
รายงานการประชุมครัง้ท่ี 3 
การประชุมคณะจดัท าส่ือ 65 พรรษา ในวโรกาสท่ีสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็

พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี มีพระชนมายุ 65 พรรษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

วนัท่ี 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20.00 น. – 21.30 น. 
ประชุมออนไลน์ ผ่าน Google Meet 

……………………………………………………………………….. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรือ่ง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 1.1 จากการตรวจแผนการจดัการเรยีนรูข้องผูเ้ชีย่วชาญ ท่านผอ.มงกุฎ ไดม้ขีอ้เสนอแนะ 
เพื่อใหป้รบัปรุงแผนการจดัการเรยีนรูด้งันี้ 
  1.1.1 แบบฟอรม์การเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูใ้หย้ดึหลกัแบบฟอรม์เดยีวกนั ไม่ต้อง
ปรบัแต่งเพิม่เตมิสใีดๆ โดยสามารถดูแบบฟอรม์ไดจ้ากไฟล์ที ่ศน.ชไมพรส่งใหใ้นไลน์ หรอืจากแผนการ
จดัการเรยีนรูใ้นหน่วยที ่1 และ 2 ซึ่งสามารถดูลงิค ์google drive 
https://drive.google.com/drive/folders/13K3vFLd9D5nfjlLPdGT5UCAroggly-OY?usp=sharing  
  1.1.2 การเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู ้ต้องเขยีนแผนใหล้ะเอยีด โดยเน้นใหค้รูทีไ่ม่ได้
จบสาขาวชิาภาษาองักฤษนัน้สามารถสอนได ้มขี ัน้น า ขัน้สอน ขัน้สรุป ไม่เขยีนแผนทีร่วบรดั หรอืกวา้ง
จนเกนิไป ถ้าในแผนการจดัการเรยีนรูม้กีารท าใบกจิกรรม เกม หรอืสื่อ ต้องแนบเอกสารดงักล่าวในไฟล์
สื่อใหค้รบ ซึ่งสามารถดูตวัอย่างการเขยีนไดใ้นหน่วยที ่1 และ 2 
  1.1.3 การเขยีนขัน้สรุปในแผนการจดัการเรยีนรูทุ้กแผน ต้องเน้นการน าความรูไ้ปใช้
เพื่อตอบแทนแก่สงัคมได ้เช่น แผนเรื่อง good sleeping and good eating ขัน้สรุปเขยีนไวว่้าครูและ
นักเรยีนสรุปเนื้อหาใบงานร่วมกนั ใหเ้พิม่เตมิขัน้สรุปว่า นักเรยีนต้องสามารถน าความรูไ้ปจดันิทรรศการ
ใหเ้พื่อนและนักเรยีนคนอื่นไปอ่าน น าความรูไ้ปน าเสนอหน้าเสาธงในวนัถดัไป ซึ่งต้องเขยีนระบุในขัน้
สรุปใหล้ะเอยีด สามารถดูตวัอย่างการเขยีนได้ในหน่วยที ่1 และ 2 
  1.1.4 การระบุเกณฑก์ารวดัและประเมนิ และ Rubric ในการประเมนิ คณะครูผูอ้อกแบบ
แผนการจดัการเรยีนรูใ้นแต่ละแผน ต้องแนบแบบประเมนิและการวดั รวมทัง้ Rubric ทีใ่ชใ้นทุกแผนการ
จดัการเรยีนรู ้เพื่อใหแ้ผนสมบูรณ์ ถูกต้องและสามารถน าแผนการจดัการเรยีนรู้ไปใชไ้ด ้
  1.1.4 แบบประเมนิหลกัสูตรสมรรถนะผูเ้รยีน ซึ่งเป็นสมรรถนะทีจ่ะต้องน าไปใชใ้นปี
การศกึษา 2565 ในแผน ซึ่งแต่ละแผนมรีะบุไวแ้ลว้ คณะครูต้องท าแบบประเมนิมรรถนะ เกณฑก์ารวดั
และประเมนิผล และ Rubric ในการประเมนิเพิม่เตมิเอง ซึ่งอาจจะต้องเขา้ไปดูรายละเอยีดในเล่ม
หลกัสูตรสมรรถนะ ต้องถอดบทความ หรอืคดัลอกขอ้ความจากในเล่มหลกัสูตรสมรรถนะ แลว้น ามา
ปรบัปรุง และจดัท าเป็นแบบการวดัและประเมนิดว้ยตนเอง 
  1.1.5 การส่งไฟล์แผนการจดัการเรยีนรู ้ในหน่วยที ่3 – 4 ชื่อไฟล์แผนและสื่อยงัสลบักนั 
ใหดู้ตวัอย่างวธิกีาร save บนัทกึไฟล์ของหน่วยที ่1  ดงัตวัอย่างนี้ 

https://drive.google.com/drive/folders/13K3vFLd9D5nfjlLPdGT5UCAroggly-OY?usp=sharing


  
และใหค้ณะครูบนัทกึ แผนการจดัการเรยีนรู ้ส่งในไดรฟ์ทัง้ไฟล์ Word และ PDF เพื่อใหส้ามารถดูไฟล์
ต้นแบบและแก้ไขได ้เนื่องจากไฟล์ Word ขอ้มูลสามารถคลาดเคลื่อนได ้
ระเบียบวาระท่ี 2 เรือ่ง รบัรองรายงานการประชุม  
 รบัรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรือ่ง เสนอเพื่อทราบ  
 3.1 ศน.ชไมพรไดอ้ธบิายและแจง้เพิม่เตมิ โดยน าเสนอไฟล์แบบฟอรม์การเขยีนแผนการจดัการ
เรยีนรู ้สื่อ 65 พรรษาใหค้ณะครูและส่งแบบฟอรม์ใหใ้นไลน์กลุ่มสื่อ 65 พรรษา ชัน้ม.3 ซึ่งแบบฟอรม์นี้
ทางสพฐ.เป็นผูก้ าหนดรูปแบบ คณะครูไม่ตองแกไ้ข หรอืปรบัเพิม่เตมิสสีนัในแบบฟอรม์  และแจง้
ก าหนดส่งไฟล์แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบสมบูรณ์ ใหส่้งภายในวนัที ่5 มนีาคม 2564 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรือ่ง เสนอเพ่ือพิจารณา  
 4.1 ใหค้ณะครูช่วยกนัน าไปปรบัปรุงแก้ไขแผนจดัการเรยีนรูอ้กีครัง้ใหส้มบูรณ์ทีสุ่ด  แลว้ส่งไฟล์
ใน google drive ลงิคเ์ดมิ 
https://drive.google.com/drive/folders/13K3vFLd9D5nfjlLPdGT5UCAroggly-OY?usp=sharing 
โดยลบไฟล์เดมิก่อน แลว้ส่งไฟล์ใหม่ในไดรฟ์  ส่งภายในวนัที ่5 มนีาคม 2564 เพื่อใหผู้เ้ชีย่วชาญไดอ่้าน
และเสนอทูลเกลา้ต่อไป 
 มตใินทีป่ระชุมเหน็ชอบใหด้ าเนินการ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรือ่งอื่นๆ  
 -  

 

 

นางสาวเอมฤทัย โนสุยะ 
ครูโรงเรียนบ้านม่วงสามปี สพป.ลำพูน เขต 2 

ผู้บันทึกการประชุม  

https://drive.google.com/drive/folders/13K3vFLd9D5nfjlLPdGT5UCAroggly-OY?usp=sharing


 

รปูภาพการประชุมครัง้ท่ี 3 
การประชุมคณะจดัท าส่ือ 65 พรรษา ในวโรกาสท่ีสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็

พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี มีพระชนมายุ 65 พรรษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

วนัท่ี 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20.00 น. – 21.30 น. 
ประชุมออนไลน์ ผ่าน Google Meet 

 

 
 



 
 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 
 
 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม  
การจดัท าส่ือ 65 พรรษา ในวโรกาสท่ีสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราช
สุดฯ  สยามบรมราชกมุารี มีพระชนมายุ 65 พรรษา ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน  16  คน  

วนัท่ี 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20.00 น. – 21.30 น. 
ประชุมออนไลน์ ผ่าน Google Meet ดงัน้ี 

  1. ศน. เกรนิ ชอ้ยเครอื  สพป. นครปฐม เขต 2  
  2. ศน. สุพรรณิการ ์สุทธหลวง  สพป. น่าน เขต 2  
  3. ศน. ณัฐรนิ เจรญิเกยีรตบิวร  สพป. นนทบุร ีเขต 1  
  4. ศน. ชไมพร ใจสุขเสรญิ สพป. ล าพูน เขต 2 
  5. ศน. ปิยธดิา นามวจิติร  ส พป. ขอนแก่น  เขต 2 
  6. นายชวีนิ  วฒันสนิ    สพป. ตรงั เขต 2 
  7. นางราชาวด ี คงเอยีด  สพป. ล าพูน เขต 1 
  8. นางสาวเอมฤทยั  โนสุยะ สพป. ล าพูน เขต 2 
  9. นาวสาวขวญัทพิย ์ กุลรตันทพิย์  สพป. ล าพูน เขต 2 
  10. นางสาวศลษิา เลศิล ้า  สพป. พษิณุโลก เขต 2 
  11. นางนภาพร แก้วแสง  สพป. กรุงเทพมหานคร 
  12. นางสาวสุรชัวด ีปิระนันท์ สพม. เขต 23 



  13. นางสาวดวงฤทยั ศรบีุญลอื สพป. นครปฐม เขต 2 
  14. นางสาวปรยีานุช ทองเกลี้ยง  สพป. นครปฐม เขต 2 
  15. นางสาวประภสัรา ดาวเรอืง สพป. จนัทบุร ีเขต 2 
  16. นายศราวุฒ ิเพาะเจาะ สพม. 35 

 


