นิยามศัพทที่เกี่ยวของกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะ
1. จุดประสงครายวิชา หมายถึง ขอความที่ระบุคุณลักษณะการเรียนรูและความสามารถที่ครูตองการ
ใหเกิดขึ้นกับนักเรียน หลังจากที่นักเรียนไดผานกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่อง หรือบทหนึ่งๆ แลว (กําหนด
ไวในหลักสูตร)
2. สมรรถนะรายวิชา หมายถึง ขอความที่แสดงความสามารถในการประยุกตใชความรู ความเขาใจ
ทักษะปฏิบัติและทักษะดานความคิดในการปฏิบัติงานโดยใหเขียนครอบคลุม 3 ดาน คือ พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย
และจิตพิสัย แลว (กําหนดไวในหลักสูตร)
3. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) หมายถึง การเขียนบรรยายถึงสิ่งตาง ๆ ที่ครูจะตอง
สอนซึ่งอาจจะอยูในรูปหัวขอเรื่องในภาคทฤษฎี หรือในลักษณะงานยอยตาง ๆ ที่จะตองมีการฝกหัดใหแก
ผูเรียนในวิชาปฏิบัติซึ่งไดจากการวิเคราะหงาน แลว (กําหนดไวในหลักสูตร)
4. หนวยการเรียนรู หมายถึง ขอความที่แสดงถึงหัวขอเรื่องที่จะสอน ซึ่งในการกําหนดหัวขอเรื่อง
(Topic Analysis) สามารถทําไดโดยใชแผนภูมิปะการัง (Coral Pattern) หรือ Scalar Pattern ซึ่งอาจเปน
หัวขอหลัก (Main Element) และหัวขอยอย (Element) โดยตองกําหนดจํานวนชั่วโมงและสัปดาหในการสอน
(ไมเกิน 18 สัปดาห) ในหนวยการเรียนรูแตละหนวย ตองกําหนดสมรรถนะที่เกิดขึ้นกับผูเรียนใหครบทั้ง 3 ดาน
ไดแก ดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค
5. สาระสําคัญ หมายถึง ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเนื้อหา หลักการ วิธีการ ที่ตองการจะใหผูเรียน
ไดรับหลังจากเรียนรูในหนวยนั้น
6. สมรรถนะประจํ าหนวย หมายถึง ความสามารถที่ผูเรียนแสดงออกทั้งทางดาน ความรู ทักษะ
คุณลักษณะที่พงึ ประสงคของหนวยนั้น
7. จุดประสงคการเรียนรู หมายถึง ขอความที่แสดงถึงผูเรียนเกิดจาดการเรียนรูและเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมโดยผูเรียนแสดงพฤติกรรมนั้นมี 3 ดาน คือ
7.1 ความรู (Knowledge) หมายถึง พฤติกรรมดานสมองที่เกี่ยวกับสติปญญา ความรู ความคิด
ความเฉลี ยวฉลาด ความสามารถในการคิดเรื่องราวตางๆ อยางมีป ระสิทธิภ าพ ซึ่งเปนความสามารถทาง
สติปญญาพฤติกรรมทางพุทธิพิสัย 6 ระดับ ได
7.1.1 ความรู ความสามารถในการเก็บรักษามวลประสบการณตางๆ จากการที่ไดรับ รูไว
และระลึกสิ่งนั้นไดเมื่อตองการเปรียบดังเทปบันทึกเสียงหรือวีดิทัศนที่สามารถเก็บเสียงและภาพของเรื่องราว
ตางๆ ได สามารถเปดฟงหรือดูภาพเหลานั้นได เมื่อตองการ
7.1.2 ความเขาใจ เปนความสามารถในการจับใจความสําคัญของสื่อ และสามารถแสดง
ออกมาในรูปของการแปลความ ตีความ คาดคะเน ขยายความหรือการกระทําอื่นๆ
7.1.3 การนําความรูไปใช เปนขั้นที่ผูเรียนสามารถนําความรู ประสบการณไปใชในการ
แกปญหาในสถานการณตางๆ ได ซึ่งจะตองอาศัยความรูความเขาใจ จึงจะสามารถนําไปใชได
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7.1.4 การวิเคราะห ผูเรียนสามารถคิดหรือแยกแยะเรื่องราวสิ่งตางๆ ออกเปนสวนยอย
เปนองคประกอบที่สําคัญไดและมองเห็นความสัมพันธของสวนที่เกี่ยวของกัน ความสามารถในการวิเคราะห
จะแตกตางกันไปแลวแตความคิดของแตละคน
7.1.4 การสังเคราะห ความสามารถในการที่ผสมผสานสวนยอย ๆ เขาเปนเรื่องราวเดียวกัน
อยางมีระบบ เพื่อใหเกิดสิ่งใหมที่สมบูรณและดีกวาเดิม อาจเปนการถายทอดความคิดออกมาใหผูอื่นเขาใจ
ไดงาย การกําหนดวางแผนวิธีการดําเนินงานขึ้นใหม หรืออาจจะเกิดความคิดในอันที่จะสรางความสัมพันธ
ของสิ่งที่เปนนามธรรมขึ้นมาในรูปแบบหรือแนวคิดใหม
7.1.6 การประเมินคา เปนความสามารถในการตัดสิน ตีราคา หรือสรุปเกี่ยวกับคุณคาของ
สิ่งตางๆ ออกมาในรูปของคุณธรรมอยางมีกฎเกณฑที่เหมาะสม ซึ่งอาจเปนไปตามเนื้อหาสาระในเรื่องนั้นๆ
หรืออาจเปนกฎเกณฑที่สังคมยอมรับก็ได
7.2 ทักษะ หมายถึง จุดประสงคที่มุงพัฒนาพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการกระทํา (Doing) ของผูเรียน
เกี่ยวกับทักษะความชํานาญ พฤติกรรมดานทักษะพิสัย ประกอบดวยพฤติกรรมยอยๆ 5 ขั้น ดังนี้
7.2.1 เลียนแบบ เปนการใหผูเรียนไดรับรูหลักการปฏิบัติที่ถูกตอง หรือเปนการเลือกหา
ตัวแบบที่สนใจ
7.2.2 ทําไดตามแบบ เปนพฤติกรรมที่ผูเรียนพยายามฝกตามแบบที่ตนสนในและพยายาม
ทําซ้ํา เพื่อที่จะใหเกิดทักษะตามแบบที่ตนสนใจใหได หรือสามารถปฏิบัติงานไดตามขอเสนอแนะ
7.2.3 ทําไดถูกตองแมนยํา พฤติกรรมสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง โดยไมตองอาศัยเครื่อง
ชี้แนะเมื่อไดกระทําซ้ําแลว ก็พยายามหาความถูกตองในการปฏิบัติ
7.2.4 ทําไดตอเนื่องประสานกัน หลังจากตัดสินใจเลือกรูปแบบที่เปนของตัวเองจะกระทํา
ตามรูปแบบนั้นอยางตอเนื่องจนปฏิบัติงานที่ยุงยากซับซอนไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง คลองแคลว การที่ผูเรียน
เกิดทักษะได ตองอาศัยการฝกฝนและกระทําอยางสม่ําเสมอ
7.2.5 ทําไดอยางเปนธรรมชาติ พฤติกรรมที่ไดจากการฝกอยางตอเนื่อง จนสามารถปฏิบัติ
ไดคลองแคลววองไวโดยอัตโนมัติ เปนไปอยางธรรมชาติ
7.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในจิตใจของผูเรียนเกี่ยวของกับ
ความรูสึกหรืออารมณ เชน เจตคติ (Attitude) คานิยม (Value) ความสนใจ (Interest) รวมทั้งปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งคุณลักษณะที่พึงประสงคแบงได 5 ระดับ ได
7.3.1 รับรู เปนความรูสึกที่เกิดขึ้นตอปรากฏการณหรือสิ่งเราอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งเปนไป
ในลักษณะของการแปลความหมายของสิ่งเรานั้นวาคืออะไร แลวจะแสดงออกมาในรูปของความรูสึกที่เกิดขึ้น
7.3.2 ตอบสนอง เปนการกระทําที่แสดงออกมาในรูปของความเต็มใจ ยินยอมและพอใจตอ
สิ่งเรานั้น ซึ่งเปนการตอบสนองที่เกิดจากการเลือกสรรแลว
7.3.3 เห็นคุณคา การเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เปนที่ยอมรับกันในสังคมการยอมรับนับถือในคุณคานั้น ๆ
หรือปฏิบัติตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนกลายเปนความเชื่อ แลวจึงเกิดทัศนคติที่ดีในสิ่งนั้น
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7.3.4 จั ด ระบบคุ ณ ค า การสร า งแนวคิ ด จั ด ระบบของค า นิ ย มที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยอาศั ย
ความสั มพั น ธ ถ า เข า กั น ได ก็จ ะยึ ด ต อไปแตถ าขัด กัน อาจไม ย อมรับ อาจจะยอมรั บ คา นิย มใหมโ ดยยกเลิ ก
คานิยมเกา
7.3.5 พัฒนาเปนลักษณะนิสัย การนําคานิยมที่ยึดถือมาแสดงพฤติกรรมที่เปนนิสัยประจําตัว
ใหประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่ถูกตองดีงามพฤติกรรมดานนี้ จะเกี่ยวกับความรูสึกและจิตใจ ซึ่งจะเริ่มจากการได
รับรูจากสิ่งแวดลอม แลวจึงเกิดปฏิกิริยาโตตอบ ขยายกลายเปนความรูสึกดานตางๆ จนกลายเปนคานิยม
และยังพัฒนาตอไปเปนความคิด อุดมคติ ซึ่งจะควบคุมทิศทางพฤติกรรม
8. เนื้ อหาวิ ชาสาระการเรี ยนรู (Information) หมายถึง รายละเอีย ดที่ เชื่อมโยงกั บ สาระสํา คั ญ
และสอดคลองกับ ใบเนื้อหาสาระ (Information Sheet) มักจะเขียนเนื้อหาสาระการเรียนรูจากการรวบรวม
จากหนังสือ วารสารงานวิจัย ประสบการณผูสอน ฯลฯ แลวเรียบเรียงความสําคัญและจําเปนออกเปน 3 ระดับดังนี้
8.1 เนื้อหาที่จะตองรู (Must Know) เปนเนื้อหาที่จะตองนํามาใชในการเรียนการสอนเพราะสําคัญ
และจําเปนมากในการเรียนรู หากขาดเนื้อหาสวนนี้แลว ผูเรียนจะไมสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงคการสอนนั้น ๆ
ขอสังเกตของเนื้อหาสวนนี้ก็คือ เปนใจความสําคัญ (Concept) หรือกฎพื้นฐานตาง ๆ ซึ่งอาจตองใชเวลา
สําหรับการใหเนื้อหาในสวนนี้มาก
8.2 เนื้อหาที่ควรรู (Should Know) เปนเนื้อหาที่มีความสําคัญรองลงมาที่จะชวยใหการทํา
ความเขาใจหรือชวยในการเรียนเนื้อหาที่ตองรู เปนไปดวยความรวดเร็วและชัดเจนยิ่งขึ้น เนื้อหาในสวนนี้
จึงทําหนาที่เปนสวนชวยเสริมการเรียน การจัดการเรียนการสอนอาจไมจําเปนตองเนนเนื้อหาในสวนนี้มาก
เทากับเนื้อหาที่จะตองรู ซึ่งสําคัญตอผูเรียนมากกวา
8.3 เนื้อหาที่นาจะรู (Could Know) เปนเนื้อหาที่มีความสําคัญและความจําเปนนอย อาจจะไม
ตองสอน หากแตมีเวลาเหลืออาจหยิบยกมากลาวเพิ่มเติมก็ได เพราะจะชวยเสริมใหการเรียนรูในสวนเนื้อหานั้น ๆ
กว า งไกลมากขึ้ น ในการเรี ย นการสอนซึ่ ง มี ช ว งเวลาจากั ด อาจจะมอบหมายให ผู เ รี ย นไปศึ ก ษาค น คว า
รายละเอียดเนื้อหาสวนนี้ดวยตนเองก็ได
9. กิจกรรมการจัดการเรียนรู หมายถึง กระบวนการ วิธีการจัดการเรียนรูตาง ๆ ที่ผูสอนจัดใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูตามจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนด รวมทั้งทักษะ กระบวนการและคุณลักษณะที่พึงประสงค
ลักษณะของกิจกรรมหรือกระบวนการจัดการเรียนรู ยกตัวอยางเปนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการ
MIPP
9.1 การนําเขาสูบทเรียน
9.1.1 ขั้นสนใจ (Motivation)
การกระตุนความสนใจใหผูเรียนเกิดความอยากเรียนรูในเนื้อหา โดยใชสื่อประกอบ
คําถาม แบบกวางๆ เพื่อใหผูเรียนสวนใหญมีสวนรวม ที่ครูใชในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
เตรียมตัวนักเรียนกอนเริ่มเรียน และกอนที่ครูจะสอนเนื้อหาทุกวิชาซึ่งเปนการเตรียมนักเรียนใหรูวากําลังเรียน
เรื่องอะไร สามารถนําเอาความรู และทั กษะที่ นักเรียนมีอยูเ ดิมมาสัมพันธกับบทเรีย นที่ ครู กําลังจะสอนได
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โดยการหากิจกรรมที่เราความสนใจของนักเรียนแลวเชื่อมโยงไปสูบทเรียน ซึ่งจะทําใหนักเรียนเขาใจบทเรียน
ไดดียิ่งขึ้น
9.2 การเรียนรู
9.2.1 ขั้นศึกษาขอมูล (Information)
ผูสอนตองเลือกเนื้อหาที่ตองรู (Must know) มาสอนกอนเชน การสอนเรื่องเครื่องมือวัด
ตองสอนวิธีการอานกอนแลวจึงสอนวิธีการใชงาน วิธีการบํารุงรักษา และการบอกชื่อชิ้นสวนตาง ๆ
9.2.2 ขั้นพยายาม (Application) ผูสอนตองมีแบบฝกหัดการปฏิบัติ เพื่อใหผูเรียนใชความรู
ที่ไดเรียนมาแกปญหาพัฒนาทักษะและเปนการเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อไมใหเกิดความเบื่อหนายในการเรียนรู
9.3 การสรุป
9.3.1 ขั้นสําเร็จผล (Progress)
ผูสอนตองมีการเฉลยแบบฝกหัด เพื่อใหผูเรียนตรวจปรับความรูความเขาใจในเนื้อหา
ที่ไดเรียนมาและเปนการเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อเพิ่มความสนใจ และเปนการสรุปซ้ําในเนื้อหาครูสามารถจัด
กิจกรรมเรียนรูอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาได
10. สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู หมายถึง สิ่งตางๆ ที่ใชเปนเครื่องมือหรือชองทางสําหรับทําให
การสอนของครูถึงผูเรียนและทําใหผูเรียนและทําใหผูเรียนเรียนตามจุดประสงคไดดีและมีความเขาใจในเนื้อหา
ที่จะเรียนรู ไดแก สื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศน หุนจําลองหรือของจริง เปนตน
11. เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู หมายถึง เอกสารที่ครูจัดทําขึ้นเพื่อใชประกอบการเรียนการของ
นักเรียน ไดแก ใบปฏิบัติงาน (Operation Sheet) ใบสั่งงาน (Job Sheet) ใบมอบหมายงาน (Assignments Sheet)
11.1 ใบปฏิบัติงาน (Operation Sheet) หมายถึง เอกสารที่เปนขอมูลที่ใชเปนแนวทางในการ
ฝกปฏิบัติ
11.2 ใบสั่งงาน (Job Sheet) หมายถึ ง เอกสารที่ใชประกอบการฝกอบรมหรือการเรีย น
ทางดานปฏิบัติ โดยการกําหนดใหผูเรียนปฏิบัติงานตามคําสั่ง เพื่อใหเกิดทักษะตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
ที่วิเคราะหไดจากขั้นตอนการทํางานไดอยางปลอดภัย
11.3 ใบมอบหมายงาน (Assignments Sheet) หมายถึง เอกสารที่ครูผูสอนมอบหมายงาน
ใหผูเรียนไปฝกปฏิบัติดวยตนเองนอกเหนือจากเวลาการเรียนการสอน
12. การบูรณาการ/ความสัมพันธกับวิชาอื่น หมายถึง การเรียนรูที่เชื่อมโยงศาสตรสาขาตางๆ
ที่สั มพั น ธเ กี่ ยวข องกั นมาผสมผสานเขา ด วยกันเพื่อใหเกิดองคความรูที่มีความหมาย มีความหลากหลาย
และสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
13. การวัดและประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบจุดประสงคในการเรียนรูที่กําหนดไวในแผนการเรียนรู
เชน แบบทดสอบ แบบประเมินทักษะ แบบสังเกต แบบบันทึกพฤติกรรมผูเรียน และแบบสัมภาษณ เปนตน
13.1 การวัดและประเมินผลกอนเรียน หมายถึง การวัดและประเมินผลความรู/ทักษะพื้นฐาน
เปนการตรวจสอบเพื่อดูวาผูเรียนมีความรู/ทักษะพื้นฐานกอนหนาที่จะเรียนในบทเรียนนั้น ๆ มากนอยเพียงใด
สามารถที่จะเรียนตอไปไดเลยหรือควรที่จะปรับพื้นความรู/ฝกทักษะพื้นฐานบางสวนหรือทั้งหมดเสียกอน
การวัดและประเมินผลความรู/ทักษะพื้นฐาน ทําเพื่อใหไดขอมูลบางอยางที่ตองการมาจัดกิจกรรมการเรียน
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การสอน ขอสรุปของการประเมินผลจึงมิไดอยูที่การสอบไดสอบตก แตเปนการพิจารณาถึงสมรรถภาพพื้นฐาน
ของผูเรียนเทานั้น ดวยเหตุนี้ วิธีการและเครื่องมือวัดผลจึงอาจจะทําโดยการสัมภาษณ การสอบขอเขียนสั้น ๆ
หรือพิจารณาจากผลงานที่ผูเรียนเคยปฏิบัติมาแลวก็ ไดสําหรับบทเรียนที่ตอเนื่องหรือกลุมผูเรียนซึ่งครูคน
เดียวกันเคยไดสอนมา อาจไมตองมีการวัดและประเมินผลกอนเรียนก็ได ทั้งนี้เพราะวาครูผูสอนมีขอมูลของ
ผูเรียนอยูแลว
13.2 การวัดและประเมินผลขณะเรียน หมายถึง เพื่อใหผูเรียนไดตรวจสอบความรูความเขาใจ
ในเนื้อหาสวนตาง ๆ ที่รับจากการเรียนการสอนไปวามีอยูเพียงพอที่จะใชแกปญหาตาง ๆ ไดหรือไมเพียงใด
ฉะนั้นคะแนนจากการวัดและประเมินผลความรูความเขาใจในบทเรียนตาง ๆ จึงเปนเครื่องมือที่สําคัญในการ
วิ นิ จ ฉั ย การจั ด การเรี ย นการสอนซึ่ ง จะไม เ กี่ ย วข อ งกั บ การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นแต อ ย า งใด
เพราะกิจกรรมดังกลาวอยูในชวงขั้นพยายามของกระบวนการเรียนรูเทานั้น
13.3 การวั ด และประเมิน ผลหลังเรียน หมายถึง วัดและประเมิน เมื่อจบการจัดกิจ กรรม
การเรียนรู เพื่อตรวจสอบผลการเรียนผูเรียน โดยเทียบกับจุดประสงคหรือผลการเรียนรู นอกจากนี้การวัด
และประเมินผลหลังเรียนอาจเปนขอมูลกอนเรียนในระดับตอไป
14. บันทึกหลังสอน หมายถึง เปนการสรุปและแสดงผลการนําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูไปใช
วาสามารถจัดกิจกรรมไดบรรลุผลการเรียนรูหรือไม มีปญหาและอุปสรรคใดบางที่ตองแกไข มีพฤติกรรมของ
ผูเรียนใดบางที่ตองพัฒนาอยางตอเนื่อง
14.1 ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู หมายถึง ผลประเมินการใชแผนการสอน เปนการประเมินตนเอง
14.1.1 จุดประสงค(Objective) จุดประสงคแตละขอที่กําหนดไวในแผนเหมาะสมเพียงใด
ควรปรับปรุงเพียงใด และสอนตามตรงจุดประสงคที่วางแผนไวมากนอยเพียงใด
14.1.2 หองเรียน/หองฝกงาน มีความเหมาะสมเพียงใด
14.1.3 เนื้อหาที่มีในแผน เหมาะสมเพียงใด สอนเนื้อหาตามที่วางแผนไวไดมากนอยเพียงใด
14.1.4 กิจกรรมการเรียนการสอนที่วางแผนไวเหมาะสมเพียงใด จัดการเรียนรูไดตาม
กิจกรรมที่วางแผนไวไดมากนอยเพียงใด
14.1.5 สื่อการสอน ที่วางแผนไวในแผนการจัดการเรียนรู เหมาะสมเพียงใด นํามาใชสอน
มากนอยเพียงใด
14.1.6 เครื่องมือ/อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุฝก อุปกรณชวยสอนอื่นๆ ที่วางแผน
ไวเหมาะสมเพียงใดใชตามแผนมากนอยเพียงใด
14.1.7 เวลาที่ใช เวลาที่วางแผนไวเหมาะสมเพียงใด ปฏิบัติการสอนไดตามเวลามากนอย
เพียงใด
14.1.8 การวัดและประเมินผลที่ออกแบบไวในแผนเหมาะสมเพียงใด นําไปใชวัดประเมินผล
ครบกระบวนการตามที่วางแผนไวมากนอยเพียงใด
14.2 ผลการเรียนรูของนักเรียน นักศึกษา หมายถึง ตัวผูเรียนที่จะเขามาเรียนในหลักสูตร
รายวิชาที่พัฒนาขึ้น จะตองตรวจสอบคุณสมบัติตางๆ เชน ความรู/ทักษะพื้นฐาน ลักษณะสวนบุคคล (ถา
จําเปน) เปนตน ใหสอดคลองตามความตองการที่กําหนดไวเปนพื้นฐานของผูที่จะเขามาเรียนในหลักสูตร
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รายวิชานั้น ผลจากการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ในการเรียน ขอมูลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
หลังจากศึกษาจบหลักสูตรรายวิชาที่ทดลองใชแลว จะบอกไดวา
1. โดยเฉลี่ยแลวผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรายวิชาที่พัฒนารอยละเทาไร อยูในเกณฑสูงหรือต่ํา
2. จากการตรวจสอบมีปริมาณหรือจํานวนผูเรียนเทาไร สามารถผานรายวิชานั้นไปไดและมีจํานวน
เทาไรควรศึกษาซ้ําใหมอีกครั้งหนึ่ง
14.3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู หมายถึง แนวทางการแกปญหาของครูผูสอน
การแกปญหาอาจเปนการแกปญหาทันทีระหวางปฏิบัติการสอนควรบันทึกไวดวยหรือเสนอแนวทางแกปญหา
เพื่อปรับปรุงแผนจัดการเรียนรูในการสอนครั้งตอไป (Action Plan) เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู

