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 การจัดท าแผนการสอน  

============== 
 

ในระดับอุดมศึกษา การจัดท าหลักสูตรและการสอนเป็นอิสระขึ้นกับผู้รับผิดชอบในรายวิชาของคณะ

สถาบันการศึกษานั้น (ต่างจากระดับการศึกษาพื้นฐานท่ีต้องด าเนินการสอนตามหลักสูตรท่ีได้รับความเห็นชอบจาก 

ส านักงานการศึกษาพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ) ซึ่งคณะสถาบันพิจารณาสร้างหรือปรับปรุงเองโดยตั้งคณะกรรมการยก

ร่างหลักสูตรฯ โดยมีกรอบปรัชญา แนวคิด ความมุ่งหมายของหลักสูตร ตามกรอบนโยบาย เป้าหมายของสถาบัน และ

กรอบนโยบายของส านักงานการอุดมศึกษา (สกอ) เป็นตัวก ากับ (ดูบทท่ี 16) เม่ือยกร่างหลักสูตรและผ่านความ

เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยฯ และได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพและสกอ.แล้ว ถึงว่าหลักสูตรนั้นชอบท่ีจะน าไปใช้

สอนได ้

คณาจารย์ระดับอุดมศึกษาท่ีรับผิดชอบสอนรายวิชาใด ก็จะเป็นผู้พิจารณา คัดเลือกเนื้อหาและจัดการเรียนการ

สอนอย่างอิสระ โดยพิจารณาจาก เอกสารหลักสูตร และรายวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบ ซึ่ง เอกสารหลักสูตรส่วนใหญ่มักจะ

เขียนเป็นกรอบแนวคิด ความมุ่งหมายรายวิชา วัตถุประสงค์ของรายวิชา และหัวข้อเนื้อหารายวิชา ตามน้ าหนักของหน่วย

กิต คณาจารย์ท่ีได้มอบหมายให้สอนวิชาใด ก็มักจะเป็นผู้เชียวชาญในศาสตร์นั้น จะเป็นผู้พิจารณา รายละเอียดความ

ลึกซึ้งของเนื้อหา และกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีต้องจัดให้กับผู้เรียนอย่างอิสระ ท้ังนี้ต้องวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านการเรียน

การสอน การเรียนรู้ ลักษณะผู้เรียน ฯลฯ ดังได้กล่าวมาแล้ว เพื่อวางแผน ด าเนินการสอน และประเมินผลการสอน ท่ี

เหมาะสมต่อไป ดังนั้น หากผู้สอนได้มีการวางแผนและจัดท าเป็นแผนการสอน โดยละเอียดก็จะเป็นผลดีต่อความเข้าใจ

ระหว่าง ผู้เรียน กลุ่มคณาจารย์ ผู้บริหารหลักสูตร และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ เป็นต้น 

1.ความหมายของแผนการสอน 

แผนการสอน คือ การน าเนื้อหาในรายวิชา หรือการจัดประสบการณ์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้กับผู้เรียน ท่ีต้องท า

การสอนจริง ตลอดภาคการศึกษา หรือรายชั่วโมง มาสร้างเป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อ อุปกรณ์

การสอน การวัดและการประเมินผล ส าหรับเนื้อหาสาระและจุดประสงค์การเรียนการสอนย่อยๆ ให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์หรือจุดเน้นของหลักสูตร รายวิชา ในแผนการสอนมักจะกล่าวถึง สภาพผู้เรียน ความพร้อมและการ

จัดเตรียมของวัสดุอุปกรณ์ท่ีจะต้องใช้ในการเรียนการสอน เป็นต้น ซึ่งถ้ากล่าวอีกนัยหนึ่ง แผนการสอนคือ การเตรียมการ

สอนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า หรือ คือการบันทึกการสอนตามปกตินั่นเอง (กรมวิชาการ, 2545: 3) 
นักวิชาการด้านการศึกษาได้ให้ความหมาย แผนการสอนท่ีแตกต่างกันดังนี้ 1)นิคม ชมภูหลง (2545: 180) 

ให้ความหมายของแผนการสอนว่า แผนการสอน หมายถึง แผนการหรือโครงการท่ีจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้ใน

การปฏิบัติการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง เป็นการเตรียมการสอนอย่างมีระบบและเป็นเครื่องมือช่วยให้ครูพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนไปสู่จุดประสงค์และจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2)ภพ เลาหไพฑูรย์ (2540: 
357) ให้ความหมายของแผนการสอนว่าแผนการสอน หมายถึงล าดับขั้นตอนและกิจกรรมท้ังหมดของผู้สอนและผู้เรียน 

ท่ีผู้สอนก าหนดไว้เป็นแนวทางในการจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์  3)วัฒนาพร ระงับ

ทุกข์ (2542: 1) ให้ความหมายของแผนการสอนว่าแผนการสอน หมายถึง แผนการหรือโครงการท่ีจัดท าเป็นลายลักษณ์

อักษร เพื่อใช้ในการปฏิบัติการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง เป็นการเตรียมการสอนอย่างมีระบบและเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้

ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไปสู่จุดประสงค์การเรียนรู้ และจุดหมายของหลักสูตรได้อย่ างมีประสิทธิภาพ  4)

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543:133) ให้ความหมายของแผนการสอนว่า หมายถึง การวางแผนจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเป็นแนวด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละครั้งโดยก าหนดสาระส าคัญ 
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จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอนสื่อ ตลอดจนการวัดผลและการประเมินผล 5)สถาบันพัฒนาความก้าวหน้า 

(2545 : 69) ได้ให้ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ว่าเป็นแผนงานหรือโครงการท่ีครูผู้สอนได้เตรียมการจัดการ

เรียนรู้ไว้ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้ปฏิบัติการเรียนรู้ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งอย่างเป็นระบบระเบียบ โดยใช้เป็น

เคร่ืองมือส าหรับจัดการเรียนรู้เพื่อน าผู้เรียนไปสู่จุดประสงค์การเรียนรู้และจุดหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 6)

กรมวิชาการ (2545: 73) ได้ให้ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ คือผลของการเตรียมการวางแผนการจัดการเรียน

การสอนอย่างเป็นระบบโดยน าสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ค าอธิบายรายวิชา และกระบวนการเรียนรู้ โดยเขียนเป็น

แผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพ ของผู้เรียน 

ดังนั้น แผนการสอนคือ การวางแผนหรือจัดท าแผนการจัดกิจกรรมส าหรับการเรียนการสอนเป็นลาย

ลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้าอย่างละเอียด เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วย 

จุดประสงค์การเรียนการสอน เนื้อหาที่สอนโดยสรุป กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการสอน และ

วิธีวัดผลประเมินผลที่ชัดเจน 

2.ความส าคัญของแผนการสอน/แผนการจัดการเรียนรู ้

สุพล วังสินธ์ (2536: 5–6) กล่าวว่า แผนการสอนหรือแผนจัดการเรียนรู้เป็นกุญแจดอกส าคัญท่ีท าให้การ

เรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 1)ท าให้เกิดการวางแผนวิธีเรียนท่ีดี เป็นระบบ ตรวจสอบได้ ผสมผสานความรู้ด้าน

จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2) ช่วยให้ผู้สอนมีคู่มือการสอนท่ีท าด้วยตนเองล่วงหน้ามีความม่ันใจในการ

สอน 3)ส่งเสริมให้ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในด้านของหลักสูตร วิธีสอนการวัดผลและประเมินผล 4)เป็นคู่มือส าหรับผู้

มาสอนแทน 5)เป็นหลักฐานแสดงข้อมูลท่ีถูกต้องเท่ียงตรง เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการสอนและการประกัน

คุณภาพการศึกษา 6)เป็นผลงานทางวิชาการแสดงความช านาญความเชี่ยวชาญของผู้สอน 

3.ลักษณะที่ดีของแผนการสอน 

ลักษณะแผนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีควรจะต้องสามารถท าให้เกิดความชัดเจนเกิดความเข้าใจท่ี

ตรงกันระหว่างผู้เรียนและคณะผู้สอนว่า 1)จะสอนอะไร 2)มีเป้าหมายอะไร เกิดการเรียนรู้อะไร และ3)จะมีวิธีการ

ประเมินผลการเรียนรู้อย่างไร โดยท่ัวไปประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (สมนึก ภัททิยธนี, 2546: 5) 
1.ความคิดรวบยอด (concept) หรือหลักการส าคัญ ต้องเขียนให้ตรงกับเนื้อหาท่ีจะสอนส่วนนี้ถือว่าเป็นหัวใจ

ซึ่งผู้สอนควรท าความเข้าใจในเนื้อหาท่ีจะสอน จนสามารถเขียนความคิดรวบยอดได้อย่างมีคุณภาพ กระชัดได้ความ 

โดยท่ัวไปการเขียนความคิดรวบยอดมักย่อประเด็นส าคัญจากเนื้อหาที่สอนท้ังหมด อาจน าหัวข้อในเนื้อหาท่ีสอนมาเขียน

ร้อยเรียงให้สอดคล้องและต่อเนื่องกัน 

2.จุดประสงค์การเรียนรู้ คือพฤติกรรมพึงประสงค์ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียนเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว 

จุดประสงค์การเรียนรู้ควรเขียนเป็นลักษณะพฤติกรรมของผู้เรียนที่สามารถวัดได้ประเมินได้ (ดูบทท่ี 8) และควรเขียนให้

สอดคล้อง กลมกลืนกับความคิดรวบยอด และเป้าหมายของหลักสูตร/รายวิชา มิใช่เขียนตามความต้องการของผู้สอน  
3.เนื้อหา ควรเขียนเป็นรายคาบ หรือรายชั่วโมง ตามตารางสอน โดยเขียนให้สอดคล้องกับชื่อเรื่อง และให้อยู่

ในโครงการ/กิจกรรมท่ีจะสอน และควรเขียนเฉพาะเนื้อหาสาระส าคัญพอสังเขปอย่างย่อแต่ได้ความ (ไม่ควรบันทึก

แผนการสอนอย่างละเอียดมาก ๆ เพราะจะท าให้เกิดความเบื่อหน่าย) อาจเขียนเป็นลักษณะหัวข้อและมีข้อความขยายให้
พอเข้าใจ ขอบเขตของเนื้อหาที่สอน พิจารณาจากเนื้อหารายวิชา และน้ าหนักของชั่วโมงท่ีสอน 

4.กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนควรเขียนให้สอดคล้องกับกิจกรรมท่ีผู้สอนได้คิดและก าหนดไว้  โดยยึด

เทคนิคการสอนต่างๆ ท่ีจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 

5.สื่อและวัสดุที่ใช ้ควรเลือกให้สอดคล้องกับเนื้อหา การเลือกสื่อต้องพิจารณาโดยมุ่งให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ

ในหลักการและเนื้อหาท่ีสอนได้ง่าย ในกรณีท่ีสอนปฏิบัติการควรเขียนแยกให้ชัดเจนเพื่อเจ้าหน้าท่ี ท่ีรับผิดชอบในการ
จัดเตรียมอุปกรณ์จะได้จัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง 
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6.การวัดผลและประเมินการเรียนรู้ ผู้สอนควรก าหนดวิธีการประเมิน และเกณฑ์พิจารณาไว้อย่างชัดเจน โดย

ค านึงถึงเนื้อหา ความคิดรวบยอด จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและช่วงท่ีท าการวัด (ก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน) 

เพื่อตรวจสอบว่าการสอนของครูบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว้หรือไม่ 

 

4.ประโยชน์ของแผนการจัดการเรียนรู้ 

ประโยชน์ของแผนการสอนมีดังต่อไปนี้ 1)ผู้สอนและผู้เรียนรู้วัตถุประสงค์ของการสอน 2)ผู้สอน/คณะผู้ร่วม
สอนเข้าใจตรงกันและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยความม่ันใจ 3)ผู้สอนสามารถวางแผนและจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 4)สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและใช้เป็นข้อมูล
ในการประเมินผลการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา 5)ครูผู้สอนแทนสามารถสอนแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตามแผนฯท่ีได้วางไว้ 

5.แนวทางการจัดท าแผนการสอน 

การวางแผนการสอน/การจัดการเรียนรู้ หมายถึง การตีความหมายของหลักสูตร และการก าหนดรายละเอียด

ของหลักสูตรท่ีจะต้องน ามาจัดการเรียนการสอน ให้แก่ผู้เรียน ผลจากการวางแผนจะได้คู่มือหรือเอกสารท่ีใช้เป็นแนวทาง

ในการสอน เรียกว่าก าหนดการสอน ประกอบด้วยล าดับกิจกรรม ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษา

แห่งชาติ. 2544: 2–7) 

1. ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร ได้แก่ หลักการ จุดหมาย โครงสร้าง ระยะเวลาจัดการเรียนการสอน แนวด าเนินการ

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ตอบสนองจุดประสงค์การเรียนรู้ และจุดมุ่งหมายของรายวิชา/

หลักสูตร การวัดและการประเมินการเรียน ค าอธิบายในแต่ละรายวิชา ซึ่งระบุเนื้อหาโดยย่อท่ีต้องให้ผู้เรียน

ได้เรียน ตามล าดับขั้นตอนกระบวนการท่ีต้องให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ และจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีต้องการ

ให้เกิดการเรียนรู้ 

2. ศึกษาความสอดคล้องสัมพันธ์กันกับองค์ประกอบแต่ละส่วนของรายวิชาตามหลักสูตร 

3. ล าดับความคิดรวบยอดท่ีจัดให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นได้เรียนรู้ก่อนหลัง โดยพิจารณาขอบข่ายเนื้อหา และ

กิจกรรมท่ีก าหนดไว้ในค าอธิบายรายวิชา 

4. ก าหนดผลท่ีต้องการให้เกิดกับผูเ้รียน เม่ือได้ผ่านการเรียนรู้ ความคิดรวบยอดแต่ละเรื่องแล้ว 

5. ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนตามล าดับขั้นตอนท่ีก าหนดไว้ในค าอธิบายรายวิชา หรืออาจพิจารณาจาก

กิจกรรมท่ีเหมาสมกับเนื้อหาสาระ 

6. ก าหนดเวลาเรียนให้เหมาะสมกับขอบข่ายเนื้อหาสาระหรือความคิดรวบยอดจุดประสงค์การเรียนรู้และ

กิจกรรมท่ีก าหนดไว้ 

7. รวบรวมรายละเอียดตามกิจกรรมข้อ 1 – 6 จัดท าเป็นเอกสารท่ีเรียกว่าแผนการสอนหรือแนวการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ใช้เป็นแนวทางในการเตรียมแผนการสอนต่อไป 

 

แผนการสอน/แผนการเรียนรู้ (lesson plan) มักประกอบด้วย 9 หัวข้อ (ส าลี รักสุทธี และคณะ. 2541: 136–

137) ดังต่อไปนี้ 1)ความคิดรวบยอดหรือ สาระส าคัญ (concept)ของเนื้อหาท่ีจะสอน เป็นความคิดรวบยอดหรือ

หลักการของเรื่องหนึ่งเรื่องใดท่ีต้องการให้เกิดกับผู้เรียน เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว 2)จุดประสงค์การเรียนรู้ 

(learning objective) เป็นการก าหนดจุดประสงค์ท่ีต้องการให้เกิดกับผู้เรียน เม่ือเรียนจบตามแผนการสอนแล้ว  3) 

เนื้อหา (Content) เป็นเนื้อหาท่ีจัดกิจกรรมและต้องการให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  4)กิจกรรมการเรียนการสอน 

(instructional activities) เป็นการสอนขั้นตอนหรือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งน าไปสู่จุดประสงค์ท่ี

ก าหนด 5)สื่อและอุปกรณ์ (instructional media) เป็นสื่อ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีก าหนดไว้ใน

แผนการสอน 6)การวัดผลและประเมินผล (measurement and evaluation) เป็นการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการวัดและ

ประเมินผล ว่านักเรียนบรรลุจุดประสงค์ตามท่ีระบุไว้ในกิจกรรมการเรียนการสอน แยกเป็นก่อนสอน ระหว่างสอน และ
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หลังสอน 7)กิจกรรมเสนอแนะ เป็นกิจกรรมท่ีบันทึกการตรวจแผนการสอน 8)ข้อเสนอแนะของผู้บังคับบัญชา เป็นการ

บันทึกตรวจแผนการสอนเพื่อเสนอแนะหลังจากได้ตรวจสอบความถูกต้อง การก าหนดรายละเอียดในหัวข้อต่างๆ ใน

แผนการสอน 9)บันทึกการสอน เป็นการบันทึกของผู้สอน หลังจากน าแผนการสอนไปใช้แล้วเพื่อเป็นการปรับปรุงและใช้

ในคราวต่อไป มี 3 หัวข้อ คือ (1) ผลการเรียน เป็นการบันทึกผลการเรียนด้านสุขภาพและปริมาณท้ัง3 ด้าน คือด้าน
พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ซึ่งก าหนดในขั้นกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมิน  (2)ปัญหาและอุปสรรค 
เป็นการบันทึก ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในขณะสอน ก่อนสอน และหลังท าการสอน (3)ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
เป็นการบันทึกข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงการเรียนการสอน ให้เกิดการเรียนรู้ บรรลุจุดประสงค์ของบทเรียนท่ี

หลักสูตรก าหนดรูปแบบของแผนการเรียนรู้ ในทางปฏิบัติ ผู้สอนสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม แต่อย่างน้อยควรมี 
จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาท่ีสอนโดยสังเขป กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล เป็นต้น 

โดยท่ัวไปรูปแบบแผนการสอนท่ีนิยมใช้เขียน มี 3 ลักษณะคือ แบบบรรยาย แบบตาราง และก่ึงตารางดังรูปท่ี 20-22 

(เศวต ไชยโสภาพ, 2545:42) ดังต่อไปนี้ 

 

แผนการสอนท่ี ……. 
เรื่อง………………………………………………………………….………………เวลา……….คาบ 

วิชา………………………………………………..ชั้น……………...............ภาคเรียนท่ี……………. 

สอนวันท่ี………….เดือน…………………พ.ศ………….ชื่อผู้สอน………………………………… 
 

1. สาระส าคัญ 

………………………………………………………………………………………………………… 
2. เนื้อหา 

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

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

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

4. กิจกรรมการเรียนการสอน 

……………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
5. สื่อการเรียนการสอน 

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

6. การวัดผลและประเมินผล 

6.1 วิธีการวัดและประเมินผล 

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

6.2 เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

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

6.3 เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

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

7. กิจกรรมเสนอแนะ (ถ้าม)ี 

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

รูปที ่20 แสดงตัวอย่างแผนการสอน เขียนรายละเอียดแบบบรรยาย 
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แผนการสอนท่ี…… 

เรื่อง………………………………………………………….....…..……………..เวลา…………..คาบ 

วิชา……………………………………………..ชั้น………….......…………….ภาคเรียนท่ี………….. 

สอนวันท่ี…………..เดือน………………………….พ.ศ…………ชื่อผู้สอน……….......……………. 

 
สาระส าคัญ จุดประสงค์ 

 

เนื้อหา กิจกรรมการเรียน สื่อ/อุปกรณ์ การวัดผล 

  
 
 
 

    

 
กิจกรรมเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………….… 

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

 

รูปที่ 21 แสดงตัวอย่างแผนการสอน เขียนรายละเอียดแบบตาราง 

 

 

 

 

แผนการสอนท่ี….. 

เรื่อง……………………………………………...............…………………เวลา……………….คาบ 

วิชา……………………………………...………..ชั้น…………..........………..ภาคเรยีนที่………… 

สอนวันท่ี……..เดือน………......……..พ.ศ………..ชื่อผู้สอน………………........…………………. 

 
สาระส าคัญและเนื้อหา 

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

 
จุดประสงค์น ำทำง กิจกรรมกำรเรียนกำร

สอน 

สื่อกำรเรียนกำร
สอน 

กำรวัดผล / ประเมินผล 

  
 
 
 
 
 
 

  

 

กิจกรรมเสนอแนะ…………………………………………………………………………………....... 

รูปที ่22 แสดงตัวอย่างแผนการสอน เขียนรายละเอียดแบบบรรยายและมีตารางประกอบ 
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ก่อนด าเนินารการเขียนแผนการสอนหรือแผนจัดการเรียนรู้ ผู้สอนควรมีการวิเคราะห์รายละเอียดพื้นฐานด้าน

การจัดการเรียนการสอน ความเชื่อ สภาพสังคมเศรษฐกิจการเมือง หลักการเรียนรู้ วิเคราะห์ผู้เรียนและความรู้เดิมก่อนท่ี

จะเรียนรู้เนื้อหาใหม่ จากนั้นจึง วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของรายวิชา /หลักสูตร 
ออกแบบการประเมินผลให้เหมาะสมกับเนื้อหา เวลาท่ีสอนและสภาพแวดล้อมของการจัดการเรียนการสอน การเขียน

แผนการสอนควรเขียนให้สามารถด าเนินการสอนได้จริงตามท่ีก าหนดไว้ และควรมีการประเมินและปรับปรุงแผนการสอน

ทุกคร้ังเม่ือสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆแล้ว 

 

บรรณานุกรม 

https://sites.google.com/site/prapasara/5-4 

https://sites.google.com/site/prapasara/5-4

