
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้องิมาตรฐาน (Backward   Design) 
                            โดย... อนงค์  รอดแสน 

 
 เมื�อครูผูส้อนไดศึ้กษาและมีความเขา้ใจในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั!นพื!นฐาน พุทธศกัราช 2551 
เป็นเบื!องตน้แลว้วา่  เป้าหมายของชาตินั!นตอ้งการพฒันาผูเ้รียนอยา่งไร และท่านเป็นครูผูส้อนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อะไร  ตอ้งทาํความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นธรรมชาติของวชิานั!นๆ โดยทาํการศึกษาลกัษณะของมาตรฐาน
การเรียนรู้และตวัชี! วดั แลว้นาํมาวิเคราะห์มาตรฐานและตวัชี! วดัของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที�ตนเองรับผิดชอบ
อยา่งถูกตอ้ง  โดยทาํความเขา้ใจวา่      มาตรฐานและตวัชี! วดัตอ้งการให้นักเรียนรู้อะไร   ทําอะไรได้  จึงจะทาํ
ใหท้่านสามารถจดัการเรียนการสอนเพื�อพานกัเรียนใหไ้ปถึงเป้าหมายได ้
 ดงันั!น หน่วยการเรียนรู้ จึงเป็นหัวใจของหลักสูตรอิงมาตรฐาน  เพราะเป็นขั!นตอนที�ครูนาํมาตรฐาน
สู่การเรียนการสอนในห้องเรียน นกัเรียนจะบรรลุ(ไปถึง) มาตรฐานที�กาํหนดหรือไม่ก็อยูที่�ข ั!นตอนนี!  ฉะนั!น 
หน่วยการเรียนรู้ จึงหมายถึง กลุ่มของสาระการเรียนรู้หรือองค์ความรู้ที�มีลกัษณะเดียวกนัหรือสัมพนัธ์กนั
นาํมารวมกนัเป็นหมวดหมู่ เพื�อสะดวกต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยครูผู้สอนจะต้องพิจารณา

เลือกตัวชี<วัดที=มีความเชื=อมโยงสัมพันธ์กันทั<งมาตรฐานและตัวชี<วัด สาระ/เนื<อหา และกระบวนการเรียนการ

สอน ซึ=งไม่ควรใหญ่หรือเลก็เกนิไป เพราะถ้าจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือองค์ความรู้จํานวนมากจะเป็นหน่วย

ที=ใหญ่ซึ=งทําให้ยุ่งยากต่อการจัดกิจกรรมและการประเมินผล  แต่ถ้าเล็กเกินไปก็อาจทําให้นักเรียนไม่สามารถ

สร้างความคิดรวบยอดในการเรียนได้  และการตั<งชื=อหน่วยการเรียนรู้ควรให้น่าสนใจ  สื=อถึงเนื<อหา/เรื=องราวที=

จะเรียนในหน่วยนั<น ๆ  
 ส่วนสมรรถนะสาํคญัทั!ง  5 ประการ คือ 1) ความสามารถในการสื�อสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) 
ความสามารถในการแก้ปัญหา  4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ5) ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคอี์ก  8 ประการ คือ 1) รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์2) ซื�อสัตยสุ์จริต 3) มี
วินยั 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยูอ่ย่างพอเพียง 6)มุ่งมั�นในการทาํงาน 7) รักความเป็นไทย และ 8) มีจิตสาธารณะ   นั!น 
จะเป็นตะกอนที�เกิดจากการเรียนรู้มาตรฐาน/ตวัชี! วดัทั!ง 8 กลุ่มสาระ ซึ� งทั!งสมรรถนะและคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์จึงเป็นส่วนหนึ�งที�ครูจะตอ้งตระหนกัในการพฒันาผูเ้รียนเช่นกนั 
 สําหรับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ควรมีสิ� งที�ครูจะตอ้งคาํนึงและถามตวัเองให้ได ้
เสมอ คือ 
 1. ทาํการวางเป้าหมาย   ในการเรียนรู้ของหน่วยเชื�อมโยงกบัมาตรฐาน/ตวัชี! วดัหรือไม่ 
 2. ได้กําหนดชิ<นงาน/ภารงาน  รวมทั!ง การประเมินชิ<นงาน/ภารงาน  ที�สะทอ้นว่านักเรียนบรรลุ
มาตรฐาน/ตวัชี!วดัหรือไม่ 
 3. ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที�สามารถนาํพาให้นกัเรียนทุกคนทาํชิ!นงาน/ภารงานไดห้รือไม่ 
และนกัเรียนจะเกิดคุณภาพไดต้ามเป้าหมายที�วางไวห้รือไม่ 



 ดังนั!นการออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั!นพื!นฐาน 
พุทธศกัราช 2551  จึงไดน้าํแนวคิด Backward  Design  มาใช ้ซึ� งเป็นการออกแบบการเรียนรู้ที�นาํเป้าหมาย
สุดทา้ยของผูเ้รียนมาเป็นจุดเริ�มตน้ในการออกแบบ นั�นก็คือ มาตรฐานการเรียนรู้หรือตวัชี! วดั แลว้นาํมาวาง
แผนการจดักิจกรรมเพื�อเป็นเครื�องมือที�นาํไปสู่การสร้างผลงานหลกัฐาน/ร่องรอยแห่งการเรียนรู้ของผูเ้รียน
นั�นเอง   จากแนวคิดของ Wiggins  และ McTighe ซึ� งเป็นนกัวดัผลที�วงการศึกษาไทยรู้จกักนัค่อนขา้งมาก ได้
แกปั้ญหาความไม่เชื�อมโยงระหว่างหลกัสูตรกบัการประเมินผลของผูเ้รียนว่า  จะวัดและประเมินผลผู้เรียน

อย่างไรจึงจะแสดงถึงความเข้าใจที=ลกึซึ<ง(Enduring  Understanding)  ตามที=หลกัสูตรกาํหนดได้อย่างไร 
 ความเขา้ใจที�ลึกซึ! ง (Enduring  Understanding) ที� Wiggins  และ McTighe ไดเ้ขียนไวว้า่เมื�อผูเ้รียน
เกิดความเขา้ใจที�ลึกซึ! งแลว้จะสามารถทาํในสิ�งต่อไปนี!ได ้ มี  6 ดา้น* คือ 
 1. สามารถอธิบาย (Can  explain) โดยผูเ้รียนสามารถอธิบายเหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์โดยใช้
ขอ้มูล ทฤษฎี และองคค์วามรู้ที�เกี�ยวขอ้ง ดว้ยวิธีการและดว้ยเหตุและผล (Why  and  How) ทั!งยงัสามารถ
แสดงความคิดเห็นที�มากกวา่เพียงคาํตอบผดิหรือถูก 
 2. สามารถแปลความ (Can  interpret) โดยผูเ้รียนสามารถแปลความหมายของขอ้มูลไดช้ดัเจนตรง
ประเด็น ชี! ใหเ้ห็นคุณค่า แสดงใหเ้ห็นความเชื�อมโยงสู่ชีวติจริง และผลกระทบที�อาจเกิดขึ!น 
 3. สามารถประยุกต์ใช้ (Can  apply)โดยผูเ้รียนสามารถนาํความรู้สู่การปฏิบติัในสถานการณ์ใหม่ ๆ 
ที�ต่างไปจากที�เรียนมาไดอ้ยา่งมีทกัษะ 
 4. สามารถมีมุมมองที=หลากหลาย (Can  perspective) โดยผูเ้รียนเป็นผูที้�มีมุมมองที�มีความน่าเชื�อถือ 
พิจารณาถึงขอ้ดี ขอ้เสีย ความเป็นไปได ้ความแปลกใหม่ รวมถึงความลึกซึ! งแจ่มชดั 
 5. สามารถเข้าใจผู้อื=น (Can  empathize) โดยผูเ้รียนเป็นผูที้�เขา้ใจผูอื้�น สนองตอบและยอมรับความ
คิดเห็นของผูอื้�น เป็นผูที้�มีความละเอียดอ่อนรู้สึกถึงความรู้สึกนึกคิดของผูเ้กี�ยวขอ้ง 
 6. สามารถรู้จักตนเอง (Can  self-knowledge) โดยผูเ้รียนเป็นผูเ้ขา้ใจแนวคิด ค่านิยม อคติ และ
จุดอ่อนของตนเอง สามารถปรับตวัและแกไ้ขสถานการณ์ไดอ้ยา่งชาญฉลาด 
  
 
 
 
 
* กษมา  วรวรรณ ณ อยธุยา. ออกแบบการเรียนรู้เพื=อสร้างความเข้าใจ สรุปความจากหนังสือ Understanding 
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 ฉะนั!นการจดัทาํหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน โดยใชก้ารออกแบบยอ้นกลบั (Backward  Design) จึง
เป็นวิธีหนึ� งที�ไดรั้บการยอมรับว่าสามารถช่วยให้การจดัการเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพ สามารถ
นาํพานกัเรียนให้บรรลุมาตรฐาน/ตวัชี! วดัได ้ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานตามแนว Backward  
Design ของ Wiggins  และ McTighe  ที�เชื�อวา่จะทาํให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจที�ลึกซึ! งได ้จึงมีอยู ่ 3  ขั!นตอน 
ดงันี!  
 ขั<นตอนที= 1  การกาํหนดเป้าหมายการเรียนรู้    
 เป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้ คือ มาตรฐานและตวัชี! วดั ซึ� งแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะมีมาตรฐาน/
ตวัชี! วดัตั!งแต่ 1 ตวัชี! วดัขึ!นไป แต่ไม่ควรมากเกินไป ควรมีตวัชี! วดัที�หลากหลายทั!งมาตรฐานที�มีลกัษณะของ
เนื!อหา และกระบวนการเรียนรู้ เพื�อช่วยให้การจดัการเรียนการสอนมีความหมายต่อนกัเรียน สามารถสร้าง
ความคิดรวบยอดได ้ซึ� งมาตรฐาน/ตวัชี!วดัอาจเป็นกลุ่มเดียวกนัหรือต่างกลุ่มสาระได ้
 เมื�อครูผูส้อนเลือกมาตรฐาน/ตวัชี! วดัที�จะสอนในหน่วยการเรียนรู้ได้แล้ว ก็แสดงว่าได้กําหนด
เป้าหมายการเรียนรู้ของหน่วยนั!นแลว้  ต่อมาครูต้องวิเคราะห์หาคําสําคัญในตัวชี<วัดว่าต้องการให้นักเรียนรู้

อะไร ทําอะไรได้ แล้วทาํการสังเคราะห์เป็นแก่นความรู้หรือเรียกว่า Concept ของหน่วยนั<นในลักษณะที=

นักเรียนเข้าใจ 

 องคป์ระกอบของเป้าหมายการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ความคิดรวบยอด (สาระสําคญั) มาตรฐาน/ตวัชี! วดั สาระ
การเรียนรู้ สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 ขั<นตอนที= 2  การกาํหนดหลกัฐาน/ร่องรอยการเรียนรู้ 

 การกาํหนดหลกัฐาน/ร่องรอยการเรียนรู้ ก็คือกาํหนดชิ!นงาน/ภาระงานและการประเมิน ซึ� งครูผูส้อน
จะตอ้งนาํมาตรฐาน/ตวัชี! วดั จากเป้าหมายการเรียนรู้ในหน่วยมากาํหนดชิ!นงาน/ภาระงานที�จะให้นกัเรียนได้
แสดงออกตามเป้าหมายที�กาํหนด หรืออาจให้นักเรียนร่วมกาํหนดขึ!นได้ ซึ� งตอ้งสอดคล้องกบัมาตรฐาน/
ตวัชี! วดั ครูผูส้อนตอ้งทาํการประเมินว่าชิ!นงาน/ภาระงานที�ผูเ้รียนแสดงออกมีคุณภาพหรือไม่ โดยกาํหนด
ประเด็นการประเมินเป็นมิติ หรือเป็นระดบัคุณภาพวา่ผูเ้รียนมีคุณภาพอยูใ่นระดบัใด 
 ครูควรทาํความเขา้ใจชิ!นงาน/ภาระงานก่อนวา่เป็นอยา่งไร ซึ� งครูมกัสับสนเป็นประจาํ 
 ชิ<นงาน  มีลกัษณะเป็นผลงานที�ผูเ้รียนแสดงออกมาโดยผา่นงานเขียนต่าง ๆ เช่น คดัลายมือ เรียงความ 
จดหมาย บทความ สารคดี โคลง/กลอน คาํขวญั บรรยายภาพ เขียนสร้างสรรค์ รายงาน บนัทึกการทดลอง 
หรือบนัทึกต่าง ๆ  หนงัสือเล่มเล็ก แผนภูมิ แผนภาพ ภาพวาด กราฟ ตาราง ประติมากรรม สิ�งประดิษฐ์(งาน
ประดิษฐ)์ งานแสดงนิทรรศการ หุ่นจาํลอง แฟ้มสะสมงาน  เป็นตน้ 
 ภาระงาน  มีลกัษณะเป็นการแสดงออกหรือพฤติกรรมของผูเ้รียนที�แสดงออกมาโดยผา่นการพูด การ
แสดง การเล่น เช่น การพูดในลกัษณะในโอกาสต่างๆ  การรายงานปากเปล่า  การนาํเสนอ การอภิปราย การ
อ่าน  การกล่าวรายงาน  โตว้าที  การร้องเพลง  เล่นดนตรี การแสดงละคร แสดงนาฏศิลป์ การเคลื�อนไหว
ร่างกาย  การเล่นกีฬา  การแสดงบทบาทสมมุติ  การทดลอง เป็นตน้  



 และยงัมีงานในลกัษณะผสมผสานกนัระหวา่งชิ!นงาน/ภาระงาน เช่น โครงงาน การทดลอง การสาธิต 
ละคร วดิีทศัน์  เป็นตน้ 
 การประเมิน   เป็นการตดัสินว่าเมื�อผูเ้รียนสร้างชิ!นงาน/ภาระงานในลักษณะที�เกิดจากการปฏิบติั
กิจกรรม (Performance  tasks) ในขณะเรียนรู้วา่ชิ!นงาน/ภาระงานนั!นมีคุณภาพหรือไม่  การประเมินดงักล่าว
จึงตอ้งใช้เกณฑ์ที�กาํหนดตามธรรมชาติของงานที�ปฏิบติัจึงเรียกว่า เกณฑ์การประเมิน หรือ ระดบัคุณภาพ 
(rubric) ซึ� งมีลกัษณะดงันี!  

1) มีเกณฑป์ระเมินที�เชื�อมโยงกบัตวัชี!วดัที�กาํหนดในหน่วยการเรียนรู้ 
2) อธิบายลกัษณะชิ!นงานหรือภารงานที�คาดหวงัไดอ้ยา่งชดัเจน 
3) มีคาํอธิบายคุณภาพชิ!นงานที�ชดัเจนและบ่งบอกคุณภาพงานในแต่ละระดบั 

ทุกครั! งที�จบการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  ครูผูส้อนจะตอ้งมีการบนัทึกของตนเองวา่  มี 
มาตรฐาน/ตวัชี! วดัในรายวิชาที�ครูสอนนั!น  มีตวัชี! วดัใดบา้งที�สอนแลว้หรือยงัไม่ไดส้อน และถา้สอนแลว้มี
ตวัชี! วดัใดบา้งที�นกัเรียนผา่นหรือไม่ผา่นเกณฑ์การประเมิน  ครูผูส้อนก็จะสามารถควบคุมหรือมองเห็นภาพ
การเรียนการสอนในชั!นเรียนไดช้ดัเจนขึ!นว่า นกัเรียนในชั!นมีความสามารถหรือจะตอ้งพฒันาในตวัชี! วดัใด
เพิ�มเติม 
 ขั<นตอนที= 3  การกาํหนดกจิกรรมการเรียนรู้ 

    กิจกรรมการเรียนรู้ ถือวา่เป็นหวัใจสําคญัที�จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันา ทาํให้ผูเ้รียนมีความรู้และ
ทกัษะตามมาตรฐานและตวัชี! วดัที�กาํหนดไวใ้นแต่ละหน่วยการเรียนรู้ รวมทั!งช่วยในการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงคที์�ตอ้งการให้เกิดกบัผูเ้รียน ซึ� งครูผูส้อนอาจจดัขั!นตอนการเรียนการสอน
ตามรูปแบบทฤษฎี   วิธีสอน  กระบวนการเรียนรู้  เทคนิคการสอน  เทคนิคการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที�
หลากหลายไดต้ามความประสงค์  ถา้วิธีการดงักล่าวช่วยให้ผูเ้รียนบรรลุมาตรฐานและตวัชี! วดัที�กาํหนดได ้  
หลกัสําคัญในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที=ครูผู้สอนพงึคํานึง คือ 

1) เป็นกิจกรรมที�พฒันาผูเ้รียนไปสู่มาตรฐานและตวัชี!วดัที�กาํหนดไวใ้นหน่วยการเรียนรู้ 
2) เป็นกิจกรรมที�นาํไปสู่การสร้างชิ!นงาน/ภารงาน ที�แสดงถึงการบรรลุมาตรฐานและ 

ตวัชี!วดัของผูเ้รียน 
  3)   สอดคล้องกับความสามารถและธรรมชาติของผูเ้รียนเป็นกลุ่ม หรือรายบุคคล หรือ
นกัเรียนพิเศษ 
  4)  เป็นกิจกรรมที�ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการออกแบบและจดักิจกรรม 
  5)  กิจกรรมควรมีความหลากหลาย เหมาะสมกบันกัเรียนและเนื!อหาสาระ 
  6)  มีการสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค ์
  7)  ควรจดักิจกรรมที�เชื�อมโยงไปสู่ชีวติจริง/ ทอ้งถิ�น 
  8)  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง 
  9)  ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเขา้สู่แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียน 



  10) ใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนรู้ที�กระตุน้การเรียนรู้ใหก้บันกัเรียน 
  11) การสรุปความรู้ สร้างความรู้และขยายความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
 เมื�อครูผูส้อนคิดและออกแบบการเรียนรู้ครบทั!ง 3  ขั!นตอนแลว้ ครูจึงตอ้งนาํสิ�งที�คิดออกแบบไวแ้ลว้
นาํมาเขียนเรียบเรียงเป็นเอกสารหน่วยการเรียนรู้ที�ชดัเจน เพื�อสะดวกต่อการนาํไปใช ้ซึ� งมีลกัษณะสาํคญัของ
องคป์ระกอบหน่วยการเรียนรู้  ดงันี!  

1) ชื�อหน่วยการเรียนรู้ 
2) มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชี!วดั 
3) สาระสาํคญั/ความคิดรวบยอด 
4) สาระการเรียนรู้ 

-สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
-สาระการเรียนรู้ทอ้งถิ�น (ถา้มี) 

  5)   สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 
  6)   คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
  7)  ชิ!นงาน/ภาระงาน 
  8)  การวดัและประเมินผล 
  9)  กิจกรรมการเรียนรู้ 
  10) เวลาเรียน/จาํนวนชั�วโมง 
 
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 

 หลกัในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้จะมีลกัษณะคลา้ยกบัการจดัทาํหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน 
เพียงแต่เป้าหมาย ชิ!นงาน/ภาระงาน การวดัประเมินผล และการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เป็นส่วนหนึ�งของหน่วย
การเรียนรู้ และเมื�อสอนครบทุกแผนแลว้จะตอ้งช่วยให้ผูเ้รียนบรรลุมาตรฐาน/ตวัชี! วดั ซึ� งเป็นเป้าหมายของ
หน่วยการเรียนรู้  และสามารถทาํชิ!นงาน/ภาระงานรวบยอดของหน่วยนั!น ๆ ได ้
 จากข้อคําถามที=ว่า   เมื=อมีหน่วยการเรียนรู้แล้ว ครูจะต้องเขียนแผนการสอนหรือไม่นั<น ขึ<นอยู่กับ

ขนาดของหน่วยการเรียนรู้ อยา่งไรก็ตามโดยบทบาทหนา้ที�ของครูควรจะมีแผนการสอนเพื�อให้การจดัการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ�งขึ!น  ดงันั!นครูจึงควรสร้างความรู้ ความเขา้ใจเกี�ยวกบัแผนการสอน ดงัต่อไปนี!  
 แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอน  เป็นเอกสารสําคญัที�ครูผูส้อนตอ้งจดัทาํขึ!นไวล่้วงหนา้ก่อน
สอนเสมอ เพื�อวางแผนการสอนและเตรียมการสอน และขณะที�สอนหรือจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามที�กาํหนด
ไว ้ ซึ� งครูผูส้อนแต่ละคนเป็นบุคคลสาํคญัที�จะตอ้งออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และลงมือเขียนแผนการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง  ในปัจจุบนันี!  แผนการจัดการเรียนรู้ควรเน้นการสร้างองค์ความรู้  ซึ� งหมายความวา่ นกัเรียน
ตอ้งสร้างความรู้ดว้ยตนเอง เนน้ทกัษะการคิดของนกัเรียนให้มากขึ!น  จึงเรียกไดว้า่เป็นแผนการจดัการเรียนรู้
ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 



 การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้หรือแผนการสอนนั!นไม่ได้มีการกาํหนดรูปแบบของการเขียนที�
ตายตวั ครูผูส้อนอาจจะออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และเขียนแผนการจดัการเรียนรู้เป็นแบบบรรยาย          ( 
ความเรียง) หรือเป็นตาราง หรือแบบความเรียงกึ�งตารางก็ได ้ ครูผูส้อนมีอิสระในการเลือกใชรู้ปแบบไดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้นั!น ๆ แต่อย่างไรก็ตามการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้หรือ
แผนการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  ครูผูส้อนควรตระหนกัถึงประเด็นสาํคญั  คือ 

1. รู้และเขา้ใจมาตรฐาน/ตวัชี!วดัของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที�จะสอน 
2. สามารถวเิคราะห์เนื!อหาสาระตามหลกัสูตรแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื�อนาํมาเตรียมวาง 

แผนการสอน โดยพิจารณาจดัแบ่งเนื!อหาในการสอนแต่ละครั! ง และลาํดบัเนื!อหาตามความยากง่ายหรือเนื!อหา
ใดควรเรียนก่อน เนื!อหาใดควรเรียนในลาํดบัต่อมาใหมี้ความเหมาะสม 
 3.  ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอน ครูต้องตั! งค ําถามที� เป็นคําถามใน
องคป์ระกอบของการเขียนแผน ดงันี!  
  3.1  สอนไปทําไม  คือ เขียนจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของการสอนได ้ซึ� งนิยมเขียนจุดประสงค์
การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 
  3.2  สอนอะไร  คือ เขียนเนื!อหาสาระที�จะสอนหรือสาระการเรียน ซึ� งการเขียนให้เนน้องค์
ความรู้ที�ตอ้งการใหน้กัเรียนบรรลุ 
  3.3  สอนอย่างไร  คือ ใชเ้ทคนิควิธีการสอนอะไร วิธีการที�หลากหลายเพื�อฝึกให้นกัเรียนได้
ลงมือปฏิบติั เช่น การทดลอง การฝึกปฏิบติั การแสดง การวเิคราะห์ ทาํกิจกรรมเป็นคู เป็นกลุ่ม การคิดร่วมกนั 
การอภิปราย การนาํเสนอ การใชผ้งักราฟิก เป็นตน้  ซึ� งในการสอนนั!นตอ้งเขียนให้ครบทั!ง 3 ขั!นตอน ไดแ้ก่ 
1) ขั!นนาํ  2) ขั!นสอน  3 ) ขั!นสรุป  ซึ� งในการเขียนกิจกรรมการสอนครูตอ้งคาํนึงถึง 
   1) หลกัการสาํคญั  ดงันี!  
    (1) ใหน้กัเรียนใชก้ระบวนการเรียนรู้ 
    (2)  ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
    (3)  ใหน้กัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
    (4)  ใหน้กัเรียนสร้างองคค์วามรู้ใหม่ดว้ยตนเอง 
    (5)  ให้นกัเรียนสามารถนาํความรู้ไปเชื�อมโยงกบัต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ในชีวติประจาํวนัที�โรงเรียน ที�บา้น ที�ชุมชน และสภาพที�แทจ้ริง 
   2) จดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบันกัเรียน 
    (1)  ใชว้ธีิสอนใหส้อดคลอ้งกบันกัเรียน 
    (2)  ให้มีการบูรณาการกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื�นๆ ซึ� งการบูรณาการจะ
เป็นการพฒันาพหุปัญญาในแต่ละดา้น ๆ ไปดว้ย 



  3.4  สอนด้วยสื=อการเรียนการสอน/แหล่งเรียนรู้อะไร  คือใชสื้�อ/แหล่งเรียนรู้ที�หลากหลาย 
และควรเป็นสื�อตามสภาพจริง เป็นรูปธรรม  เพื�อให้นักเรียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัของจริง และเป็นการจดัการ
เรียนรู้ตามสภาพจริงไปดว้ยเพื�อเกิดความเขา้ใจที�ลึกซึ! งและนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้ 
                           3.5  ผลการสอนเป็นอย่างไร  คือ รู้ไดอ้ยา่งไรวา่นกัเรียนบรรลุตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ที�
กาํหนดไว ้นั�นคือ การวดัและประเมินผล  ควรเป็นการวดัตามสภาพจริง (Authentic  assessment) โดยใหมี้
ความสอดคลอ้งกบัการเรียนตามสภาพจริงดว้ย 
 4. ในการนาํเสนอขอ้มูล ข้อความรู้ที�ได้จากการทาํกิจกรรมด้วยตวันักเรียนเอง ควรให้นักเรียน
สามารถสื�อสารขอ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ ที�มีความกะทดัรัด ชดัเจน น่าสนใจและสื�อความหมายไดถู้กตอ้ง 
 5.  ในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้หรือแผนการสอนครูควรดาํเนินการตามกระบวนการคุณภาพ 
คือ 1)วางแผนเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 2) ปฏิบติัการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 3) ตรวจสอบการเขียน
แผนการจดัการเรียนรู้ 4) ปรับปรุง แกไ้ขการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 
 เมื=อครูเข้าใจการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนแล้วจะนําหลักสูตรสู่การเรียนการสอน

ในห้องเรียนอย่างไร  โดยครูนําคําอธิบายรายวิชา มาจัดทําโครงสร้างรายวิชา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และ

จัดทาํแผนการสอนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ของแต่ละชั=วโมงให้ครบถ้วนตลอดทั<งรายวชิา 
 
 รูปแบบของการเขียนแผนการสอน  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั!นพื!นฐาน พุทธศกัราช 2551  
ไม่ไดก้าํหนดไวเ้ป็นรูปแบบตายตวั ขึ!นอยูก่บัครูผูส้อนจะเขียนตามรูปแบบที�มีความถนดัและตามความเขา้ใจ
เดิม แต่ไม่วา่จะเขียนในลกัษณะใดก็ตาม ควรมีองคป์ระกอบสาํคญัของแผนการสอน ดงันี!  

1. สาระสาํคญั 
2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
3. ทกัษะการคิด (นาํไปสู่) สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 
4. คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
5. สาระการเรียนรู้ 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
7. สื�อ/แหล่งเรียนรู้ 
8. การวดั/ ประเมินผล 
9. เกณฑก์ารประเมินผล 
10. ภาคผนวก (ถา้มี)  

 
 
 
 



แบบปฏิบัติกจิกรรมที= 1  

ทบทวนโครงสร้างรายวชิา 
  
คําชี<แจง  ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมทบทวนกาํหนดโครงสร้างรายวชิาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที�ตนเอง 
               รับผดิชอบ และบนัทึกผลลงในแบบปฏิบติักิจกรรมนี!  
 

โครงสร้างรายวชิา……………………………………. 
รหสั .................................ชั!น...............................เวลา..........................ชั�วโมง  จาํนวน ..............หน่วยกิต 

ลาํดบัที� ชื�อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตวัชี!วดั สาระสาํคญั เวลา
(ชั�วโมง) 

นํ!าหนกั
คะแนน 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
                                          รวมตลอดภาค / ปี   

ปลายภาค/ปี .................................คะแนน (เลือกอยา่งใดอยา่งหนึ�ง หรือเลือกทั!งสองวธีิ หรือไม่มีการ   
                   ประเมินปลายภาคก็ได ้(ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวดัผลของโรงเรียน) 
 

วธีิการประเมิน เวลา (ชั�วโมง) คะแนน 
ชิ!นงาน/ ภาระงาน หรือ   

สอบ   



หน่วยการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้เรื�อง........................................................................................................................................... 
รหสั-ชื�อรายวชิา .................................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้................................................ 
ชั!น.....................................................ภาคเรียนที� ......................................เวลา .......................................ชั�วโมง 
ผูส้อน .......................................................................โรงเรียน ........................................................................... 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

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

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

............................................................................................................................................................................. 
 ตัวชี<วดั 

1. ........................................................................................................................................................ 
2. ......................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................... 

มาตรฐานการเรียน 

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

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

............................................................................................................................................................................. 
 ตัวชี<วดั 

1. ......................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................... 

สาระสําคัญ 

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

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

............................................................................................................................................................................. 
สาระการเรียนรู้ 

 ความรู้ 

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

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

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

    แบบปฏิบัติกจิกรรมที= _ 



 ทกัษะ/กระบวนการ 

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

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

............................................................................................................................................................................. 
 สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

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

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

............................................................................................................................................................................. 
 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

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

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

............................................................................................................................................................................. 
การประเมินผลรวบยอด 

 ชิ<นงาน หรือ ภาระงาน 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 การประเมินผล 

ประเด็นการประเมิน ระดบัคุณภาพ 
s t u v 

     
 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 เกณฑ์การประเมิน 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 



กิจกรรมการเรียนรู้ 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
สื�อ/ แหล่งการเรียนรู้ 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
 


