตสินทนา 

 - เราจะประชุมดวยสติสนทนา โดยในการพูดและฟง จะใชสติในการประชุมดวยกัลยาณมิตร สนทนา 

และอภิปรายอยางสรางสรรค คิดบวกอยูทุกขณะ  

 - เราจะรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล  และอยางมีวจิารณญาณ 

ประเดน็สนทนา/ประเดน็ปญหา 

 การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูหนวยการเรียนรูบูรณาการ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร 

วิชาวิทยาศาสตร 1 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาเหตุของประเด็นปญหา/สาเหตุของ ประเดน็สนทนา 

 การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูหนวยการเรียนรูบูรณาการ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร 

วิชาวิทยาศาสตร 1 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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บนัทึกการสนทนา 

 
ชือ่ผูสนทนา บนัทกึการสนทนา แนวคดิรวม/แนวปฏบิตัริวม 

นายขจรศักดิ ์กงลอม  - แกไขสาระสำคัญ ใหกลาวถึงเฉพาะ

เรื่องที่เกี่ยวของกับผลการเรียนรู 

การออกแบบแผนการจัดการ

เรียนรูใหใชแบบฟอรมตามที่

โรงเรียนไดกำหนดเพื่อใหมีความ

เปนเอกลักษณ ตามประเด็น

ดังตอไปน้ี 

1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วดั 

2. สาระสำคัญ 

3. จุดประสงคการเรียนรู 

4. สาระการเรียนรู 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

6. สมรรถนะสำคัญ 

7. กระบวนการจดักิจกรรมการ

เรียนรู  

8. สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 

9. การวดัและประเมินผล 

10. บันทึกการนิเทศจากฝาย

บริหาร 

11. บันทึกผลการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู 

12. ภาคผนวก 

- ควรเพิ่มแบบประเมินสมรรถนะ

สำคัญของผูเรียนและเฉลยใบ

กิจกรรม 

นายเจษฎา นากด ี  - ควรเพิ่มแบบประเมินสมรรถนะสำคัญ

ของผูเรียน 

นายอภิสิทธิ์ ขอสุข - ใหเพิ่มสวนเฉลยใบกิจกรรมมาใน

ภาคผนวก 

น.ส.จิดาภา ลิ้มศริิโพธิ์ทอง - ในข้ันประเมินผล ควรเพิ่มการตรวจให

คะแนนในใบกิจกรรม  และใหผูเรียนมี

สวนรวมในการตรวจคะแนน 
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สรปุผลการทำกจิกรรม PLC 

ความรูหลกัการทีน่ำมาใช 

 1.  หลักการมีสวนรวม 

 2.  การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูหนวยการเรียนรูบูรณการ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานะของ

สาร วิชาวิทยาศาสตร 1 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีตามประเด็นที่กำหนด ดังน้ี 

  2.1 มาตรฐานการเรียนรู/ตวัชี้วัด 

  2.2 สาระสำคัญ 

  2.3 จุดประสงคการเรียนรู 

  2.4 สาระการเรียนรู 

  2.5 คุณลักษณะอันพึงประสงค 

  2.6 สมรรถนะสำคัญ 

  2.7 กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู  

  2.8 สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 

  2.9 การวัดและประเมินผล 

  2.10 บันทึกการนิเทศจากฝายบริหาร 

  2.11 บันทึกผลการจดักิจกรรมการเรียนรู 

  2.12 ภาคผนวก 

 

กจิกรรมทีท่ำ 

 สมาชิกผูรวมกิจกรรม PLC แสดงความคิดเห็น การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูหนวยการเรียนรู

บูรณาการ การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร วิชาวิทยาศาสตร 1 กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ผลทีไ่ดจากกจิกรรม 

 ไดการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูบูรณาการ การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร 

วิชาวิทยาศาสตร 1 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพนำไปใชในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูและการเปดชั้นเรียนไดอยางเหมาะสม 

การนำไปใช 

 นำแผนการจ ัดการเร ียนร ู   หน วยการเร ียนร ู บ ูรณาการ การเปล ี ่ยนแปลงสถานะของสาร                         

วิชาวิทยาศาสตร 1 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูและการเปดชั้นเรียนไดอยางเหมาะสมตอไป 
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การตรวจสอบกอนรบัรอง 

   ถูกตอง ครบถวน ควรรับรองผลการดำเนินการ จำนวน 2 ชั่วโมง 

  ไมรับรอง 

 

 

ลงช่ือ ............................................ 
  (นางสาวกุสุมา นาคะเกศ) 

 หัวกลุมบริหารงานวิชาการ 

 

การรบัรองของผูบรหิารสถานศกึษา 

   ถูกตอง ครบถวน ควรรับรองผลการดำเนินการ จำนวน 2 ชั่วโมง 

  ไมรับรอง 

 ความเห็น  ........................................................................................................................................ 

 

 

ลงชื่อ ............................................ 

    (นางสาวศิรริัตน อุปถัมภเกื้อกูล) 

    ผูอำนวยการโรงเรียนแรวิทยา 
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ภาพประกอบการประชุม การจดัตัง้ การบนัทกึชมุชนแหงการเรยีนรูทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community: PLC) 

ภาคเรยีนที ่1 ปการศกึษา 2565 

วนัที ่  19      เดอืน    สงิหาคม     พ.ศ.   2565 
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วเิคราะหแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู 

บนัทกึกจิกรรมชมุชนแหงการเรยีนรูทางวชิาชพี 

 

ชือ่กลุม เครือขายบูรณาการ

ประเกือม 

ชือ่กจิกรรม การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูหนวยการเรียนรู

บูรณาการ เรื่อง ประเกือม ชั้น ม.1 วิชา วทิยาศาสตร 1  

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ครัง้ที ่2 เวลา 14.30 – 15.30 น. วนัเดอืนป 29 สิงหาคม 2565 ภาคเรยีนที ่1 ปการศกึษา 2565 

บทบาทในกจิกรรมครัง้นี ้

ลำดบัที ่ ชือ่ – สกลุ บทบาทในทมี ลายมอืชือ่ 

1 นางสาวเรขา พรพิมลวงศา Model teacher  

2 นายขจรศักดิ ์กงลอม Buddy teacher  

3 นายเจษฎา นากด ี Buddy teacher  

4 นายอภิสิทธิ์ ขอสุข Mentor  

5 นางสาวจดิาภา ลิ้มศริิโพธิ์ทอง Expert  

6 นางสาวศริิรตัน อุปถัมภเกื้อกูล Administrator  

 

ขัน้ตอนกจิกรรม 

  1.  กระบวนการสรางชุมชนการเรียนรู เพื่อสรางบรรยากาศการประชุมที่เปนกัลยาณมิตรโดย    

นายอภิสิทธิ์ ขอสุข เปนผูนำเขาสูกิจกรรม ดังน้ี 

   1.1  แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการจัดกจิกรรม ชุมชนแหงการเรยีนรูทางวิชาชพี 

(PLC) กอนเริ่มการประชมุ 

   1.2  แจงบทบาทสมาชิกผู รวมกิจกรรม PLC ใหแสดงความคิดเห็น ประเด็น การออกแบบ

แผนการจัดการเรียนรูหนวยการเรียนรูบูรณาการ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร วิชาวิทยาศาสตร 1 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ Model Teacher ไดออกแบบไว 
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  2.  Model Teacher คือ นางสาวเรขา พรพิมลวงศา นำเสนอแผนการจัดการเรียนรูหนวยการ

เรียนรูบูรณาการ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร วิชาวิทยาศาสตร 1 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีที่ออกแบบไวตามประเด็นที่โรงเรียนไดกำหนดไว  ดังน้ี 

   2.1 มาตรฐานการเรียนรู/ตวัชี้วัด 

   2.2 สาระสำคัญ 

   2.3 จุดประสงคการเรียนรู 

   2.4 สาระการเรียนรู 

   2.5 คุณลักษณะอันพึงประสงค 

   2.6 สมรรถนะสำคัญ 

   2.7 กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู  

   2.8 สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 

   2.9 การวัดและประเมนิผล 

   2.10 บันทึกการนิเทศจากฝายบริหาร 

   2.11 บันทึกผลการจดักิจกรรมการเรียนรู 

  3.  สมาชิกผูรวมกิจกรรม PLC แสดงความคิดเห็น ประเด็น การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู

หนวยการเรียนรูบูรณาการ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร วิชาวิทยาศาสตร 1 กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ Model Teacher ไดออกแบบไว 

  4. สมาชิกในที่ประชุมรวมกันสรุป วิพากษ และเพิ่มเติม เพื่อใหแผนการจัดการเรียนรูหนวยการ

เรียนรูบูรณาการ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร วิชาวิทยาศาสตร 1 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีที่ Model Teacher ไดออกแบบไวใหมีความสมบูรณและเหมาะสม 

  5.  Model Teacher ปรับปรุงแแผนการจัดการเรียนรู  เรื ่อง การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร  

วิชาวิทยาศาสตร 1 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและนำไปใชในการเปดชั้นเรียน  

กติกาการประชุมดวยสตสินทนา 

 - เราจะประชุมดวยสติสนทนา โดยในการพูดและฟง จะใชสติในการประชุมดวยกัลยาณมิตร สนทนา 

และอภิปรายอยางสรางสรรค คิดบวกอยูทุกขณะ  

 - เราจะรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล  และอยางมีวจิารณญาณ 

ประเดน็สนทนา/ประเดน็ปญหา 

 การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูหนวยการเรียนรูบูรณาการ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร 

วิชาวิทยาศาสตร 1 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาเหตุของประเด็นปญหา/สาเหตุของ ประเดน็สนทนา 

 การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูหนวยการเรียนรูบูรณาการ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร 

วิชาวิทยาศาสตร 1 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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บนัทึกการสนทนา 

 
ชือ่ผูสนทนา บนัทกึการสนทนา แนวคดิรวม/แนวปฏบิตัริวม 

นายขจรศักดิ ์กงลอม  - กิจกรรมการเรียนรูควรระบุเวลาในแต

ละข้ันใหชัดเจน 

การออกแบบแผนการจัดการ

เรียนรูใหใชแบบฟอรมตามที่

โรงเรียนไดกำหนดเพื่อใหมีความ

เปนเอกลักษณ ตามประเด็น

ดังตอไปน้ี 

1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วดั 

2. สาระสำคัญ 

3. จุดประสงคการเรียนรู 

4. สาระการเรียนรู 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

6. สมรรถนะสำคัญ 

7. กระบวนการจดักิจกรรมการ

เรียนรู  

8. สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 

9. การวดัและประเมินผล 

10. บันทึกการนิเทศจากฝาย

บริหาร 

11. บันทึกผลการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู 

12. ภาคผนวก 

 

นายเจษฎา นากดี    - แบงดานตางๆ ในจุดประสงคใหชัดเจน 

นายอภิสิทธิ์ ขอสุข - กิจกรรมการเรียนรูเนนใหนักเรียน

คนควาหาความรูดวยตนเอง 

น.ส.จิดาภา ลิ้มศริิโพธิ์ทอง - ใหเพิ่มเกณฑในการประเมินผูเรียนให

ครบตามทีร่ะบุไวในแผนการจดัการ

เรียนรู 
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สรปุผลการทำกจิกรรม PLC 

ความรูหลกัการทีน่ำมาใช 

 1.  หลักการมีสวนรวม 

 2.  การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูหนวยการเรียนรูบูรณการ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานะของ

สาร วิชาวิทยาศาสตร 1 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีตามประเด็นที่กำหนด ดังน้ี 

  2.1 มาตรฐานการเรียนรู/ตวัชี้วัด 

  2.2 สาระสำคัญ 

  2.3 จุดประสงคการเรียนรู 

  2.4 สาระการเรียนรู 

  2.5 คุณลักษณะอันพึงประสงค 

  2.6 สมรรถนะสำคัญ 

  2.7 กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู  

  2.8 สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 

  2.9 การวัดและประเมินผล 

  2.10 บันทึกการนิเทศจากฝายบริหาร 

  2.11 บันทึกผลการจดักิจกรรมการเรียนรู 

  2.12 ภาคผนวก 

กจิกรรมทีท่ำ 

 สมาชิกผูรวมกิจกรรม PLC แสดงความคิดเห็น การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูหนวยการเรียนรู

บูรณาการ การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร วิชาวิทยาศาสตร 1 กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ผลทีไ่ดจากกจิกรรม 

 ไดการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูบูรณาการ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานะของ

สาร วิชาวิทยาศาสตร 1 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพนำไปใชในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูและการเปดชั้นเรียนไดอยางเหมาะสม 

การนำไปใช 

 นำแผนการจัดการเรียนรู  หนวยการเรียนรู บูรณาการ เรื่อง การเปลี ่ยนแปลงสถานะของสาร                         

วิชาวิทยาศาสตร 1 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูและการเปดชั้นเรียนไดอยางเหมาะสมตอไป 
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การตรวจสอบกอนรบัรอง 

   ถูกตอง ครบถวน ควรรับรองผลการดำเนินการ จำนวน 2 ชั่วโมง 

  ไมรับรอง 

 

 

ลงช่ือ ............................................ 
  (นางสาวกุสุมา นาคะเกศ) 

 หวักลุม่บรหิารงานวิชาการ 

 

การรบัรองของผูบรหิารสถานศกึษา 

   ถูกตอง ครบถวน ควรรับรองผลการดำเนินการ จำนวน 2 ชั่วโมง 

  ไมรับรอง 

 ความเห็น  ........................................................................................................................................ 

 

 

ลงช่ือ ............................................ 
    (นางสาวศิรริัตน อุปถัมภเกื้อกูล) 

    ผูอำนวยการโรงเรียนแรวิทยา 
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ภาพประกอบการประชุม การจดัตัง้ การบนัทกึชมุชนแหงการเรยีนรูทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community: PLC) 

ภาคเรยีนที ่1 ปการศกึษา 2565  

วนัที ่  29      เดอืน    สงิหาคม     พ.ศ.   2565 
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การประชมุสะทอนคดิหลงัเปดชั้นเรยีน 

บนัทกึชมุชนการเรยีนรูวชิาชพี ( Professional Learning Community : PLC) 

 

ชือ่กลุม เครือขายบูรณาการ

ประเกือม 

ชือ่กจิกรรม การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูหนวยการเรียนรู

บูรณาการ เรื่อง ประเกือม ชั้น ม.1 วิชา วทิยาศาสตร 1  

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ครัง้ที ่3 เวลา 15.30 – 16.30 น. วนัเดอืนป 12 กันยายน 2565 ภาคเรยีนที ่1 ปการศกึษา 2565 

 
บทบาทในกจิกรรมครัง้นี ้

ลำดบัที ่ ชือ่ – สกลุ บทบาทในทมี ลายมอืชือ่ 

1 นางสาวเรขา พรพิมลวงศา Model teacher  

2 นายขจรศักดิ ์กงลอม Buddy teacher  

3 นายเจษฎา นากด ี Buddy teacher  

4 นายอภิสิทธิ์ ขอสุข Mentor  

5 นางสาวจดิาภา ลิ้มศริิโพธิ์ทอง Expert  

6 นางสาวศริิรตัน อุปถัมภเกื้อกูล Administrator  

 

ขัน้ตอนกจิกรรม 

  กระบวนการสรางชุมชนการเรียนรู เพื่อสรางบรรยากาศการประชุมที่เปนกัลยาณมิตร ดังน้ี 

 1.  แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

กอนเริ่มการประชุม 

 2.  แจงบทบาทสมาชิกผูรวมกิจกรรม PLC ใหแสดงความคิดเห็น ตามประเด็น ดังน้ี 

  2.1  ผูสาธิตหองเรียนสะทอนผลการจัดการเรียนรูของตนเองในมุมมอง “สิ่งประทับใจ” 

  2.2  ผูรวมวางแผนสะทอนผล ในมุมมอง “สิ่งประทับใจ” คนละประเด็น 1 นาที 
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  2.3  ผูรวมสังเกตสะทอนผล ในมุมมอง “สิ่งประทับใจ” คนละประเด็น 1 นาท ี

  2.4  ผูสาธิตหองเรียนสะทอนตนเองในรายละเอียดในการสอนครั้งน้ี (3-5 นาท)ี 

  2.5  ผูรวมวางแผนใหคำแนะนำเพิ่มเติมสอดคลองกับประเด็นที่วางแผนไวโดยอิงจากหลักฐานเชิง

ประจักษ และสิ่งที่สังเกตได คนละประเด็น 3-5 นาท ี

  2.6  ผูสาธิตหองเรียนเลือกประเด็นที่จะนำไปปรับแกไข 

  2.7  ผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิกลาวแนะนำปดทาย 

  2.8  ผูบันทึกการประชุมสรุปผล 

 

กตกิาการประชมุดวยสตสินทนา 

 - เราจะประชุมดวยสติสนทนา โดยการพูดและฟง จะใชสติในการประชุมดวยกัลยาณมิตร สนทนา 

และอภิปรายอยางสรางสรรค คิดบวกอยูทุกขณะ 

 - เราจะรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล อยางมีวิจารณญาณ 

ประเด็นสนทนา/ประเด็นปญหา 

 ในวันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 08.30-10.10 น. ครูตนแบบไดนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการ

สอน โดยใชกระบวนการเรียนการสอนที่ออกปบบไว จำนวนนักเรียนเขาเรียน จำนวน 16 คน ในที่ประชุมได

แบงหนาที่ของครูผูเรียนรูในการสังเกตพฤติกรรมและการเรียนของนักเรียนระหวางที่ครูตนแบบดำเนินการ

สอน รายละเอียดตามแผนผังหองเรียน 

 หลังจากไปสังเกตการณสอนของครูตนแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบดังกลาว โดย

ใชกระบวนการจัดการเรียนการสอนนามทีอ่อกแบบไว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ : แผนการสอน) เสร็จสิ้น

แลว สมาชิกครูในกลุม PLC นี้ไดรวมประชุมสะทอนหลังการสอนในวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 15.30-

16.30 น. และสมาชิก PLC แตละทานไดสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางกัลยาณมิตร ซึ่งสรุปขอเสนอแนะที่ได

จากการจัดการเรียนการสอนครั้งน้ี ดังตอไปน้ี 
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บนัทกึการสนทนา 

1. ประเดน็ทีป่ระทบัใจ 

ชือ่ผูสนทนา บนัทกึการสนทนา แนวคดิรวม/แนวปฏบิตัริวม 

นายขจรศักดิ ์กงลอม 

 

- ครจูัดกจิกรรมที่กระตุนให

นักเรียนเกิดการเรียนรู Active 

Learning นักเรียนเกิดความ

สนุกสนานในการเรียน 

1. ออกแบบกิจกรรมไดด ี

2. นักเรียนใหความรวมมือด ี

3. นักเรียนสามารถทำงาน

รวมกันได มีทักษะการทำงาน

กลุม 

4. ครูมีหนาที่เปน Coach 

นายเจษฎา นากด ี - ครูเตรียมกิจกรรมการเรียนการ

สอนไดดี ดำเนินกิจกรรมไดตาม

ข้ันตอนที่วางไว 

- บริหารจัดการเวลาไดด ี

นายอภิสิทธิ์ ขอสุข 

 

- กิจกรรมการเรียนนาสนใจ 

- ครสูามารถดำเนินการตามแผนที่

วางไวครบทุกข้ันตอน 

นางสาวจดิาภา ลิ้มศริิโพธิ์ทอง - มีความพยายามในการจัด

กิจกรรมใหเปนไปตามข้ันตอนและ

เวลาที่กำหนด 

- ครูมกีารใชสื่อที่เหมาะสม มีการ

เสริมแรงอยูตลอด นักเรยีนมีสวน

รวมตามความเหมาะสม 

- ครูมกีารนำกิจกรรมทางวิถีพุทธ

เขามารวมในกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน ทำใหนักเรียนเกิด

สมาธิและมีความพรอมทีจ่ะเรียน 
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2. ประเดน็แผนการจดัการเรยีนรู/สือ่/กจิกรรมทีค่วรแกไข ควรปรบัปรงุ 

ชือ่ผูสนทนา 
บนัทกึการสนทนา 

(สิง่ทีช่วยพฒันานกัเรยีนได) 
แนวคดิรวม/แนวปฏบิตัริวม 

นายขจรศักดิ ์กงลอม - พดูใหชาลงอกีนิด  

- ควรมีการใชสื่อเทคโนโลยี

ประกอบการสอน 

- ประเด็นกิจกรรมทีค่วรแกไข

ปรับปรุง 

1. การนำสื่อเทคโนโลยมีา

ประกอบการเรียนการสอน 

2. การเสริมแรง 

3. การพดูใหชาลง 

4. การกระตุนความสนใจของ

นักเรียน และประเด็นการตั้ง

คำถาม 

นายเจษฎา นากด ี - ใหความสนใจกับนักเรยีนอีกกลุม

หน่ึง กระตุนใหนักเรียนกลุมน้ีมีสวน

รวมในขณะทำกจิกรรม 

นายอภิสิทธิ์ ขอสุข - ควรตั้งคำถามที่ใหนักเรียนไดฝกใน

เรื่องของความคิดสรางสรรคมากข้ึน 

 

นางสาวจดิาภา ลิ้มศริิโพธิ์ทอง - ควรหาวธิีที่จะกระตุนใหนักเรียน

กลาที่จะตอบคำถามมากข้ึน 

 

3. ประเดน็เวลาทีใ่ชในการจดักจิกรรม 

ชือ่ผูสนทนา บนัทกึการสนทนา แนวคดิรวม/แนวปฏบิตัริวม 

นายขจรศักดิ ์กงลอม 

 

เริม่กจิกรรม เวลา 08.30 น. 

- ข้ันสรางความสนใจ ใชเวลา 10 นาที  (ตามแผน) 

- ข้ันสำรวจและคนหา 20 นาที  (ตามแผน) 

- ข้ันอธิบายและลงขอสรุป 40 นาท ี (ตามแผน) 

- ข้ันขยายความรู  20 นาที  (ตามแผน) 

- ข้ันประเมินผล 10 นาท ี  (ตามแผน) 

- ใชเวลาในการจดักิจกรรมทั้งสิ้น 60 นาที  

(ตามแผน) 

เนนการใชเทคโนโลยีใหมากข้ึน 

 

 

 

 



95 
 
 

สรปุผลการทำกจิกรรม PLC 

 ความรูหลกัการทีน่ำมาใช 

 1.  หลักการมีสวนรวม 

 2.  ประเด็นประทับใจในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การสรางอาชีพ  ชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 มีดังน้ี 

  2.1 ออกแบบกิจกรรมไดด ี

  2.2 นักเรียนใหความรวมมือดี 

  2.3 นักเรียนสามารถทำงานรวมกันได มีทกัษะการทำงานกลุม 

  2.4 ครูมีหนาที่เปน Coach 

 3.  ประเด็นแผนการจัดการเรียนรู/สื่อ/กิจกรรมทีค่วรแกไข  

  3.1 การนำสือ่เทคโนโลยมีาประกอบการเรียนการสอน 

  3.2 การเสริมแรงการ 

  3.3 การกระตุนความสนใจของนักเรียน และประเด็นการตั้งคำถาม 

 ผลทีไ่ดจากกจิกรรม 

 ไดแผนการจดัการเรียนรู เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร วิชาวิทยาศาสตร 1 กลุมสาระการ

เรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูครั้งตอไปไดอยางเหมาะสม 

 

ลงช่ือ ............................................  
(นายขจรศักดิ์ กงลอม) 

 ผูบันทึกการประชุม 

การรบัรองของผูบรหิารสถานศกึษา 

   ถูกตอง ครบถวน ควรรับรองผลการดำเนินการ จำนวน  2 ชั่วโมง 

  ไมรับรอง 

 ความเห็น ...................................................................................................................................... 

            

         ลงชื่อ ............................................................... 

            (นางสาวศิรริัตน อุปถัมภเกื้อกูล) 

             ผูอำนวยการโรงเรียนแรวิทยา 

สิง่ที่นำไปเปนแนวทางปฏบิตัทิีด่ใีนครัง้ถดัไป สิง่ทีค่วรปรบัปรงุในการจดักจิกรรมครัง้ถดัไป 

- การบริหารจัดการเวลาไดเหมาะสมกับกิจกรรม 

- กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหนักเรียนมี

สวนรวม  

- ควรพดูใหชาลง 

- ควรกระตุนใหนักเรียนมีสวนรวมในการตอบ

คำถามทกุคน 
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ภาพบรรยากาศการสะทอนผล 
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ภาคผนวก ค 

การวเิคราะหแผนการจดัการเรยีนรูบรูณาการ 

กลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย 
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แผนปฏบิตักิารชมุชนแหงการเรยีนรูทางวชิาชพี (PLC Action Plan) 

แผนการดำเนนิงาน  

1. ชื่อ – นามสกุล Model teacher    นายขจรศักดิ์  กงลอม   ตำแหนง    คร ู   เจาของแผน 

2. โรงเรียน     แรวิทยา       สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสุรินทร  จังหวัด   สรุนิทร 

3. รายวชิาที่ใชดำเนินการ       ภาษาไทย         กลุมสาระการเรียนรู          ภาษาไทย       . 

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่   1   นักเรียนชาย   10   คน หญิง   6   คน   รวม   16     คน  

5. สมาชิกทีม PLC ประเภทเพื่อนครู (Buddy teacher : BT) 

 5.1 เพื่อนครู 1    นายอภิสิทธิ์ ขอสุข  ตำแหนง    คร ู วิชาเอก       ภาษาอังกฤษ                              

 5.2 เพื่อนครู 2   นายเจษฎา  นากดี              ตำแหนง   คร ู วิชาเอก    การงานอาชีพ                     

6. สมาชิก PLC ประเภทผูบริหาร (School administrators : SA) 

 6.1  ผูอำนวยการโรงเรียน นางสาวศิรริัตน  อุปถัมภเกื้อกูล  วิทยฐานะ      ชำนาญการพิเศษ                       

วิชาเอก คณิตศาสตร  

7. สมาชิก PLC ประเภทผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา (Senior educator : SE) 

    7.1 Mentor   นางสาวกุสุมา  นาคะเกศ  ตำแหนง     คร ู    วิชาเอก     ดนตรี                                   

    7.2 Expert    นางสาวจดิาภา ลิ้มศริิโพธิท์อง        ตำแหนง   คร ู   วิชาเอก      คณิตศาสตร                        

8. แผนการดำเนินกิจกรรมและเวลาเปาหมาย 

ลำดบั กจิกรรม 
วนั เดอืน ป เวลา เปาหมาย 

รอบ 1 รอบ 2 รอบ 3 

8.1 สรางทีม PLT 13 ส.ค. 2565   

8.2 ประชุมเสนอปญหาและแนวทางการแกปญหา 

(การออกแบบการสอน) 
16 ส.ค. 2565 23 ส.ค. 2565 31 ส.ค. 2565 

8.3 สรุป บันทึกผลการวิพากษการออกแบบการ

สอน 
19 ส.ค. 2565 29 ส.ค. 2565 5 ก.ย. 2565 

8.4 เขียนแผนการจัดการเรียนรู – เตรียมการสอน 22 ส.ค. 2565 30 ส.ค. 2565 7 ก.ย. 2565 

8.5 ดำเนินการปฏิบัติการสอน  สังเกตชั้นเรียน 

บันทึกวิดีทัศนการสอน 
26 ส.ค. 2565 31 ส.ค. 2565 16 ก.ย. 2565 

8.6 ประชุมสะทอนผลการสังเกตชั้นเรียน 24 ส.ค. 2565 31 ส.ค. 2565 16 ก.ย. 2565 

8.7 สรุปบันทึกการสังเกตชั้นเรียน  สรุปผล 

ปรับปรุง ออกแบบการสอนใหม 
27 ส.ค. 2565 3 ก.ย. 2565 17 ก.ย. 2565 

ลงชื่อ                                    ผูจัดทำแผน 

                           (นายขจรศักดิ์ กงลอม) 
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การวเิคราะหแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู 
บนัทกึกจิกรรมชมุชนแหงการเรยีนรูทางวิชาชพี 

ชือ่กลุม เครือขายบูรณาการ

ประเกือม 

ชือ่กจิกรรม การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูหนวยการเรียนรู    

บูรณาการ เรื่อง ประเกือม ชั้น ม.1 วิชา ภาษาไทย  

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ครัง้ที ่1  เวลา 15.30 – 16.30  วนัเดอืนป 19  สิงหาคม  2565 ภาคเรยีนที ่1 ปการศกึษา 2565 

บทบาทในกจิกรรมครัง้นี ้

ลำดบัที ่ ชือ่ – นามสกลุ บทบาทในทมี ลายมอืชือ่ 

1 นายขจรศักดิ ์กงลอม Model teacher  

2 นายอภิสิทธิ์ ขอสุข Buddy teacher 1  

3 นายเจษฎา นากด ี Buddy teacher 2  

4 นางสาวกุสุมา นาคะเกศ Mentor  

5 นางสาวจดิาภา ลิ้มศริิโพธิ์ทอง Expert  

6 นางสาวศริิรตัน อุปถัมภเกื้อกูล Administrator  

ขัน้ตอนกจิกรรม 

 1. กระบวนการสรางชุมชนการเรียนรู เพื่อสรางบรรยากาศการประชุมทีเ่ปนกัลยาณมิตรโดย  

นางสาวกุสุมา นาคะเกศ  เปนผูนำเขาสูกิจกรรม ดังน้ี 

 1.1 แจงรายละเอียดเกีย่วกับวัตถุประสงคในการจัดกิจกรรม ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ  (PLC) 

กอนเริ่มการประชุม 

 1.2 แจงบทบาทสมาชิกผูรวมกิจกรรม PLC ใหแสดงความคิดเห็น ประเด็น การออกแบบแผนการ

จัดการเรียนรู  เรื่อง การพูดจับใจความสำคัญจากสื่อ ชั้น ม.1 วิชาภาษาไทย 2 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ที่ Model Teacher ไดออกแบบไว 

 2. Model Teacher คือ นายขจรศักดิ์ กงลอม นำเสนอแผนการจัดการเรียนรู  เรื่อง การพูดจับ

ใจความสำคัญจากสื่อ ชั้น ม.1 วิชาภาษาไทย 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ที่ออกแบบไวตามประเด็นที่

โรงเรียนไดกำหนดไว  ดังน้ี 

    1. ผลการเรียนรู 

    2. สาระสำคัญ 
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    3. จุดประสงคการเรียนรู 

    4. สาระการเรียนรู 

    5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

    6. สมรรถนะสำคัญ 

    7. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู  

    8. สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 

    9. การวดัและประเมินผล 

    10. บันทึกการนิเทศจากฝายบริหาร 

    11. บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

  3.  สมาชิกผูรวมกิจกรรม PLC แสดงความคิดเห็น ประเด็น การออกแบบแผนการจัดการ

เรียนรู  เรื ่อง การพูดจับใจความสำคัญจากสื่อ ชั้น ม.1 วิชาภาษาไทย 1 กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย                 

ที่ Model Teacher ไดออกแบบไว 

  4.  สมาชิกในที่ประชุมรวมกันสรุป วิพากษ และเพิ่มเติม เพื่อใหแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง 

การพูดจับใจความสำคัญจากสื่อ ชั้น ม.1 วิชาภาษาไทย 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ที่ Model Teacher 

ไดออกแบบไว ใหมีความสมบูรณและเหมาะสม 

  5. Model Teacher ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การพูดจับใจความสำคัญจากสื่อ 

ชั้น ม.1 วิชาภาษาไทย 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และนำไปใชในการเปดชั้นเรียน  

กติกาการประชุมดวยสติสนทนา 

  - เราจะประชุมดวยสติสนทนา โดยในการพูดและฟง จะใชสติในการประชมุดวยกัลยาณมติร 

สนทนา และอภิปรายอยางสรางสรรค คิดบวกอยูทุกขณะ  

  - เราจะรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล  อยางมีวิจารณญาณ 

ประเด็นสนทนา/ประเด็นปญหา 

  การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู   เร ื ่อง การพูดจับใจความสำคัญจากสื ่อ ชั ้น ม.1                   

วิชาภาษาไทย 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

สาเหตขุองประเดน็ปญหา/สาเหตขุอง ประเดน็สนทนา 

  การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู   เร ื ่อง การพูดจับใจความสำคัญจากสื ่อ ชั ้น ม.1                

วิชาภาษาไทย 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห 
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บนัทึกการสนทนา 

ชือ่ผูสนทนา บนัทกึการสนทนา แนวคดิรวม/แนวปฏบิตัริวม 

นายอภิสิทธิ์ ขอสุข  - เพิ่มกิจกรรมโดยใหครอูธิบายให

นักเรียนฟงอยางกวางถึงความหมาย

ของการวิเคราะห 

การออกแบบแผนการจัดการ

เรียนรูใหใชแบบฟอรมตามที่

โรงเรียนไดกำหนดเพื่อใหมีความ

เปนเอกลักษณ ตามประเด็น

ดังตอไปน้ี 

1. ผลการเรียนรู 

2. สาระสำคัญ 

3. จุดประสงคการเรียนรู 

4. สาระการเรียนรู 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

6. สมรรถนะสำคัญ 

7. กระบวนการจดักิจกรรมการ

เรียนรู  

8. สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 

9. การวดัและประเมินผล 

10. บันทึกการนิเทศจากฝาย

บริหาร 

11. บันทึกผลการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู 

12. ภาคผนวก 

- ควรเพิ่มรูปแบบกิจกรรมเพื่อ

กระตุนการคดิของผูเรียน 

- ควรเพิ่มแบบประเมินใบงาน 

แบบประเมินทักษะกระบวนการ 

นายเจษฎา นากด ี

 - เพิ่มการระบุคำถาม และแนวการ

ตอบในข้ันตอนกระบวนการจดั

กิจกรรมการเรียนรู 

นางสาวกุสุมา นาคะเกศ 

- กำหนดเน้ือหาและใบงานใหพอดีกับ

เวลาเรียนแตครอบคลุมสาระ 

การเรียนรู  และกำหนดเวลาในการ

จัดกิจกรรมใหชัดเจน 

นางสาวเรขา พรพิมลวงศา - ควรเพิ่มเทคนิคการลำดับข้ันในการ

วิเคราะห เชน กำหนดประเดน็ในการ

วิเคราะห จากน้ันหาขอมูลสนับสนุน 

แลวสรุปประเด็น 
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สรปุผลการทำกจิกรรม PLC 

ความรูหลกัการทีน่ำมาใช 

  1. หลักการมีสวนรวม 

  2. การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู  เรื ่อง การพูดจับใจความสำคัญจากสื่อ ชั้น ม.1               

วิชาภาษาไทย 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามประเด็นที่กำหนด ดังน้ี 

    1. ผลการเรียนรู 

    2. สาระสำคัญ 

    3. จุดประสงคการเรียนรู 

    4. สาระการเรียนรู 

    5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

    6. สมรรถนะสำคัญ 

    7. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู  

    8. สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 

    9. การวดัและประเมินผล 

    10. บันทึกการนิเทศจากฝายบริหาร 

    11. บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

    12. ภาคผนวก 

 

กจิกรรมทีท่ำ 

 สมาชิกผูรวมกิจกรรม PLC แสดงความคดิเห็น การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การพูดจบั

ใจความสำคัญจากสื่อ ชัน้ ม.1 วิชาภาษาไทย 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 

ผลทีไ่ดจากกจิกรรม 

 ไดการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู  การพูดจบัใจความสำคัญจากสื่อ ชั้น ม.1 วชิาภาษาไทย 1 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ที่มีคุณภาพนำไปใชในการจัดกจิกรรมการเรียนรูและการเปดชั้นเรียนไดอยาง

เหมาะสม 

 

การนำไปใช 

 นำแผนการจัดการเรียนรู การพูดจับใจความสำคัญจากสื่อ ชั้น ม.1 วิชาภาษาไทย 1 กลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย ที่มีคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการเปดชั้นเรียนไดอยางเหมาะสมตอไป 

 

การตรวจสอบกอนรบัรอง 
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    ถูกตอง ครบถวน ควรรับรองผลการดำเนินการ จำนวน 2 ชั่วโมง 

   ไมรับรอง 

 

ลงชื่อ ................ ............................ 

(นางสาวกุสุมา นาคะเกศ) 

หัวกลุมบริหารวชิาการ 

 

การรบัรองของผูบรหิารสถานศกึษา 

    ถูกตอง ครบถวน ควรรับรองผลการดำเนินการ จำนวน 2 ชั่วโมง 

   ไมรับรอง 

ความเห็น  

 

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

 

ลงชื่อ ............................................ 

(นางสาวศิรริัตน อุปถัมภเกื้อกูล) 

ผูอำนวยการโรงเรียนแรวทิยา 
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ภาพประกอบการประชุม การจดัตัง้ การบนัทกึชมุชนแหงการเรยีนรูทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community: PLC) 
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การประชมุสะทอนคดิหลงัเปดชัน้เรยีน 

บนัทกึชมุชนการเรยีนรูวชิาชพี ( Professional Learning Community : PLC) 

ชือ่กลุม เครือขายบูรณาการ

ประเกือม 

ชือ่กจิกรรม การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูหนวยการเรียนรู    

บูรณาการ เรื่อง ประเกือม ชั้น ม.1 วิชา ภาษาไทย  

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ครัง้ที ่2 เวลา 15.30 – 16.30  วนัเดอืนป 29 สิงหาคม  2565 ภาคเรยีนที ่1 ปการศกึษา 2565 

 

บทบาทในกจิกรรมครัง้นี ้

ลำดบัที ่ ชือ่ – นามสกลุ บทบาทในทมี ลายมอืชือ่ 

1 นายขจรศักดิ ์กงลอม Model teacher  

2 นายอภิสิทธิ์ ขอสุข Buddy teacher 1  

3 นายเจษฎา นากด ี Buddy teacher 2  

4 นางสาวกุสุมา นาคะเกศ Mentor  

5 นางสาวจดิาภา ลิ้มศริิโพธิ์ทอง Expert  

6 นางสาวศริิรตัน อุปถัมภเกื้อกูล Administrator  

 

ขัน้ตอนกจิกรรม 

กระบวนการสรางชุมชนการเรียนรู เพื่อสรางบรรยากาศการประชุมที่เปนกัลยาณมิตร ดังน้ี 

 1. แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการจดักิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชพี (PLC) 

กอนเริ่มการประชุม 

 2. แจงบทบาทสมาชกิผูรวมกิจกรรม PLC ใหแสดงความคิดเห็น ตามประเด็น ดังน้ี 

  2.1 ผูสาธิตหองเรียนสะทอนผลการจัดการเรียนรูของตนเองในมุมมอง “สิ่งประทับใจ” 

  2.2 ผูรวมวางแผนสะทอนผล ในมุมมอง “สิ่งประทับใจ” คนละประเด็น 1 นาท ี

  2.3 ผูรวมสังเกตสะทอนผล ในมุมมอง “สิ่งประทบัใจ” คนละประเด็น 1 นาท ี

  2.4 ผูสาธิตหองเรียนสะทอนตนเองในรายละเอียดในการสอนครั้งน้ี (3-5 นาที) 
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2.5 ผูรวมวางแผนใหคำแนะนำเพิ่มเติม สอดคลองกับประเด็นที่วางแผนไว โดยอิงจาก

หลักฐานเชิงประจักษ และสิ่งที่สังเกตได คนละประเด็น 3-5 นาท ี

  2.6 ผูสาธิตหองเรียนเลือกประเด็นที่จะนำไปปรับแกไข 

  2.7 ผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิกลาวแนะนำปดทาย 

  2.8 ผูบันทึกการประชุมสรุปผล 

กตกิาการประชมุดวยสตสินทนา 

  - เราจะประชมุดวยสติสนทนา โดยการพูดและฟง จะใชสตใินการประชุมดวยกัลยาณมิตร 

สนทนาและอภิปรายอยางสรางสรรค คิดบวกอยูทุกขณะ 

  - เราจะรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล อยางมีวจิารณญาณ 

ประเดน็สนทนา/ประเดน็ปญหา 

 จากการประชุมปรับแผนของกลุม PLC น้ี ในวันที ่28 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 – 16.30 น. มีการ 

นัดหมายสมาชิกในกลุม PLC เพื่อประชุมเตรียมความพรอมกอนไปสังเกตการสอนของครตูนแบบในการจดั

กิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 รายวิชา ภาษาไทย 1 รหัสวิชา ท21101 เรื่อง การวกิาร

พูดจับใจความสำคัญจากการฟงจากสื่อ ครูตนแบบไดนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการ

เรียนการสอนที่ออกแบบไว จำนวนนักเรียนเขาเรยีนจำนวน 16 คน ในที่ประชุมน้ีไดแบงหนาที่ของครูผูรวม

เรียนรูในการสังเกตพฤตกิรรมและการเรียนของนักเรียนระหวางที่ครูตนแบบดำเนินการสอน รายละเอียดตาม

แผนผังหองเรียน 

 หลังจากการไปสังเกตการสอนของครูตนแบบในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในคาบดงักลาว 

โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูตามที่ออกแบบไว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ : แผนการสอน) 

เสร็จสิ้นแลว สมาชกิครใูนกลุม PLC น้ีไดมารวมประชุมสะทอนหลังการสอนในวันที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 

15.30 – 16.30 น. และสมาชิก PLC แตละทานไดสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางกัลยาณมิตรเพื่อสรุปผลและ

นำไปสูการพัฒนาในลำดบัตอไป 

สาเหตขุองประเดน็ปญหา 

 นักเรียนขาดทักษะการคดิวิเคราะห 
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บันทกึการสนทนา 
1. ประเดน็ทีป่ระทบัใจ 

ชือ่ผูสนทนา บนัทกึการสนทนา แนวคดิรวม/แนวปฏบิตัริวม 

นายอภิสิทธิ์ ขอสุข - นักเรียนทุกคนใหความรวมมือในการ

ทำกิจกรรมเปนอยางด ี

- นักเรียนมีความสนุกสนาน เกิดการ

เรียนรูไดด ี

1. ออกแบบกิจกรรมไดด ี

2. นักเรียนใหความรวมมือด ี

3. ครูมีหนาที่เปน Coach 

 

นายเจษฎา นากด ี - นักเรียนทุกคนใหความรวมมือในการ

ทำกิจกรรม รับผิดชอบงานในหนาที่

ตนเองไดด ี

- นักเรียนไดเรียนรูที่จากความเขาใจ

ของตน กลาแสดงความคิดเห็น 

นางสาวกุสุมา นาคะเกศ - นักเรียนตอบสนองตอกิจกรรม 

การเรียนรูไดเปนอยางด ี

- ครผููสอนมีการวางแผนการจดั

กิจกรรมมาเปนอยางด ี

นางสาวจดิาภา ลิ้มศริิโพธิ์ทอง เมื่อนักเรียนแตละกลุมเจอปญหา หา

ขอสรุปไมได ครูผูสอนจะเขาไปแนะนำ

จนนักเรียนสามารถหาคำตอบได 
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2. ประเดน็แผนการจดัการเรยีนรู/สือ่/กจิกรรมทีค่วรแกไข ควรปรบัปรงุ 

ชือ่ผูสนทนา 
บนัทกึการสนทนา 

(สิง่ทีช่วยพฒันานกัเรยีนได) 
แนวคดิรวม/แนวปฏบิตัริวม 

นายอภิสิทธิ์ ขอสุข - ควรมีการวดัผลดวยสื่อเทคโนโลยี 

- ควรมีการแบงกลุมเพื่อใหเรียนฝก

ระดมสมองประกอบความคิดเห็นของ

ตนเอง 

- ประเด็นกิจกรรมทีค่วรแกไข

ปรับปรุง 

1. การนำสื่อเทคโนโลยมีา

ประกอบการเรียนการสอน 

2. การเสริมแรง 

3. การแบงกลุมนักเรียน 

4. การวดัและประเมิน

รายบุคคล 

นายเจษฎา นากด ี - ควรเชื่อมโยงทักษะการคิดวิเคราะห

เน้ือหาสูประโยชนในชีวิตจริง 

- ควรเพิ่มแบบทดสอบกอนเรียนและ

หลังเรียน 

นางสาวกุสุมา นาคะเกศ - ควรจดักิจกรรมใหหลากหลายแต

กระชับ 

- ควรเพิ่มสื่อเทคโนโลยีเพื่อดึงดดูความ

สนใจ มีการแบงกลุมใหนักเรียน 

เสริมแรงดวยการใหคะแนนเพื่อ

กระตุนใหรวมกิจกรรม 

นางสาวจดิาภา ลิ้มศริิโพธิ์ทอง ควรมีการเสริมแรง เชน การใหคะแนน

พิเศษเมื่อตอบคำถามพิเศษได 

 

 

3. ประเดน็เวลาทีใ่ชในการจดักจิกรรม 

ชือ่ผูสนทนา บนัทกึการสนทนา แนวคดิรวม/แนวปฏบิตัริวม 

นายขจรศักดิ ์กงลอม เริม่กจิกรรม เวลา 13.00 น. 

- ข้ันนำใชเวลา 12 นาที (เกินจากที่กำหนดในแผน 

2 นาที) 

- ข้ันสอนใชเวลา 33 นาที (นอยกวาทีก่ำหนดใน

แผน 7 นาที) 

- ข้ันสรุปใชเวลา 15 นาที (เกินจากที่กำหนดใน

แผน 5 นาที) 

ปรับเวลาใหเปนไปตามที่

กำหนด 
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สรปุผลการทำกจิกรรม PLC 

ความรูหลกัการทีน่ำมาใช 

 1. หลักการมีสวนรวม 

 2. ประเด็นประทับใจในการจดักิจกรรมตามแผนการจดัการเรียนรู เรื่อง การพูดจับใจความสำคัญจาก

การฟงสื่อ ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 1 มดีังน้ี 

   1. ออกแบบกิจกรรมไดด ี

   2. นักเรียนใหความรวมมือด ี

   3. ครูมีหนาที่เปน Coach  

 3. ประเด็นแผนการจดัการเรียนรู/สื่อ/กิจกรรมทีค่วรแกไข ควรปรับปรุง 

   1. การนำสื่อเทคโนโลยีมาประกอบการเรียนการสอน 

   2. การเสริมแรง 

   3. การแบงกลุมนักเรียน 

   4. การวดัและประเมินรายบุคคล 

ผลทีไ่ดจากกจิกรรม 

 ไดแผนการจัดการเรียนรู  เรื ่อง การพูดจับใจความสำคัญจากการฟงสื ่อ ม.1 วิชาภาษาไทย 1                

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ที่มีคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูครั้งตอไปไดอยางเหมาะสม 

 

สิง่ที่นำไปเปนแนวทางปฏบิตัทิีด่ใีนครัง้ตอไป สิง่ทีค่วรปรบัปรงุในการจดักจิกรรมครัง้ตอไป 

การจดักิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุก ทำใหนักเรยีน

ไดลงมือปฏิบัติอยางหลากหลาย เกิดทักษะการคดิ

วิเคราะหและเรียนรูอยางมีความสุข 

1. การนำสื่อเทคโนโลยีมาประกอบการเรียนการสอน 

2. การเสริมแรง 

3. การแบงกลุมนักเรียน 

4. การวดัและประเมินรายบุคคล 

 

การนำไปใช 

 นำแผนการจัดการเรียนรู เรื ่อง การพูดจับใจความสำคัญจากการฟงสื่อ ชั้น ม.1 วิชาภาษาไทย 1   

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ที่มีคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูครั้งตอไปไดอยางเหมาะสม 

 

ลงชื่อ ....................... ..................... 

(นางสาวกุสุมา นาคะเกศ) 

 ผูบันทึกการประชุม 
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การรบัรองของผูบรหิารสถานศกึษา 

   ถูกตอง ครบถวน ควรรับรองผลการดำเนินการ จำนวน 2 ชั่วโมง 

   ไมรับรอง 

  ความเห็น  

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

 

            

      ลงชื่อ ............................................................... 

        (นางสาวศริิรตัน อุปถัมภเกื้อกูล) 

         ผูอำนวยการโรงเรียนแรวิทยา 
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ภาพบรรยากาศการสะทอนผล 
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การประชมุสะทอนคดิหลงัเปดชัน้เรยีน 

บนัทกึชมุชนการเรยีนรูวชิาชพี ( Professional Learning Community : PLC) 

ชือ่กลุม เครือขายบูรณาการ

ประเกือม 

ชือ่กจิกรรม การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูหนวยการเรียนรู    

บูรณาการ เรื่อง ประเกือม ชั้น ม.1 วิชา ภาษาไทย  

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ครัง้ที ่3 เวลา 15.30 – 16.30  วนัเดอืนป  16 กันยายน  2565 ภาคเรยีนที ่1 ปการศกึษา 2565 

บทบาทในกจิกรรมครัง้นี ้

ลำดบัที ่ ชือ่ – นามสกลุ บทบาทในทมี ลายมอืชือ่ 

1 นายขจรศักดิ ์กงลอม Model teacher  

2 นายอภิสิทธิ์ ขอสุข Buddy teacher 1  

3 นายเจษฎา นากด ี Buddy teacher 2  

4 นางสาวกุสุมา นาคะเกศ Mentor  

5 นางสาวจดิาภา ลิ้มศริิโพธิ์ทอง Expert  

6 นางสาวศริิรตัน อุปถัมภเกื้อกูล Administrator  

 

ขัน้ตอนกจิกรรม 

กระบวนการสรางชุมชนการเรียนรู เพื่อสรางบรรยากาศการประชุมที่เปนกัลยาณมิตร ดังน้ี 

 1. แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการจดักิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชพี (PLC) 

กอนเริ่มการประชุม 

 2. แจงบทบาทสมาชกิผูรวมกิจกรรม PLC ใหแสดงความคิดเห็น ตามประเด็น ดังน้ี 

  2.1 ผูสาธิตหองเรียนสะทอนผลการจัดการเรียนรูของตนเองในมุมมอง “สิ่งประทับใจ” 

  2.2 ผูรวมวางแผนสะทอนผล ในมุมมอง “สิ่งประทับใจ” คนละประเด็น 1 นาท ี

  2.3 ผูรวมสังเกตสะทอนผล ในมุมมอง “สิ่งประทบัใจ” คนละประเด็น 1 นาท ี

  2.4 ผูสาธิตหองเรียนสะทอนตนเองในรายละเอียดในการสอนครั้งน้ี (3-5 นาที) 

  2.5 ผูรวมวางแผนใหคำแนะนำเพิ่มเติม สอดคลองกับประเด็นที่วางแผนไว โดยอิงจาก

หลักฐานเชิงประจักษ และสิ่งที่สังเกตได คนละประเด็น 3-5 นาท ี

  2.6 ผูสาธิตหองเรียนเลือกประเด็นที่จะนำไปปรับแกไข 
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  2.7 ผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิกลาวแนะนำปดทาย 

  2.8 ผูบันทึกการประชุมสรุปผล 

กตกิาการประชมุดวยสตสินทนา 

  - เราจะประชมุดวยสติสนทนา โดยการพูดและฟง จะใชสตใินการประชุมดวยกัลยาณมิตร 

สนทนาและอภิปรายอยางสรางสรรค คิดบวกอยูทุกขณะ 

  - เราจะรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล อยางมีวจิารณญาณ 

 

ประเดน็สนทนา/ประเดน็ปญหา 

 จากการประชุมปรับแผนของกลุม PLC น้ี ในวันที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 – 16.30 น. มีการ 

นัดหมายสมาชิกในกลุม PLC เพื่อประชุมเตรียมความพรอมกอนไปสังเกตการสอนของครูตนแบบในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รายวิชา ภาษาไทย 1 รหัสวิชา ท21101 เรื่อง การวกิาร

พูดจับใจความสำคัญจากการฟงจากสื่อ ครูตนแบบไดนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการ

เรียนการสอนที่ออกแบบไว จำนวนนักเรียนเขาเรียนจำนวน 16 คน ในที่ประชุมนี้ไดแบงหนาที่ของครูผูรวม

เรียนรูในการสังเกตพฤติกรรมและการเรียนของนักเรียนระหวางทีค่รูตนแบบดำเนินการสอน รายละเอียดตาม

แผนผังหองเรียน 

 หลังจากการไปสังเกตการสอนของครูตนแบบในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในคาบดังกลาว 

โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูตามที่ออกแบบไว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ : แผนการสอน) 

เสร็จสิ้นแลว สมาชกิครใูนกลุม PLC น้ีไดมารวมประชุมสะทอนหลังการสอนในวันที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 

15.30 – 16.30 น. และสมาชิก PLC แตละทานไดสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางกัลยาณมิตรเพื่อสรุปผลและ

นำไปสูการพัฒนาในลำดบัตอไป 

สาเหตขุองประเดน็ปญหา 

 นักเรียนขาดทักษะการคดิวิเคราะห 
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บันทกึการสนทนา 
1. ประเดน็ทีป่ระทบัใจ 

ชือ่ผูสนทนา บนัทกึการสนทนา แนวคดิรวม/แนวปฏบิตัริวม 

นายอภิสิทธิ์ ขอสุข - นักเรียนทุกคนใหความรวมมือในการ

ทำกิจกรรมเปนอยางด ี

- นักเรียนมีความสนุกสนาน เกิดการ

เรียนรูไดด ี

1. ออกแบบกิจกรรมไดด ี

2. นักเรียนใหความรวมมือด ี

3. ครูมีหนาที่เปน Coach 

 

นายเจษฎา นากด ี - นักเรียนทุกคนใหความรวมมือในการ

ทำกิจกรรม รับผิดชอบงานในหนาที่

ตนเองไดด ี

- นักเรียนไดเรียนรูที่จากความเขาใจ

ของตน กลาแสดงความคิดเห็น 

นางสาวกุสุมา นาคะเกศ - นักเรียนตอบสนองตอกิจกรรม 

การเรียนรูไดเปนอยางด ี

- ครผููสอนมีการวางแผนการจดั

กิจกรรมมาเปนอยางด ี

นางสาวจดิาภา ลิ้มศริิโพธิ์ทอง เมื่อนักเรียนแตละกลุมเจอปญหา หา

ขอสรุปไมได ครูผูสอนจะเขาไปแนะนำ

จนนักเรียนสามารถหาคำตอบได 
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2. ประเดน็แผนการจดัการเรยีนรู/สือ่/กจิกรรมทีค่วรแกไข ควรปรบัปรงุ 

ชือ่ผูสนทนา 
บนัทกึการสนทนา 

(สิง่ทีช่วยพฒันานกัเรยีนได) 
แนวคดิรวม/แนวปฏบิตัริวม 

นายอภิสิทธิ์ ขอสุข - ควรมีการวดัผลดวยสื่อเทคโนโลยี 

- ควรมีการแบงกลุมเพื่อใหเรียนฝก

ระดมสมองประกอบความคิดเห็นของ

ตนเอง 

- ประเด็นกิจกรรมทีค่วรแกไข

ปรับปรุง 

1. การนำสื่อเทคโนโลยมีา

ประกอบการเรียนการสอน 

2. การเสริมแรง 

3. การแบงกลุมนักเรียน 

4. การวดัและประเมิน

รายบุคคล 

นายเจษฎา นากด ี - ควรเชื่อมโยงทักษะการคิดวิเคราะห

เน้ือหาสูประโยชนในชีวิตจริง 

- ควรเพิ่มแบบทดสอบกอนเรียนและ

หลังเรียน 

นางสาวกุสุมา นาคะเกศ - ควรจดักิจกรรมใหหลากหลายแต

กระชับ 

- ควรเพิ่มสื่อเทคโนโลยีเพื่อดึงดดูความ

สนใจ มีการแบงกลุมใหนักเรียน 

เสริมแรงดวยการใหคะแนนเพื่อ

กระตุนใหรวมกิจกรรม 

นางสาวจดิาภา ลิ้มศริิโพธิ์ทอง ควรมีการเสริมแรง เชน การใหคะแนน

พิเศษเมื่อตอบคำถามพิเศษได 

 

 

 

3. ประเดน็เวลาทีใ่ชในการจดักจิกรรม 

ชือ่ผูสนทนา บนัทกึการสนทนา แนวคดิรวม/แนวปฏบิตัริวม 

นายขจรศักดิ ์กงลอม เริม่กจิกรรม เวลา 13.00 น. 

- ข้ันนำใชเวลา 12 นาที (เกินจากที่กำหนดในแผน 

2 นาที) 

- ข้ันสอนใชเวลา 33 นาที (นอยกวาทีก่ำหนดใน

แผน 7 นาที) 

- ข้ันสรุปใชเวลา 15 นาที (เกินจากที่กำหนดใน

แผน 5 นาที) 

ปรับเวลาใหเปนไปตามที่

กำหนด 
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สรปุผลการทำกจิกรรม PLC 

ความรูหลกัการทีน่ำมาใช 

 1. หลักการมีสวนรวม 

 2. ประเด็นประทับใจในการจดักิจกรรมตามแผนการจดัการเรียนรู เรื่อง การพูดจับใจความสำคัญจาก

การฟงสื่อ ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 1 มดีังน้ี 

   1. ออกแบบกิจกรรมไดด ี

   2. นักเรียนใหความรวมมือด ี

   3. ครูมีหนาที่เปน Coach  

 3. ประเด็นแผนการจดัการเรียนรู/สื่อ/กิจกรรมทีค่วรแกไข ควรปรบัปรุง 

   1. การนำสื่อเทคโนโลยีมาประกอบการเรียนการสอน 

   2. การเสริมแรง 

   3. การแบงกลุมนักเรียน 

   4. การวดัและประเมินรายบุคคล 

ผลทีไ่ดจากกจิกรรม 

 ไดแผนการจัดการเรียนรู  เรื ่อง การพูดจับใจความสำคัญจากการฟงสื ่อ ม.1 วิชาภาษาไทย 1              

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ที่มีคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูครั้งตอไปไดอยางเหมาะสม 

 

สิง่ที่นำไปเปนแนวทางปฏบิตัทิีด่ใีนครัง้ตอไป สิง่ทีค่วรปรบัปรงุในการจดักจิกรรมครัง้ตอไป 

การจดักิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุก ทำใหนักเรยีน

ไดลงมือปฏิบัติอยางหลากหลาย เกิดทักษะการคดิ

วิเคราะหและเรียนรูอยางมีความสุข 

1. การนำสื่อเทคโนโลยีมาประกอบการเรียนการสอน 

2. การเสริมแรง 

3. การแบงกลุมนักเรียน 

4. การวดัและประเมินรายบุคคล 

 

การนำไปใช 

 นำแผนการจดัการเรียนรู เรื่อง การพูดจับใจความสำคัญจากการฟงสื่อ ชั้น ม.1 วชิาภาษาไทย 1  

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ที่มีคุณภาพไปใชในการจดักิจกรรมการเรียนรูครั้งตอไปไดอยางเหมาะสม 

 

ลงชื่อ ................... ......................... 

(นางสาวกุสุมา นาคะเกศ) 

 ผูบันทึกการประชุม 
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การรบัรองของผูบรหิารสถานศกึษา 

   ถูกตอง ครบถวน ควรรับรองผลการดำเนินการ จำนวน 2 ชั่วโมง 

   ไมรับรอง 

 

ความเห็น 

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

 

            

      ลงชื่อ ............................................................... 

        (นางสาวศริิรตัน อุปถัมภเกื้อกูล) 

         ผูอำนวยการโรงเรียนแรวิทยา 
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ภาพบรรยากาศการสะทอนผล 
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ภาคผนวก ง 

การวเิคราะหแผนการจดัการเรยีนรูบรูณาการ 

กลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชพี 
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แผนปฏบิตักิารชมุชนแหงการเรยีนรูทางวชิาชพี (PLC Action Plan) 

แผนการดำเนนิงาน  

1. ชื่อ – นามสกุล Model teacher    นายเจษฎา  นากด ี       ตำแหนง    คร ู    เจาของแผน 

2. โรงเรียน     แรวิทยา       สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสุรินทร  จังหวัด   สรุนิทร 

3. รายวชิาที่ใชดำเนินการ       การงานอาชพี 1         กลุมสาระการเรียนรู           การงานอาชพี       . 

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่   1   นักเรียนชาย   10   คน หญิง   6   คน   รวม   16     คน  

5. สมาชิกทีม PLC ประเภทเพื่อนครู (Buddy teacher : BT) 

 5.1 เพื่อนครู 1    นายขจรศกัดิ์ กงลอม  ตำแหนง    คร ู วิชาเอก       ภาษาไทย          . 

 5.2 เพื่อนครู 2   นางสาวเรขา พรพิมลวงศา     ตำแหนง   ครูผูชวย วิชาเอก    เคม ี                     

6. สมาชิก PLC ประเภทผูบริหาร (School administrators : SA) 

 6.1  ผูอำนวยการโรงเรียน นางสาวศิรริัตน  อุปถัมภเกื้อกูล  วิทยฐานะ      ชำนาญการพิเศษ    .    

วิชาเอก คณิตศาสตร  

7. สมาชิก PLC ประเภทผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา (Senior educator : SE) 

     7.1 Mentor   นางสาวกุสุมา  นาคะเกศ ตำแหนง     คร ู    วิชาเอก     ดนตรี                                   

    7.2 Expert    นางสาวจิดาภา ลิ้มศริิโพธิ์ทอง        ตำแหนง   คร ู   วชิาเอก      คณติศาสตร  

8. แผนการดำเนินกิจกรรมและเวลาเปาหมาย 

ลำดบั กจิกรรม 
วนั เดอืน ป เวลา เปาหมาย 

รอบ 1 รอบ 2 รอบ 3 

8.1 สรางทีม PLT 13 ส.ค. 2565   

8.2 ประชุมเสนอปญหาและแนวทางการแกปญหา 

(การออกแบบการสอน) 
18 ส.ค. 2565 23 ส.ค. 2565 31 ส.ค. 2565 

8.3 สรุป บันทึกผลการวิพากษการออกแบบการ

สอน 
19 ส.ค. 2565 29 ส.ค. 2565 5 ก.ย. 2565 

8.4 เขียนแผนการจัดการเรียนรู – เตรียมการสอน 20 ส.ค. 2565 30 ส.ค. 2565 6 ก.ย. 2565 

8.5 ดำเนินการปฏิบัติการสอน  สังเกตชั้นเรียน 

บันทึกวิดีทัศนการสอน 
24 ส.ค. 2565 31 ส.ค. 2565 16 ก.ย. 2565 

8.6 ประชุมสะทอนผลการสังเกตชั้นเรียน 24 ส.ค. 2565 31 ส.ค. 2565 16 ก.ย. 2565 

8.7 สรุป บันทึกการสังเกตชัน้เรียน  สรุปผล 

ปรับปรุง ออกแบบการสอนใหม 
24 พ.ย. 2564 22 ธ.ค. 2564 17 ก.ย. 2565 

ลงชื่อ                                    ผูจัดทำแผน 

                             (นายเจษฎา นากดี) 
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วเิคราะหแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู 

บนัทกึกจิกรรมชมุชนแหงการเรยีนรูทางวิชาชพี 

ชือ่กลุม เครือขายบูรณาการ

ประเกือม 

ชือ่กจิกรรม การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูหนวยการเรียนรู

บรณาการ เรื่อง ประเกือม ชั้น ม.1 วิชา การงานอาชีพ 1  

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ครัง้ที ่1 เวลา 14.30 – 15.30 น. วนัเดอืนป 19 สิงหาคม 2565 ภาคเรยีนที ่1 ปการศกึษา 2565 

 

บทบาทในกจิกรรมครัง้นี ้

ลำดบัที ่ ชือ่ – สกลุ บทบาทในทมี ลายมอืชือ่ 

1 นายเจษฎา นากด ี Model teacher  

2 นายขจรศักดิ ์กงลอม Buddy teacher  

3 นางสาวเรขา พรพิมลวงศา Buddy teacher  

4 นายอภิสิทธิ์ ขอสุข Mentor  

5 นางสาวจดิาภา ลิ้มศริิโพธิ์ทอง Expert  

6 นางสาวศริิรตัน อุปถัมภเกื้อกูล Administrator  

 

ขัน้ตอนกจิกรรม 

  1.  กระบวนการสรางชุมชนการเรียนรู เพื่อสรางบรรยากาศการประชุมที่เปนกัลยาณมิตรโดย นาย

อภิสิทธิ์ ขอสุข เปนผูนำเขาสูกิจกรรม ดังน้ี 

   1.1  แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการจัดกจิกรรม ชุมชนแหงการเรยีนรูทางวิชาชพี 

(PLC) กอนเริ่มการประชมุ 

   1.2  แจงบทบาทสมาชิกผูรวมกิจกรรม PLC ใหแสดงความคิดเห็น ประเด็น การออกแบบ

แผนการจัดการเรียนรูหนวยการเรียนรูบูรณาการ เรื่อง ประเกือม วิชาการงานอาชพี 1 กลุมสาระการเรียนรู 

การงานอาชพี ที ่Model Teacher ไดออกแบบไว 



122 
 
 

  2.  Model Teacher คือ นายเจษฎา นากด ี นำเสนอแผนการจัดการเรียนรูหนวยการเรยีนรู 

บูรณาการ เรื่อง การสรางอาชีพ วิชาการงานอาชพี 1 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ที่ออกแบบไวตาม

ประเด็นที่โรงเรียนไดกำหนดไว  ดังน้ี 

   2.1 มาตรฐานการเรียนรู/ตวัชี้วัด 

   2.2 สาระสำคัญ 

   2.3 จุดประสงคการเรียนรู 

   2.4 สาระการเรียนรู 

   2.5 คุณลักษณะอันพึงประสงค 

   2.6 สมรรถนะสำคัญ 

   2.7 กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู  

   2.8 สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 

   2.9 การวัดและประเมินผล 

   2.10 บันทึกการนิเทศจากฝายบริหาร 

   2.11 บันทึกผลการจดักิจกรรมการเรียนรู 

  3.  สมาชิกผูรวมกิจกรรม PLC แสดงความคดิเห็น ประเด็น การออกแบบแผนการจดัการเรียนรู

หนวยการเรียนรูบูรณาการ เรื่อง การสรางอาชีพ วิชาการงานอาชพี 1 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ที่ 

Model Teacher ไดออกแบบไว 

  4.  สมาชิกในที่ประชุมรวมกันสรุป วพิากษ และเพิ่มเติม เพื่อใหแผนการจดัการเรียนรูหนวยการ

เรียนรูบูรณาการ เรือ่ง การสรางอาชีพ วิชาการงานอาชีพ 1 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชพี ที ่Model 

Teacher ไดออกแบบไว ใหมีความสมบูรณและเหมาะสม 

  5.  Model Teacher ปรับปรุงแแผนการจดัการเรียนรู เรื่อง การสรางอาชพี 1 วิชาการงานอาชีพ 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ และนำไปใชในการเปดชั้นเรียน  

กตกิาการประชมุดวยสตสินทนา 

 -  เราจะประชุมดวยสตสินทนา โดยในการพดูและฟง จะใชสติในการประชมุดวยกัลยาณมิตร 

สนทนา และอภิปรายอยางสรางสรรค คิดบวกอยูทุกขณะ  

 -  เราจะรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล  อยางมวีิจารณญาณ 

ประเดน็สนทนา/ประเดน็ปญหา 

 การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูหนวยการเรียนรูบูรณาการ เรือ่ง การสรางอาชีพ วิชาการงาน

อาชีพ 1 กลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชพี  

สาเหตขุองประเดน็ปญหา/สาเหตขุอง ประเดน็สนทนา 

 การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูหนวยการเรียนรูบูรณาการ  เรื่อง การสรางอาชีพ วิชาการงาน

อาชีพ 1 กลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชพี  
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บนัทกึการสนทนา 

 

ชือ่ผูสนทนา บนัทกึการสนทนา แนวคดิรวม/แนวปฏบิตัริวม 

นายขจรศักดิ ์กงลอม  - แกไขสาระสำคัญ ใหกลาวถึงเฉพาะ

เรื่องที่เกี่ยวของกับผลการเรียนรู 

การออกแบบแผนการจัดการ

เรียนรูใหใชแบบฟอรมตามที่

โรงเรียนไดกำหนดเพื่อใหมีความ

เปนเอกลักษณ ตามประเด็น

ดังตอไปน้ี 

1. มาตรฐานการเรียนรู/ตวัชี้วดั 

2. สาระสำคัญ 

3. จุดประสงคการเรียนรู 

4. สาระการเรียนรู 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

6. สมรรถนะสำคัญ 

7. กระบวนการจดักิจกรรมการ

เรียนรู  

8. สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 

9. การวดัและประเมินผล 

10. บันทึกการนิเทศจากฝาย

บริหาร 

11. บันทึกผลการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู 

12. ภาคผนวก 

- ควรเพิ่มแบบประเมินแบบ

ประเมินผลงาน/ใบงาน แบบ

ประเมินทักษะกระบวนการ 

นางสาวเรขา พรพิมลวงศา  - เพิ่มสื่อการสอนใหมีความหลากหลาย 

นายอภิสิทธิ์ ขอสุข - กิจกรรมการเรียนรูควรแบงเปนข้ัน 

และใสเวลาที่ใชสอนใหชดัเจน 

น.ส.จิดาภา ลิ้มศริิโพธิ์ทอง - ใหเพิ่มคำถามที่จะใชถามนักเรียน 

เพื่อกระตุนจินตนาการและความคิด

สรางสรรค 

- ควรเพิ่มกิจกรรมการเรยีนรูใหนักเรียน

ไดเรียนรูและแสดงความคิดเห็นรวมกัน

มากข้ึน 
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สรปุผลการทำกจิกรรม PLC 

ความรูหลกัการทีน่ำมาใช 

 1.  หลักการมีสวนรวม 

 2.  การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูหนวยการเรียนรูบูรณการ เรื่อง การสรางอาชีพ วิชาการงาน

อาชีพ 1 กลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชพี ตามประเด็นที่กำหนด ดังน้ี 

  2.1 มาตรฐานการเรียนรู/ตวัชี้วัด 

  2.2 สาระสำคัญ 

  2.3 จุดประสงคการเรียนรู 

  2.4 สาระการเรียนรู 

  2.5 คุณลักษณะอันพึงประสงค 

  2.6 สมรรถนะสำคัญ 

  2.7 กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู  

  2.8 สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 

  2.9 การวัดและประเมินผล 

  2.10 บันทึกการนิเทศจากฝายบริหาร 

  2.11 บันทึกผลการจดักิจกรรมการเรียนรู 

  2.12 ภาคผนวก 

 

กจิกรรมทีท่ำ 

 สมาชิกผูรวมกิจกรรม PLC แสดงความคดิเห็น การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูหนวยการเรียนรู

บูรณาการ เรื่อง การสรางอาชีพ วิชาการงานอาชพี 1 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

 

ผลทีไ่ดจากกจิกรรม 

 ไดการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูบูรณาการ เรื่อง การสรางอาชพี วชิาการงาน

อาชีพ 1 กลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชพี ที่มคีณุภาพนำไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการเปดชั้น

เรียนไดอยางเหมาะสม 

 

การนำไปใช 

 นำแผนการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูบูรณาการ เรื่อง การสรางอาชีพ วิชาการงานอาชีพ 1          

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ที่มีคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการเปดชั้นเรียนไดอยาง

เหมาะสมตอไป 
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การตรวจสอบกอนรบัรอง 

   ถูกตอง ครบถวน ควรรับรองผลการดำเนินการ จำนวน 4 ชั่วโมง 

  ไมรับรอง 

 

 

ลงชื่อ ............................................ 

  (นางสาวกุสุมา นาคะเกศ) 

 หัวกลุมบริหารงานวิชาการ 

 

การรบัรองของผูบรหิารสถานศกึษา 

   ถูกตอง ครบถวน ควรรับรองผลการดำเนินการ จำนวน 4 ชั่วโมง 

  ไมรับรอง 

 ความเห็น  ........................................................................................................................................ 

 

 

ลงชื่อ ............................................ 

    (นางสาวศิรริัตน อุปถัมภเกื้อกูล) 

    ผูอำนวยการโรงเรียนแรวิทยา 
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ภาพประกอบการประชมุ การจดัตัง้ การบนัทกึชมุชนแหงการเรยีนรูทางวชิาชพี 

(Professional Learning Community: PLC) 

ภาคเรยีนที ่1 ปการศกึษา 2565 

วนัที ่  19      เดอืน    สงิหาคม     พ.ศ.   2565 
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วเิคราะหแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู 

บนัทกึกจิกรรมชมุชนแหงการเรยีนรูทางวชิาชพี 

 

ชือ่กลุม เครือขายบูรณาการ

ประเกือม 

ชือ่กจิกรรม การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูหนวยการเรียนรู

บรณาการ เรื่อง ประเกือม ชั้น ม.1 วิชา การงานอาชีพ 1  

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ครัง้ที ่2 เวลา 14.30 – 15.30 น. วนัเดอืนป 29 สิงหาคม 2565 ภาคเรยีนที ่1 ปการศกึษา 2565 

 

บทบาทในกจิกรรมครัง้นี ้

ลำดบัที ่ ชือ่ – สกลุ บทบาทในทมี ลายมอืชือ่ 

1 นายเจษฎา นากด ี Model teacher  

2 นายขจรศักดิ ์กงลอม Buddy teacher  

3 นางสาวเรขา พรพิมลวงศา Buddy teacher  

4 นายอภิสิทธิ์ ขอสุข Mentor  

5 นางสาวจดิาภา ลิ้มศริิโพธิ์ทอง Expert  

6 นางสาวศริิรตัน อุปถัมภเกื้อกูล Administrator  

 

ขัน้ตอนกจิกรรม 

  1.  กระบวนการสรางชุมชนการเรียนรู เพื่อสรางบรรยากาศการประชุมที่เปนกัลยาณมิตรโดย นาย

อภิสิทธิ์ ขอสุข เปนผูนำเขาสูกิจกรรม ดังน้ี 

   1.1  แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการจัดกจิกรรม ชุมชนแหงการเรยีนรูทางวิชาชพี 

(PLC) กอนเริ่มการประชมุ 

   1.2  แจงบทบาทสมาชิกผูรวมกิจกรรม PLC ใหแสดงความคิดเห็น ประเด็น การออกแบบ

แผนการจัดการเรียนรูหนวยการเรียนรูบูรณาการ เรื่อง การสรางอาชพี วชิาการงานอาชีพ 1 กลุมสาระการ

เรียนรูการงานอาชพี ที ่Model Teacher ไดออกแบบไว 
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  2.  Model Teacher คือ นายเจษฎา นากด ีนำเสนอแผนการจัดการหนวยการเรียนรูบูรณาการ 

เรื่อง การสรางอาชพี วิชาการงานอาชีพ 1 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ที่ออกแบบไวตามประเด็นที่

โรงเรียนไดกำหนดไว  ดังน้ี 

   2.1 มาตรฐานการเรียนรู/ตวัชี้วัด 

   2.2 สาระสำคัญ 

   2.3 จุดประสงคการเรียนรู 

   2.4 สาระการเรียนรู 

   2.5 คุณลักษณะอันพึงประสงค 

   2.6 สมรรถนะสำคัญ 

   2.7 กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู  

   2.8 สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 

   2.9 การวัดและประเมินผล 

   2.10 บันทึกการนิเทศจากฝายบริหาร 

   2.11 บันทึกผลการจดักิจกรรมการเรียนรู 

  3.  สมาชิกผูรวมกิจกรรม PLC แสดงความคดิเห็น ประเด็น การออกแบบแผนการจดัการเรียนรู 

หนวยการเรียนรูบูรณาการ เรื่อง การสรางอาชีพ วิชาการงานอาชพี 1 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ที่ 

Model Teacher ไดออกแบบไว 

  4.  สมาชิกในที่ประชุมรวมกันสรุป วพิากษ และเพิ่มเติม เพื่อใหแผนการจดัการเรียนรู หนวย   

การเรียนรูบูรณาการ เรื่อง การสรางอาชพี วิชาการงานอาชพี 1 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ที่  Model 

Teacher ไดออกแบบไว ใหมีความสมบูรณและเหมาะสม 

  5.  Model Teacher ปรับปรุงแแผนการจดัการเรียนรู หนวยการเรียนรูบูรณาการ เรื่อง การสราง

อาชีพ วิชาการงานอาชีพ 1 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ และนำไปใชในการเปดชั้นเรียน  

กตกิาการประชมุดวยสตสินทนา 

 -  เราจะประชุมดวยสตสินทนา โดยในการพดูและฟง จะใชสติในการประชมุดวยกัลยาณมิตร 

สนทนา และอภิปรายอยางสรางสรรค คิดบวกอยูทุกขณะ  

 -  เราจะรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล  อยางมวีิจารณญาณ 

ประเดน็สนทนา/ประเดน็ปญหา 

 การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูบูรณาการ เรือ่ง การสรางอาชีพ วิชาการงาน

อาชีพ 1 กลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชพี 

สาเหตขุองประเดน็ปญหา/สาเหตขุอง ประเดน็สนทนา 

 การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูหนวยการเรียนรูบูรณาการ เรือ่ง การสรางอาชีพ วิชาการงาน

อาชีพ 1 กลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชพี  
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บนัทกึการสนทนา 

 

ชือ่ผูสนทนา บนัทกึการสนทนา แนวคดิรวม/แนวปฏบิตัริวม 

นายขจรศักดิ ์กงลอม  - แกไขจุดประสงคการเรียนรูใหระบุถึง

เรื่องที่เราจะสอน 

การออกแบบแผนการจัดการ

เรียนรูใหใชแบบฟอรมตามที่

โรงเรียนไดกำหนดเพื่อใหมีความ

เปนเอกลักษณ ตามประเด็น

ดังตอไปน้ี 

1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วดั 

2. สาระสำคัญ 

3. จุดประสงคการเรียนรู 

4. สาระการเรียนรู 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

6. สมรรถนะสำคัญ 

7. กระบวนการจดักิจกรรมการ

เรียนรู  

8. สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 

9. การวดัและประเมินผล 

10. บันทึกการนิเทศจากฝาย

บริหาร 

11. บันทึกผลการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู 

12. ภาคผนวก 

 

นางสาวเรขา พรพิมลวงศา  - เพิ่มเกณฑในการประเมินผูเรียนใน

ดานตาง ๆ 

นายอภิสิทธิ์ ขอสุข - กิจกรรมการเรียนรูเนนใหนักเรียน

คนควาหาความรูดวยตนเอง 

น.ส.จิดาภา ลิ้มศริิโพธิ์ทอง - ใหเพิ่มเกณฑในการประเมินผูเรียนให

ครบตามทีร่ะบุไวในแผนการจดัการ

เรียนรู 
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สรปุผลการทำกจิกรรม PLC 

ความรูหลกัการทีน่ำมาใช 

 1.  หลักการมีสวนรวม 

 2.  การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูหนวยการเรียนรูบูรณาการ เรือ่ง การสรางอาชีพ วิชาการงาน

อาชีพ 1 กลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชพี ตามประเด็นที่กำหนด ดังน้ี 

  2.1 มาตรฐานการเรียนรู/ตวัชี้วัด 

  2.2 สาระสำคัญ 

  2.3 จุดประสงคการเรียนรู 

  2.4 สาระการเรียนรู 

  2.5 คุณลักษณะอันพึงประสงค 

  2.6 สมรรถนะสำคัญ 

  2.7 กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู  

  2.8 สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 

  2.9 การวัดและประเมินผล 

  2.10 บันทึกการนิเทศจากฝายบริหาร 

  2.11 บันทึกผลการจดักิจกรรมการเรียนรู 

  2.12 ภาคผนวก 

 

กจิกรรมทีท่ำ 

 สมาชิกผูรวมกิจกรรม PLC แสดงความคดิเห็น การออกแบบแผนการจัดการหนวยการเรียนรูบูรณา

การ เรื่อง การสรางอาชพี วชิาการงานอาชพี 1 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ผลทีไ่ดจากกจิกรรม 

 ไดการออกแบบแผนการจัดการหนวยการเรียนรูบูรณาการ เรื่อง การสรางอาชีพ วิชาการงานอาชพี 1 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ที่มีคุณภาพนำไปใชในการจัดกจิกรรมการเรียนรูและการเปดชัน้เรียนได

อยางเหมาะสม 

 

การนำไปใช 

 นำแผนการจดัการหนวยการเรียนรูบูรณาการ เรื่อง การสรางอาชพี วิชาการงานอาชพี 1 กลุมสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพ ที่มีคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการเปดชั้นเรียนไดอยางเหมาะสม

ตอไป 
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การตรวจสอบกอนรบัรอง 

   ถูกตอง ครบถวน ควรรับรองผลการดำเนินการ จำนวน 4 ชั่วโมง 

  ไมรับรอง 

 

 

ลงชื่อ ............................................ 

  (นางสาวกุสุมา นาคะเกศ) 

 หัวกลุมบริหารงานวิชาการ 

 

การรบัรองของผูบรหิารสถานศกึษา 

   ถูกตอง ครบถวน ควรรับรองผลการดำเนินการ จำนวน 4 ชั่วโมง 

  ไมรับรอง 

 ความเห็น  ........................................................................................................................................ 

 

 

ลงชื่อ ............................................ 

    (นางสาวศิรริัตน อุปถัมภเกื้อกูล) 

    ผูอำนวยการโรงเรียนแรวิทยา 
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ภาพประกอบการประชมุ การจดัตัง้ การบนัทกึชมุชนแหงการเรยีนรูทางวชิาชพี 

(Professional Learning Community: PLC) 

ภาคเรยีนที ่1 ปการศกึษา 2565  

วนัที ่  29      เดอืน    สงิหาคม     พ.ศ.   2565 
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การประชมุสะทอนคดิหลงัเปดชัน้เรยีน 

บนัทกึชมุชนการเรยีนรูวชิาชพี ( Professional Learning Community : PLC) 

 

ชือ่กลุม เครือขายบูรณาการ

ประเกือม 

ชือ่กจิกรรม การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูหนวยการเรียนรู

บรณาการ เรื่อง ประเกือม ชั้น ม.1 วิชา การงานอาชีพ 1  

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ครัง้ที ่3 เวลา 15.30 – 16.30 น. วนัเดอืนป 16 กันยายน 2565 ภาคเรยีนที ่1 ปการศกึษา 2565 

 

บทบาทในกจิกรรมครัง้นี ้

ลำดบัที ่ ชือ่ – สกลุ บทบาทในทมี ลายมอืชือ่ 

1 นายเจษฎา นากด ี Model teacher  

2 นายขจรศักดิ ์กงลอม Buddy teacher  

3 นางสาวเรขา พรพิมลวงศา Buddy teacher  

4 นายอภิสิทธิ์ ขอสุข Mentor  

5 นางสาวจดิาภา ลิ้มศริิโพธิ์ทอง Expert  

6 นางสาวศริิรตัน อุปถัมภเกื้อกูล Administrator  

 

ขัน้ตอนกจิกรรม 

  กระบวนการสรางชุมชนการเรียนรู เพื่อสรางบรรยากาศการประชุมที่เปนกัลยาณมิตร ดังน้ี 

 1.  แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการจัดกจิกรรมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชพี (PLC) 

กอนเริ่มการประชุม 

 2.  แจงบทบาทสมาชิกผูรวมกิจกรรม PLC ใหแสดงความคิดเห็น ตามประเด็น ดังน้ี 

  2.1  ผูสาธิตหองเรียนสะทอนผลการจัดการเรียนรูของตนเองในมุมมอง “สิ่งประทับใจ” 

  2.2  ผูรวมวางแผนสะทอนผล ในมุมมอง “สิ่งประทับใจ” คนละประเด็น 1 นาที 

  2.3  ผูรวมสังเกตสะทอนผล ในมุมมอง “สิ่งประทับใจ” คนละประเด็น 1 นาท ี

  2.4  ผูสาธิตหองเรียนสะทอนตนเองในรายละเอียดในการสอนครั้งน้ี (3-5 นาท)ี 
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  2.5  ผูรวมวางแผนใหคำแนะนำเพิ่มเติมสอดคลองกับประเด็นที่วางแผนไวโดยอิงจากหลักฐานเชิง

ประจักษ และสิ่งที่สังเกตได คนละประเด็น 3-5 นาท ี

  2.6  ผูสาธิตหองเรียนเลือกประเด็นที่จะนำไปปรับแกไข 

  2.7  ผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิกลาวแนะนำปดทาย 

  2.8  ผูบันทึกการประชุมสรุปผล 

กตกิาการประชมุดวยสตสินทนา 

 -  เราจะประชุมดวยสติสนทนา โดยการพูดและฟง จะใชสติในการประชุมดวยกัลยาณมิตร สนทนา 

และอภิปรายอยางสรางสรรค คิดบวกอยูทุกขณะ 

 -  เราจะรับฟงความคดิเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล อยางมีวิจารณญาณ 

ประเดน็สนทนา/ประเดน็ปญหา 

 ในวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 10.10-11.10 น. ครูตนแบบไดนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการ

สอน โดยใชกระบวนการเรียนการสอนที่ออกปบบไว จำนวนนักเรียนเขาเรียน จำนวน 16 คน ในที่ประชุมได

แบงหนาที่ของครูผูเรียนรูในการสังเกตพฤติกรรมและการเรียนของนักเรียนระหวางที่ครูตนแบบดำเนินการ

สอน รายละเอียดตามแผนผังหองเรียน 

 หลังจากไปสังเกตการณสอนของครูตนแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบดังกลาว โดยใช

กระบวนการจัดการเรียนการสอนนามที่ออกแบบไว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ : แผนการสอน) เสร็จสิ้น

แลว สมาชิกครูในกลุม PLC น้ีไดรวมประชุมสะทอนหลังการสอนในวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 15.30-16.30 

น. และสมาชิก PLC แตละทานไดสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางกัลยาณมิตร ซ่ึงสรุปขอเสนอแนะที่ไดจากการ

จัดการเรียนการสอนครั้งน้ี ดังตอไปน้ี 
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บนัทกึการสนทนา 

1. ประเดน็ทีป่ระทบัใจ 

ชือ่ผูสนทนา บนัทกึการสนทนา แนวคดิรวม/แนวปฏบิตัริวม 

นายขจรศักดิ ์กงลอม 

 

- ครจูัดกจิกรรมที่กระตุนให

นักเรียนเกิดการเรียนรู Active 

Learning นักเรียนเกิดความ

สนุกสนานในการเรียน 

1. ออกแบบกิจกรรมไดด ี

2. นักเรียนใหความรวมมือด ี

3. นักเรียนสามารถทำงาน

รวมกันได มีทักษะการทำงาน

กลุม 

4. ครูมีหนาที่เปน Coach 

นางสาวเรขา พรพิมลวงศา 

 

- ครูเตรียมกิจกรรมการเรียนการ

สอนไดดี ดำเนินกิจกรรมไดตาม

ข้ันตอนที่วางไว 

- บริหารจัดการเวลาไดด ี

นายอภิสิทธิ์ ขอสุข 

 

- กิจกรรมการเรียนนาสนใจ 

- ครสูามารถดำเนินการตามแผนที่

วางไวครบทุกข้ันตอน 

นางสาวจดิาภา ลิ้มศริิโพธิ์ทอง - มีความพยายามในการจัด

กิจกรรมใหเปนไปตามข้ันตอนและ

เวลาที่กำหนด 

- ครูมกีารใชสื่อที่เหมาะสม มีการ

เสริมแรงอยูตลอด นักเรยีนมีสวน

รวมตามความเหมาะสม 

- ครูมกีารนำกิจกรรมทางวิถีพุทธ

เขามารวมในกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน ทำใหนักเรียนเกิด

สมาธิและมีความพรอมทีจ่ะเรียน 
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2. ประเดน็แผนการจดัการเรยีนรู/สือ่/กจิกรรมทีค่วรแกไข ควรปรบัปรงุ 

ชือ่ผูสนทนา 
บนัทกึการสนทนา 

(สิง่ทีช่วยพฒันานกัเรยีนได) 
แนวคดิรวม/แนวปฏบิตัริวม 

นายขจรศักดิ ์กงลอม - พดูใหชาลงอกีนิด  

- ควรมีการใชสื่อเทคโนโลยี

ประกอบการสอน 

- ประเด็นกิจกรรมทีค่วรแกไข

ปรับปรุง 

1. การนำสื่อเทคโนโลยมีา

ประกอบการเรียนการสอน 

2. การเสริมแรง 

3. การพดูใหชาลง 

4. การกระตุนความสนใจของ

นักเรียน และประเด็นการตั้ง

คำถาม 

นางสาวเรขา พรพิมลวงศา - ใหความสนใจกับนักเรยีนอีกกลุม

หน่ึง กระตุนใหนักเรียนกลุมน้ีมีสวน

รวมในขณะทำกจิกรรม 

นายอภิสิทธิ์ ขอสุข - ควรตั้งคำถามที่ใหนักเรียนไดฝกใน

เรื่องของความคิดสรางสรรคมากข้ึน 

 

นางสาวจดิาภา ลิ้มศริิโพธิ์ทอง - ควรหาวธิีที่จะกระตุนใหนักเรียน

กลาที่จะตอบคำถามมากข้ึน 

 

3. ประเดน็เวลาทีใ่ชในการจดักจิกรรม 

ชือ่ผูสนทนา บนัทกึการสนทนา แนวคดิรวม/แนวปฏบิตัริวม 

นางสาวเรขา พรพิมล

วงศา 

เริม่กจิกรรม เวลา 10.10 น. 

- ข้ันนำ ใชเวลา 5 นาท ี(ตามแผน) 

- ข้ันสอน ใชเวลา 50 นาที (ตามแผน) 

- ข้ันสรุป ใชเวลา 5 นาที (ตามแผน) 

- ใชเวลาในการจดักิจกรรมทั้งสิ้น 60 นาที (ตาม

แผน) 

เนนการใชเทคโนโลยีใหมาก

ข้ึน 
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สรปุผลการทำกจิกรรม PLC 

ความรูหลกัการทีน่ำมาใช 

 1.  หลักการมีสวนรวม 

 2.  ประเด็นประทับใจในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การสรางอาชีพ  ชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 มีดังน้ี 

  2.1 ออกแบบกิจกรรมไดด ี

  2.2 นักเรียนใหความรวมมือดี 

  2.3 นักเรียนสามารถทำงานรวมกันได มีทกัษะการทำงานกลุม 

  2.4 ครูมีหนาที่เปน Coach 

 3.  ประเด็นแผนการจัดการเรียนรู/สื่อ/กิจกรรมทีค่วรแกไข  

  3.1 การนำสือ่เทคโนโลยมีาประกอบการเรียนการสอน 

  3.2 การเสริมแรงการ 

  3.3 การกระตุนความสนใจของนักเรียน และประเด็นการตัง้คำถาม 

ผลทีไ่ดจากกจิกรรม 

 ไดแผนการจดัการเรียนรู เรื่อง การสรางอาชพี ชัน้ ม.1 วิชาการงานอาชีพ 1  กลุมสาระการเรียนรูการ

งานอาชีพ ที่มีคุณภาพไปใชในการจดักิจกรรมการเรียนรูครั้งตอไปไดอยางเหมาะสม 

สิง่ที่นำไปเปนแนวทางปฏบิตัทิีด่ใีนครัง้ถดัไป สิง่ทีค่วรปรบัปรงุในการจดักจิกรรมครัง้ถดัไป 

- การบริหารจัดการเวลาไดเหมาะสมกับกิจกรรม 

- กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหนักเรียนมี

สวนรวม  

- ควรพดูใหชาลง 

- ควรกระตุนใหนักเรียนมีสวนรวมในการตอบ

คำถามทกุคน 

 

 

 

การรบัรองของผูบรหิารสถานศกึษา 

   ถูกตอง ครบถวน ควรรับรองผลการดำเนินการ จำนวน  4 ชั่วโมง 

  ไมรับรอง 

 ความเห็น ...................................................................................................................................... 

            

         ลงชื่อ ............................................................... 

            (นางสาวศิรริัตน อุปถัมภเกื้อกูล) 

             ผูอำนวยการโรงเรียนแรวิทยา 

ลงชื่อ ............................................ 

(นางสาวเรขา พรพิมลวงศา) 

 ผูบันทึกการประชุม 



138 
 
 

 

ภาพบรรยากาศการสะทอนผล 
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ภาคผนวก จ 

การวเิคราะหแผนการจดัการเรยีนรูบรูณาการ 

กลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ 
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แผนปฏบิตักิารชมุชนแหงการเรยีนรูทางวชิาชพี (PLC Action Plan) 

แผนการดำเนนิงาน  

1. ชื่อ – นามสกุล Model teacher    นายอภิสิทธิ ์ขอสุข   ตำแหนง    คร ู   เจาของแผน 

2. โรงเรียน     แรวิทยา       สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสุรินทร  จังหวัด   สรุนิทร 

3. รายวชิาที่ใชดำเนินการ       ภาษาอังกฤษ         กลุมสาระการเรียนรู          ภาษาตางประเทศ        

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่   1   นักเรียนชาย   10   คน หญิง   6   คน   รวม   16     คน  

5. สมาชิกทีม PLC ประเภทเพื่อนครู (Buddy teacher : BT) 

 5.1 เพื่อนครู 1    นายขจรศกัดิ์ กงลอม  ตำแหนง    คร ู วิชาเอก       ภาษาไทย                              

 5.2 เพื่อนครู 2   นายเจษฎา  นากดี              ตำแหนง   คร ู วิชาเอก    การงานอาชีพ                     

6. สมาชิก PLC ประเภทผูบริหาร (School administrators : SA) 

 6.1  ผูอำนวยการโรงเรียน นางสาวศิรริัตน  อุปถัมภเกื้อกูล  วิทยฐานะ      ชำนาญการพิเศษ                       

วิชาเอก คณิตศาสตร  

7. สมาชิก PLC ประเภทผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา (Senior educator : SE) 

    7.1 Mentor   นางสาวกุสุมา  นาคะเกศ  ตำแหนง     คร ู    วิชาเอก     ดนตรี                                   

    7.2 Expert    นางสาวจดิาภา ลิ้มศริิโพธิท์อง        ตำแหนง   คร ู   วิชาเอก      คณิตศาสตร                        

8. แผนการดำเนินกิจกรรมและเวลาเปาหมาย 

ลำดบั กจิกรรม 
วนั เดอืน ป เวลา เปาหมาย 

รอบ 1 รอบ 2 รอบ 3 

8.1 สรางทีม PLT 13 ส.ค. 2565   

8.2 ประชุมเสนอปญหาและแนวทางการแกปญหา 

(การออกแบบการสอน) 
16 ส.ค. 2565 23 ส.ค. 2565 31 ส.ค. 2565 

8.3 สรุป บันทึกผลการวิพากษการออกแบบการ

สอน 
19 ส.ค. 2565 29 ส.ค. 2565 5 ก.ย. 2565 

8.4 เขียนแผนการจัดการเรียนรู – เตรียมการสอน 22 ส.ค. 2565 30 ส.ค. 2565 7 ก.ย. 2565 

8.5 ดำเนินการปฏิบัติการสอน  สังเกตชั้นเรียน 

บันทึกวิดีทัศนการสอน 
26 ส.ค. 2565 31 ส.ค. 2565 16 ก.ย. 2565 

8.6 ประชุมสะทอนผลการสังเกตชั้นเรียน 24 ส.ค. 2565 31 ส.ค. 2565 16 ก.ย. 2565 

8.7 สรุปบันทึกการสังเกตชั้นเรียน  สรุปผล 

ปรับปรุง ออกแบบการสอนใหม 
27 ส.ค. 2565 3 ก.ย. 2565 17 ก.ย. 2565 

ลงชื่อ                                    ผูจัดทำแผน 

                               (นายอภิสิทธิ์ ขอสุข) 
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การวเิคราะหแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู 
บนัทกึกจิกรรมชมุชนแหงการเรยีนรูทางวิชาชพี 

ชือ่กลุม เครือขายบูรณาการ

ประเกือม 

ชือ่กจิกรรม การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูหนวยการเรียนรู    

บูรณาการ เรื่อง ประเกือม ชั้น ม.1 วิชา ภาษาอังกฤษ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ครัง้ที ่1  เวลา 15.30 – 16.30  วนัเดอืนป 19 สิงหาคม  2565 ภาคเรยีนที ่1 ปการศกึษา 2565 

 
บทบาทในกจิกรรมครัง้นี ้

ลำดบัที ่ ชือ่ – นามสกลุ บทบาทในทมี ลายมอืชือ่ 

1 นายนายอภิสิทธิ ์ขอสุข Model teacher  

2 นายขจรศักดิ ์กงลอม Buddy teacher 1  

3 นายเจษฎา นากด ี Buddy teacher 2  

4 นางสาวกุสุมา นาคะเกศ Mentor  

5 นางสาวจดิาภา ลิ้มศริิโพธิ์ทอง Expert  

6 นางสาวศริิรตัน อุปถัมภเกื้อกูล Administrator  

 
ขัน้ตอนกจิกรรม 

 1. กระบวนการสรางชุมชนการเรียนรู เพื่อสรางบรรยากาศการประชุมทีเ่ปนกัลยาณมิตรโดย  

นางสาวกุสุมา นาคะเกศ  เปนผูนำเขาสูกิจกรรม ดังน้ี 

 1.1 แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการจัดกิจกรรม ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชพี  (PLC) 

กอนเริ่มการประชุม 

 1.2 แจงบทบาทสมาชิกผูรวมกิจกรรม PLC ใหแสดงความคิดเห็น ประเด็น การออกแบบแผนการ

จัดการเรียนรู เรื่อง My hometown ชั้น ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ที่ 

Model Teacher ไดออกแบบไว 
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  2. Model Teacher คือ นายขจรศักดิ ์ กงลอม นำเสนอแผนการจัดการเรียนรู  เรื ่อง                

My hometown ชั้น ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ที่ Model Teacher ได

ออกแบบไว ที่ออกแบบไวตามประเด็นที่โรงเรียนไดกำหนดไว  ดังน้ี 

    1. ผลการเรียนรู 

    2. สาระสำคัญ 

    3. จุดประสงคการเรียนรู 

    4. สาระการเรียนรู 

    5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

    6. สมรรถนะสำคัญ 

    7. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู  

    8. สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 

    9. การวดัและประเมินผล 

    10. บันทึกการนิเทศจากฝายบริหาร 

    11. บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

  3.  สมาชิกผูรวมกิจกรรม PLC แสดงความคิดเห็น ประเด็น การออกแบบแผนการจัดการ

เรียนรู เรื่อง My hometown ชั้น ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ 1  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ที่ Model 

Teacher ไดออกแบบไวที่ Model Teacher ไดออกแบบไว 

  4.  สมาชิกในที่ประชุมรวมกันสรุป วิพากษ และเพิ่มเติม เพื่อใหแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง 

My hometown ชั้น ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ที่ Model Teacher ได

ออกแบบไว ใหมีความสมบูรณและเหมาะสม 

  5. Model Teacher ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู เรื ่อง My hometown ชั ้น ม.1               

วิชาภาษาอังกฤษ 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และนำไปใชในการเปดชั้นเรียน  

กติกาการประชุมดวยสตสินทนา 

  - เราจะประชุมดวยสติสนทนา โดยในการพูดและฟง จะใชสติในการประชุมดวยกัลยาณมติร 

สนทนา และอภิปรายอยางสรางสรรค คิดบวกอยูทุกขณะ  

  - เราจะรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล  อยางมีวิจารณญาณ 

ประเด็นสนทนา/ประเด็นปญหา 

  การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู เรื ่อง My hometown ชั้น ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ 1  

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

สาเหตขุองประเดน็ปญหา/สาเหตขุอง ประเดน็สนทนา 

  การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู เรื ่อง My hometown ชั้น ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ 1  

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
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บนัทึกการสนทนา 

ชือ่ผูสนทนา บนัทกึการสนทนา แนวคดิรวม/แนวปฏบิตัริวม 

นายขจรศักดิ ์กงลอม  - เพิ่มกิจกรรมโดยใหครอูธิบายให

นักเรียนฟงอยางกวางถึงความหมาย

ของการวิเคราะห 

การออกแบบแผนการจัดการ

เรียนรูใหใชแบบฟอรมตามที่

โรงเรียนไดกำหนดเพื่อใหมีความ

เปนเอกลักษณ ตามประเด็น

ดังตอไปน้ี 

1. ผลการเรียนรู 

2. สาระสำคัญ 

3. จุดประสงคการเรียนรู 

4. สาระการเรียนรู 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

6. สมรรถนะสำคัญ 

7. กระบวนการจดักิจกรรมการ

เรียนรู  

8. สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 

9. การวดัและประเมินผล 

10. บันทึกการนิเทศจากฝาย

บริหาร 

11. บันทึกผลการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู 

12. ภาคผนวก 

- ควรเพิ่มรูปแบบกิจกรรมเพื่อ

กระตุนการคดิของผูเรียน 

- ควรเพิ่มแบบประเมินใบงาน 

แบบประเมินทักษะกระบวนการ 

นายเจษฎา นากด ี  - เพิ่มการระบุคำถาม และแนวการ

ตอบในข้ันตอนกระบวนการจดั

กิจกรรมการเรียนรู 

นางสาวกุสุมา นาคะเกศ - กำหนดเน้ือหาและใบงานใหพอดีกับ

เวลาเรียนแตครอบคลุมสาระ 

การเรียนรู  และกำหนดเวลาในการ

จัดกิจกรรมใหชัดเจน 

นางสาวเรขา พรพิมลวงศา - ควรเพิ่มเทคนิคการลำดับข้ันในการ

วิเคราะห เชน กำหนดประเดน็ในการ

วิเคราะห จากน้ันหาขอมูลสนับสนุน 

แลวสรุปประเด็น 
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สรปุผลการทำกจิกรรม PLC 

ความรูหลกัการทีน่ำมาใช 

 1. หลักการมีสวนรวม 

 2. การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง My hometown ชั้น ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ 1 กลุมสาระ

การเรียนรูภาษาตางประเทศ ตามประเด็นที่กำหนด ดังน้ี 

    1. ผลการเรียนรู 

    2. สาระสำคัญ 

    3. จุดประสงคการเรียนรู 

    4. สาระการเรียนรู 

    5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

    6. สมรรถนะสำคัญ 

    7. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู  

    8. สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 

    9. การวดัและประเมินผล 

    10. บันทึกการนิเทศจากฝายบริหาร 

    11. บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

    12. ภาคผนวก 

 

กจิกรรมทีท่ำ 

 สมาชิกผู ร วมกิจกรรม PLC แสดงความคิดเห็น การออกแบบแผนการจัดการเร ียนรู  เร ื ่อง                 

My hometown ชั้น ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ 1  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

ผลทีไ่ดจากกจิกรรม 

 ไดการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง My hometown ชั้น ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ 1 กลุมสาระ

การเรียนรูภาษาตางประเทศ ที่มีคุณภาพนำไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการเปดชั้นเรียนไดอยาง

เหมาะสม 

 

การนำไปใช 

 นำแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง My hometown ชั้น ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ 1 กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ ที่มีคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการเปดชั้นเรียนไดอยางเหมาะสมตอไป 
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การตรวจสอบกอนรบัรอง 

    ถูกตอง ครบถวน ควรรับรองผลการดำเนินการ จำนวน 2 ชั่วโมง 

   ไมรับรอง 

 

ลงชื่อ ............................................ 

(นางสาวกุสุมา นาคะเกศ) 

หัวกลุมบริหารวชิาการ 

 

การรบัรองของผูบรหิารสถานศกึษา 

    ถูกตอง ครบถวน ควรรับรองผลการดำเนินการ จำนวน 2 ชั่วโมง 

   ไมรับรอง 

ความเห็น  

 

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

 

ลงชื่อ ............................................ 

(นางสาวศิรริัตน อุปถัมภเกื้อกูล) 

ผูอำนวยการโรงเรียนแรวทิยา 
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ภาพประกอบการประชุม การจดัตัง้ การบนัทกึชมุชนแหงการเรยีนรูทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community: PLC) 
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การประชมุสะทอนคดิหลงัเปดชัน้เรยีน 

บนัทกึชมุชนการเรยีนรูวชิาชพี ( Professional Learning Community : PLC) 

ชือ่กลุม เครือขายบูรณาการ

ประเกือม 

ชือ่กจิกรรม การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูหนวยการเรียนรู    

บูรณาการ เรื่อง ประเกือม ชั้น ม.1 วิชา ภาษาอังกฤษ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ครัง้ที ่2 เวลา 15.30 – 16.30  วนัเดอืนป 29 สิงหาคม  2565 ภาคเรยีนที ่1 ปการศกึษา 2565 

 

บทบาทในกจิกรรมครัง้นี ้

ลำดบัที ่ ชือ่ – นามสกลุ บทบาทในทมี ลายมอืชือ่ 

1 นายอภิสิทธิ์ ขอสุข Model teacher  

2 นายขจรศักดิ ์กงลอม Buddy teacher 1  

3 นายเจษฎา นากด ี Buddy teacher 2  

4 นางสาวกุสุมา นาคะเกศ Mentor  

5 นางสาวจดิาภา ลิ้มศริิโพธิ์ทอง Expert  

6 นางสาวศริิรตัน อุปถัมภเกื้อกูล Administrator  

 

ขัน้ตอนกจิกรรม 

กระบวนการสรางชุมชนการเรียนรู เพื่อสรางบรรยากาศการประชุมที่เปนกัลยาณมิตร ดังน้ี 

 1. แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการจดักิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชพี (PLC) 

กอนเริ่มการประชุม 

 2. แจงบทบาทสมาชกิผูรวมกิจกรรม PLC ใหแสดงความคิดเห็น ตามประเด็น ดังน้ี 

  2.1 ผูสาธิตหองเรียนสะทอนผลการจัดการเรียนรูของตนเองในมุมมอง “สิ่งประทับใจ” 

  2.2 ผูรวมวางแผนสะทอนผล ในมุมมอง “สิ่งประทับใจ” คนละประเด็น 1 นาท ี

  2.3 ผูรวมสังเกตสะทอนผล ในมุมมอง “สิ่งประทบัใจ” คนละประเด็น 1 นาท ี

2.4 ผูสาธิตหองเรียนสะทอนตนเองในรายละเอียดในการสอนครั้งน้ี (3-5 นาที) 

2.5 ผูรวมวางแผนใหคำแนะนำเพิ่มเติม สอดคลองกับประเด็นที่วางแผนไว โดยอิงจาก

หลักฐานเชิงประจักษ และสิ่งที่สังเกตได คนละประเด็น 3-5 นาท ี
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  2.6 ผูสาธิตหองเรียนเลือกประเด็นที่จะนำไปปรับแกไข 

  2.7 ผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิกลาวแนะนำปดทาย 

  2.8 ผูบันทึกการประชุมสรุปผล 

กตกิาการประชมุดวยสตสินทนา 

  - เราจะประชมุดวยสติสนทนา โดยการพูดและฟง จะใชสตใินการประชุมดวยกัลยาณมิตร 

สนทนาและอภิปรายอยางสรางสรรค คิดบวกอยูทุกขณะ 

  - เราจะรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล อยางมีวจิารณญาณ 

ประเดน็สนทนา/ประเดน็ปญหา 

 จากการประชุมปรับแผนของกลุม PLC น้ี ในวันที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 – 16.30 น. มีการ 

นัดหมายสมาชิกในกลุม PLC เพื่อประชุมเตรียมความพรอมกอนไปสังเกตการสอนของครูตนแบบในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ21101 เรื ่อง                   

My hometown ครูตนแบบไดนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการเรียนการสอนที่ออกแบบ

ไว จำนวนนักเรียนเขาเรียนจำนวน 16 คน ในที่ประชุมนี้ไดแบงหนาที่ของครูผู รวมเรียนรูในการสังเกต

พฤติกรรมและการเรียนของนักเรียนระหวางที่ครูตนแบบดำเนินการสอน รายละเอียดตามแผนผังหองเรียน 

 หลังจากการไปสังเกตการสอนของครูตนแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบดังกลาว          

โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูตามที่ออกแบบไว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ : แผนการสอน) เสร็จสิ้นแลว 

สมาชิกครูในกลุม PLC นี้ไดมารวมประชุมสะทอนหลังการสอนในวันที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 – 

16.30 น. และสมาชิก PLC แตละทานไดสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางกัลยาณมิตรเพื่อสรุปผลและนำไปสู

การพัฒนาในลำดับตอไป 

สาเหตขุองประเดน็ปญหา 

 นักเรียนขาดทักษะการคดิวิเคราะห 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 
 

บันทกึการสนทนา 
1. ประเดน็ทีป่ระทบัใจ 

ชือ่ผูสนทนา บนัทกึการสนทนา แนวคดิรวม/แนวปฏบิตัริวม 

นายขจรศักดิ ์กงลอม - นักเรียนทุกคนใหความรวมมือในการ

ทำกิจกรรมเปนอยางด ี

- นักเรียนมีความสนุกสนาน เกิดการ

เรียนรูไดด ี

1. ออกแบบกิจกรรมไดด ี

2. นักเรียนใหความรวมมือด ี

3. ครูมีหนาที่เปน Coach 

 

นายเจษฎา นากด ี - นักเรียนทุกคนใหความรวมมือในการ

ทำกิจกรรม รับผิดชอบงานในหนาที่

ตนเองไดด ี

- นักเรียนไดเรียนรูที่จากความเขาใจ

ของตน กลาแสดงความคิดเห็น 

นางสาวกุสุมา นาคะเกศ - นักเรียนตอบสนองตอกิจกรรม 

การเรียนรูไดเปนอยางด ี

- ครผููสอนมีการวางแผนการจดั

กิจกรรมมาเปนอยางด ี

นางสาวจดิาภา ลิ้มศริิโพธิ์ทอง เมื่อนักเรียนแตละกลุมเจอปญหา หา

ขอสรุปไมได ครูผูสอนจะเขาไปแนะนำ

จนนักเรียนสามารถหาคำตอบได 
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2. ประเดน็แผนการจดัการเรยีนรู/สือ่/กจิกรรมทีค่วรแกไข ควรปรบัปรงุ 

ชือ่ผูสนทนา 
บนัทกึการสนทนา 

(สิง่ทีช่วยพฒันานกัเรยีนได) 
แนวคดิรวม/แนวปฏบิตัริวม 

นายขจรศักดิ ์กงลอม - ควรมีการวดัผลดวยสื่อเทคโนโลยี 

- ควรมีการแบงกลุมเพื่อใหเรียนฝก

ระดมสมองประกอบความคิดเห็นของ

ตนเอง 

- ประเด็นกิจกรรมทีค่วรแกไข

ปรับปรุง 

1. การนำสื่อเทคโนโลยมีา

ประกอบการเรียนการสอน 

2. การเสริมแรง 

3. การแบงกลุมนักเรียน 

4. การวดัและประเมิน

รายบุคคล 

นายเจษฎา นากด ี - ควรเชื่อมโยงทักษะการคิดวิเคราะห

เน้ือหาสูประโยชนในชีวิตจริง 

- ควรเพิ่มแบบทดสอบกอนเรียนและ

หลังเรียน 

นางสาวกุสุมา นาคะเกศ - ควรจดักิจกรรมใหหลากหลายแต

กระชับ 

- ควรเพิ่มสื่อเทคโนโลยีเพื่อดึงดดูความ

สนใจ มีการแบงกลุมใหนักเรียน 

เสริมแรงดวยการใหคะแนนเพื่อ

กระตุนใหรวมกิจกรรม 

นางสาวจดิาภา ลิ้มศริิโพธิ์ทอง ควรมีการเสริมแรง เชน การใหคะแนน

พิเศษเมื่อตอบคำถามพิเศษได 

 

 

 

3. ประเดน็เวลาทีใ่ชในการจดักจิกรรม 

ชือ่ผูสนทนา บนัทกึการสนทนา แนวคดิรวม/แนวปฏบิตัริวม 

นางสาวกุสุมา นาคะเกศ เริม่กจิกรรม เวลา 13.00 น. 

- ข้ันนำใชเวลา 12 นาที (เกินจากที่กำหนดในแผน 

2 นาที) 

- ข้ันสอนใชเวลา 33 นาที (นอยกวาทีก่ำหนดใน

แผน 7 นาที) 

- ข้ันสรุปใชเวลา 15 นาที (เกินจากที่กำหนดใน

แผน 5 นาที) 

ปรับเวลาใหเปนไปตามที่

กำหนด 
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สรปุผลการทำกจิกรรม PLC 

ความรูหลกัการทีน่ำมาใช 

 1. หลักการมีสวนรวม 

 2. ประเด็นประทับใจในการจดักิจกรรมตามแผนการจดัการเรียนรู เรื่อง การพูดจับใจความสำคัญจาก

การฟงสื่อ ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 1 มดีังน้ี 

   1. ออกแบบกิจกรรมไดด ี

   2. นักเรียนใหความรวมมือด ี

   3. ครูมีหนาที่เปน Coach  

 3. ประเด็นแผนการจดัการเรียนรู/สื่อ/กิจกรรมทีค่วรแกไข ควรปรับปรุง 

   1. การนำสื่อเทคโนโลยีมาประกอบการเรียนการสอน 

   2. การเสริมแรง 

   3. การแบงกลุมนักเรียน 

   4. การวดัและประเมินรายบุคคล 

ผลทีไ่ดจากกจิกรรม 

 ไดแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง My hometown ชั้น ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ 1 กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศที่มีคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูครั้งตอไปไดอยางเหมาะสม 

 

สิง่ที่นำไปเปนแนวทางปฏบิตัทิีด่ใีนครัง้ตอไป สิง่ทีค่วรปรบัปรงุในการจดักจิกรรมครัง้ตอไป 

การจดักิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุก ทำใหนักเรยีน

ไดลงมือปฏิบัติอยางหลากหลาย เกิดทักษะการคดิ

วิเคราะหและเรียนรูอยางมีความสุข 

1. การนำสื่อเทคโนโลยีมาประกอบการเรียนการสอน 

2. การเสริมแรง 

3. การแบงกลุมนักเรียน 

4. การวดัและประเมินรายบุคคล 

 

การนำไปใช 

 นำแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง My hometown ชั้น ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ 1 กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ ที่มีคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูครั้งตอไปไดอยางเหมาะสม 

 

ลงชื่อ ....................... ..................... 

(นางสาวกุสุมา นาคะเกศ) 

 ผูบันทึกการประชุม 
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การรบัรองของผูบรหิารสถานศกึษา 

   ถูกตอง ครบถวน ควรรับรองผลการดำเนินการ จำนวน 2 ชั่วโมง 

   ไมรับรอง 

  ความเห็น  

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

 

            

      ลงชื่อ ............................................................... 

        (นางสาวศริริตัน อุปถัมภเกื้อกูล) 

         ผูอำนวยการโรงเรียนแรวิทยา 
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ภาพบรรยากาศการสะทอนผล 
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การประชมุสะทอนคดิหลงัเปดชัน้เรยีน 

บนัทกึชมุชนการเรยีนรูวชิาชพี ( Professional Learning Community : PLC) 

ชือ่กลุม เครือขายบูรณาการ

ประเกือม 

ชือ่กจิกรรม การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูหนวยการเรียนรู    

บูรณาการ เรื่อง ประเกือม ชั้น ม.1 วิชา ภาษาอังกฤษ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ครัง้ที ่3 เวลา 15.30 – 16.30  วนัเดอืนป 16 กันยายน 2565 ภาคเรยีนที ่1 ปการศกึษา 2565 

บทบาทในกจิกรรมครัง้นี ้

ลำดบัที ่ ชือ่ – นามสกลุ บทบาทในทมี ลายมอืชือ่ 

1 นายอภิสิทธิ์ ขอสุข Model teacher  

2 นายขจรศักดิ ์กงลอม Buddy teacher 1  

3 นายเจษฎา นากด ี Buddy teacher 2  

4 นางสาวกุสุมา นาคะเกศ Mentor  

5 นางสาวจดิาภา ลิ้มศริิโพธิ์ทอง Expert  

6 นางสาวศริิรตัน อุปถัมภเกื้อกูล Administrator  

 

ขัน้ตอนกจิกรรม 

กระบวนการสรางชุมชนการเรียนรู เพื่อสรางบรรยากาศการประชุมที่เปนกัลยาณมิตร ดังน้ี 

 1. แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการจดักิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชพี (PLC) 

กอนเริ่มการประชุม 

 2. แจงบทบาทสมาชกิผูรวมกิจกรรม PLC ใหแสดงความคิดเห็น ตามประเด็น ดังน้ี 

  2.1 ผูสาธิตหองเรียนสะทอนผลการจัดการเรียนรูของตนเองในมุมมอง “สิ่งประทับใจ” 

  2.2 ผูรวมวางแผนสะทอนผล ในมุมมอง “สิ่งประทับใจ” คนละประเด็น 1 นาท ี

  2.3 ผูรวมสังเกตสะทอนผล ในมุมมอง “สิ่งประทบัใจ” คนละประเด็น 1 นาท ี

  2.4 ผูสาธิตหองเรียนสะทอนตนเองในรายละเอียดในการสอนครั้งน้ี (3-5 นาที) 

2.5 ผูรวมวางแผนใหคำแนะนำเพิ่มเติม สอดคลองกับประเด็นที่วางแผนไว โดยอิงจาก

หลักฐานเชิงประจักษ และสิ่งที่สังเกตได คนละประเด็น 3-5 นาท ี

  2.6 ผูสาธิตหองเรียนเลือกประเด็นที่จะนำไปปรับแกไข 
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  2.7 ผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิกลาวแนะนำปดทาย 

  2.8 ผูบันทึกการประชุมสรุปผล 

กตกิาการประชมุดวยสตสินทนา 

  - เราจะประชมุดวยสติสนทนา โดยการพูดและฟง จะใชสตใินการประชุมดวยกัลยาณมิตร 

สนทนาและอภิปรายอยางสรางสรรค คิดบวกอยูทุกขณะ 

  - เราจะรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล อยางมีวจิารณญาณ 

ประเดน็สนทนา/ประเดน็ปญหา 

 จากการประชุมปรับแผนของกลุม PLC น้ี ในวันที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 – 16.30 น. มีการ 

นัดหมายสมาชิกในกลุม PLC เพื่อประชุมเตรียมความพรอมกอนไปสังเกตการสอนของครูตนแบบในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ21101 เรื ่อง                   

My hometown ครูตนแบบไดนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการเรียนการสอนที่ออกแบบ

ไว จำนวนนักเรียนเขาเรียนจำนวน 16 คน ในที่ประชุมนี้ไดแบงหนาที่ของครูผู รวมเรียนรูในการสังเกต

พฤติกรรมและการเรียนของนักเรียนระหวางที่ครูตนแบบดำเนินการสอน รายละเอียดตามแผนผังหองเรียน 

 หลังจากการไปสังเกตการสอนของครูตนแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบดังกลาว        

โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูตามที่ออกแบบไว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ : แผนการสอน) เสร็จสิ้นแลว 

สมาชิกครูในกลุม PLC นี้ไดมารวมประชุมสะทอนหลังการสอนในวันที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 – 

16.30 น. และสมาชิก PLC แตละทานไดสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางกัลยาณมิตรเพื่อสรุปผลและนำไปสู

การพัฒนาในลำดับตอไป 

สาเหตขุองประเดน็ปญหา 

 นักเรียนขาดทักษะการคดิวิเคราะห 
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บันทกึการสนทนา 
1. ประเดน็ทีป่ระทบัใจ 

ชือ่ผูสนทนา บนัทกึการสนทนา แนวคดิรวม/แนวปฏบิตัริวม 

นายขจรศักดิ ์กงลอม - นักเรียนทุกคนใหความรวมมือในการ

ทำกิจกรรมเปนอยางด ี

- นักเรียนมีความสนุกสนาน เกิดการ

เรียนรูไดด ี

1. ออกแบบกิจกรรมไดด ี

2. นักเรียนใหความรวมมือด ี

3. ครูมีหนาที่เปน Coach 

 

นายเจษฎา นากด ี - นักเรียนทุกคนใหความรวมมือในการ

ทำกิจกรรม รับผิดชอบงานในหนาที่

ตนเองไดด ี

- นักเรียนไดเรียนรูที่จากความเขาใจ

ของตน กลาแสดงความคิดเห็น 

นางสาวกุสุมา นาคะเกศ - นักเรียนตอบสนองตอกิจกรรม 

การเรียนรูไดเปนอยางด ี

- ครผููสอนมีการวางแผนการจดั

กิจกรรมมาเปนอยางด ี

นางสาวจดิาภา ลิ้มศริิโพธิ์ทอง เมื่อนักเรียนแตละกลุมเจอปญหา หา

ขอสรุปไมได ครูผูสอนจะเขาไปแนะนำ

จนนักเรียนสามารถหาคำตอบได 
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2. ประเดน็แผนการจดัการเรยีนรู/สือ่/กจิกรรมทีค่วรแกไข ควรปรบัปรงุ 

ชือ่ผูสนทนา 
บนัทกึการสนทนา 

(สิง่ทีช่วยพฒันานกัเรยีนได) 
แนวคดิรวม/แนวปฏบิตัริวม 

นายขจรศักดิ ์กงลอม - ควรมีการวดัผลดวยสื่อเทคโนโลยี 

- ควรมีการแบงกลุมเพื่อใหเรียนฝก

ระดมสมองประกอบความคิดเห็นของ

ตนเอง 

- ประเด็นกิจกรรมทีค่วรแกไข

ปรับปรุง 

1. การนำสื่อเทคโนโลยีมา

ประกอบการเรียนการสอน 

2. การเสริมแรง 

3. การแบงกลุมนักเรียน 

4. การวดัและประเมิน

รายบุคคล 

นายเจษฎา นากด ี - ควรเชื่อมโยงทักษะการคิดวิเคราะห

เน้ือหาสูประโยชนในชีวิตจริง 

- ควรเพิ่มแบบทดสอบกอนเรียนและ

หลังเรียน 

นางสาวกุสุมา นาคะเกศ - ควรจดักิจกรรมใหหลากหลายแต

กระชับ 

- ควรเพิ่มสื่อเทคโนโลยีเพื่อดึงดดูความ

สนใจ มีการแบงกลุมใหนักเรียน 

เสริมแรงดวยการใหคะแนนเพื่อ

กระตุนใหรวมกิจกรรม 

นางสาวจดิาภา ลิ้มศริิโพธิ์ทอง ควรมีการเสริมแรง เชน การใหคะแนน

พิเศษเมื่อตอบคำถามพิเศษได 

 

 

 

3. ประเดน็เวลาทีใ่ชในการจดักจิกรรม 

ชือ่ผูสนทนา บนัทกึการสนทนา แนวคดิรวม/แนวปฏบิตัริวม 

นางสาวกุสุมา นาคะเกศ เริม่กจิกรรม เวลา 13.00 น. 

- ข้ันนำใชเวลา 12 นาที (เกินจากที่กำหนดในแผน 

2 นาที) 

- ข้ันสอนใชเวลา 40 นาที (ตามแผน) 

- ข้ันสรุปใชเวลา 15 นาที (เกินจากที่กำหนดใน

แผน 5 นาที) 

ปรับเวลาใหเปนไปตามที่

กำหนด 
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สรปุผลการทำกจิกรรม PLC 

ความรูหลกัการทีน่ำมาใช 

 1. หลักการมีสวนรวม 

 2. ประเด็นประทับใจในการจดักิจกรรมตามแผนการจดัการเรียนรู เรื่อง การพูดจับใจความสำคัญจาก

การฟงสื่อ ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 1 มดีังน้ี 

   1. ออกแบบกิจกรรมไดด ี

   2. นักเรียนใหความรวมมือด ี

   3. ครูมีหนาที่เปน Coach  

 3. ประเด็นแผนการจดัการเรียนรู/สื่อ/กิจกรรมทีค่วรแกไข ควรปรับปรุง 

   1. การนำสื่อเทคโนโลยีมาประกอบการเรียนการสอน 

   2. การเสริมแรง 

   3. การแบงกลุมนักเรียน 

   4. การวดัและประเมินรายบุคคล 

ผลทีไ่ดจากกจิกรรม 

 ไดแผนการจัดการเรียนรู  เรื ่อง การพูดจับใจความสำคัญจากการฟงสื ่อ ม.1 วิชาภาษาไทย 1                

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ที่มีคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูครั้งตอไปไดอยางเหมาะสม 

 

สิง่ที่นำไปเปนแนวทางปฏบิตัทิีด่ใีนครัง้ตอไป สิง่ทีค่วรปรบัปรงุในการจดักจิกรรมครัง้ตอไป 

การจดักิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุก ทำใหนักเรยีน

ไดลงมือปฏิบัติอยางหลากหลาย เกิดทักษะการคดิ

วิเคราะหและเรียนรูอยางมีความสุข 

1. การนำสื่อเทคโนโลยีมาประกอบการเรียนการสอน 

2. การเสริมแรง 

3. การแบงกลุมนักเรียน 

4. การวดัและประเมินรายบุคคล 

 

การนำไปใช 

 นำแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง My hometown ชั้น ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ 1 กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ ที่มีคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูครั้งตอไปไดอยางเหมาะสม 

 

ลงชื่อ ................... ......................... 

(นางสาวกุสุมา นาคะเกศ) 

 ผูบันทึกการประชุม 
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การรบัรองของผูบรหิารสถานศกึษา 

   ถูกตอง ครบถวน ควรรับรองผลการดำเนินการ จำนวน 2 ชั่วโมง 

   ไมรับรอง 

 

ความเห็น 

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

 

            

      ลงชื่อ ............................................................... 

        (นางสาวศริริตัน อุปถัมภเกื้อกูล) 

         ผูอำนวยการโรงเรียนแรวิทยา 
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ภาพบรรยากาศการสะทอนผล 
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ตัวอยางผลงานนักเรียน 
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