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หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั1นพื1นฐาน พุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุงปี พ.ศ. 2560) เป็น

หลกัสูตรทีDใชแ้นวคิดหลกัสูตรอิงมาตรฐาน (Standard-based Curriculum) กล่าวคือ เป็นหลกัสูตรทีDกาํหนด

มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ในการดาํเนินการพฒันาและส่งเสริมให้

ผูเ้รียนไดบ้รรลุคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ดงักล่าว ครูผูส้อนตอ้งศึกษาและมีความเขา้ใจในหลกัสูตร

อย่างถ่องแท ้เพืDอให้เขา้ใจว่าเป้าหมายของการศึกษาของชาตินั1นตอ้งการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะ

อยา่งไรและเมืDอเป็นครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้อะไร ตอ้งทาํความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นธรรมชาติของวชิา

นั1นๆ โดยทาํการศึกษาลกัษณะของมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชี1 วดัของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทีDตนเอง

รับผิดชอบ แลว้วิเคราะห์ เพืDอทาํความเขา้ใจว่ามาตรฐานและตวัชี1 วดัตอ้งการให้นักเรียนรู้อะไร ทําอะไรได้ 

จึงจะทาํใหท่้านสามารถจดัการเรียนการสอนเพืDอพานกัเรียนใหไ้ปถึงเป้าหมายได ้

 ดังนั1 น  หน่วยการเรียนรู้  จึงเป็นหัวใจของหลักสูตรอิงมาตรฐาน เพราะเป็นขั1 นตอนทีDครู 

นํามาตรฐานของหลักสูตรสู่การเรียนการสอนในห้องเรียน  นักเรียนจะบรรลุ  (ไปถึง) มาตรฐาน 

ทีDกาํหนดหรือไม่  กอ็ยูที่Dขั1นตอนนี1  ฉะนั1น หน่วยการเรียนรู้ จึงหมายถึง กลุ่มของสาระการเรียนรู้หรือองคค์วามรู้ทีD

มีลกัษณะเดียวกนัหรือสัมพนัธ์กนันาํมารวมกนัเป็นหมวดหมู่ เพืDอสะดวกต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดย

ครูผูส้อนจะตอ้งพิจารณาเลือกตวัชี1 วดัทีDมีความเชืDอมโยงสัมพนัธ์กนัทั1งมาตรฐานและตวัชี1 วดั สาระ/เนื1อหา 

และกระบวนการเรียนรู้ ซึD งไม่ควรใหญ่หรือเล็กเกินไป เพราะถา้จดักลุ่มสาระการเรียนรู้หรือองคค์วามรู้

จาํนวนมากจะเป็นหน่วยทีDใหญ่ซึDงทาํใหยุ้ง่ยากต่อการจดักิจกรรมและการประเมินผล  แต่ถา้เลก็เกินไปกอ็าจ

ทาํใหน้กัเรียนไม่สามารถสร้างมโนทศัน์ในการเรียนได ้และการตั1งชืDอหน่วยการเรียนรู้ควรใหน่้าสนใจ สืDอ

ถึงเนื1อหา/เรืDองราวทีDจะเรียนในหน่วยนั1น ๆ  

การออกแบบการจัดการเรียนรู้องิมาตรฐาน 

การออกแบบการจดัการเรียนรู้อิงมาตรฐานเป็นการออกแบบการจดัการเรียนรู้ทีDมีมาตรฐานการเรียนรู้/

ตวัชี1 วดัเป็นเป้าหมายของการจดัการเรียนรู้ การจัดทําหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานเป็นหน่วยการเรียนรู้ทีDมี

มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชี1วดัเป็นเป้าหมายการเรียนรู้ของหน่วยฯ ในการออกแบบการจดัการเรียนรู้อิงมาตรฐาน  

ครูผูส้อนตอ้งจดัทาํโครงสร้างรายวชิาก่อนซึDงมีขั1นตอนการดาํเนินการดงันี1  

การจัดการเรียนรู้ 
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1. จดัทาํโครงสร้างรายวชิา 

2. กาํหนดเป้าหมายการจดัการเรียนรู้ 

3. กาํหนดหลกัฐานผลงาน/ชิ1นงานทีDเป็นผลการเรียนรู้ตามเป้าหมายทีDกาํหนด  

4. ออกแบบการจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนมีความรู้ความสามารถตามเป้าหมายทีDกาํหนด 

(โดยตรวจสอบผลการจดัการเรียนรู้จาก “หลกัฐานทีDเป็นผลงาน / ชิ1นงาน” ) 

       5. ประเมินผลการเรียนรู้ โดยใชแ้บบประเมินทีDเหมาะสมกบัผลงาน/ภาระงาน/ชิ1นงานและ

สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย/จุดประสงคก์ารเรียนรู้ทีDตั1งไว ้

การจัดทาํโครงสร้างรายวชิา 

ศึกษาโครงสร้างของหลกัสูตรสถานศึกษา เพืDอทราบถึงจาํนวนชัDวโมงและจาํนวนหน่วยกิต (ใน

ระดบัประถม/มธัยมศึกษา) แลว้จดัทาํโครงสร้างรายวชิาโดยดาํเนินการตาม Flow chart ดงันี1  

 

วเิคราะห์ตัวชีGวดั (หรือผลการเรียนรู้ในรายวชิาเพิKมเติม) ในคาํอธิบายรายวชิาทีKรับผดิชอบ 

 

กาํหนดมาตรฐานและตัวชีGวดัทีKจะใช้แต่ละหน่วยการเรียนรู้และตัGงชืKอหน่วยการเรียนรู้ 

 

ตัGงชืKอหน่วยการเรียนรู้ให้น่าสนใจและสืKอถงึเนืGอหา/เรืKองราวทีKจะเรียนในหน่วยนัGน ๆ 

 

กาํหนดสาระสําคญัสําหรับแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

 

กาํหนดเวลาทีKใช้สอนและกาํหนดนํGาหนักคะแนนของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

 

1. กาํหนดชืKอหน่วยการเรียนรู้ โดยพิจารณาคาํ/ขอ้ความสาํคญั (Key Words) หรือเนื1อหาในตวัชี1วดั

ของรายวิชามาจดักลุ่ม โดยนาํตวัชี1วดัทีDมีเนื1อหาอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัหรือเป็นเรืDองเดียวกนัมารวมกนัจดัเป็น 1 

หน่วยการเรียนรู้ ซึD งใน 1 รายวิชาจะมีหลายหน่วยการเรียนรู้และแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะมีตวัชี1 วดัซํ1 า

หรือไม่ซํ1 ากนักไ็ดอ้ยูใ่นดุลพินิจของผูส้อน แต่เวลาทีDใชจ้ดัการเรียนรู้รวมทั1งหมดตอ้งไม่เกินจาํนวนชัDวโมงทีD

กาํหนดในโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา แลว้ตั1งชืDอหน่วยให้น่าสนใจสําหรับผูเ้รียน และสืDอถึงเนื1อหา/

เรืDองราวทีDจะเรียนในหน่วยนั1น ๆ 

2. ระบุมาตรฐานการเ รียนรู้และตัวชีGวัดทีDนํามาจัดทํา เ ป็นหน่วยการเ รียนรู้แต่ละหน่วย 

โดยเขียนรหัสมาตรฐานระดบัชั1นและตวัชี1 วดัทีDนาํมาจดัทาํหน่วยการเรียนรู้ทั1งหมดโดยเขียนเป็นรหัสเพืDอ

ความเขา้ใจและสืDอสารใหต้รงกนั ดงันี1  
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ค 1.1 ป. 1/2 

ป.1/2          ตวัชี1วดัชั1นประถมศึกษาปีทีD 1  ขอ้ทีD 2 

1.1              สาระทีD 1 มาตรฐานขอ้ทีD 1 

ว                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

ต 2.1 ม.4-6/ 3 

ม.4-6/3      ตวัชี1วดัชั1นมธัยมศึกษาตอนปลาย  ขอ้ทีD 3 

2.3             สาระทีD 2 มาตรฐานขอ้ทีD 1 

ต                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

3. กําหนดสาระสําคัญ สําหรับแต่ละหน่วยการเรียนรู้เป็นข้อความทีDระบุว่าผู ้เ รียนรู้อะไร 

 มีทกัษะอะไร (อาจจะมีคุณลกัษณะอยา่งไรดว้ย) และหน่วยนี1 มีคุณค่าต่อผูเ้รียนอยา่งไรในระยะสั1นและระยะ

ยาวโดยร้อยเรียงขอ้มูลของทุกตวัชี1วดัและเขียนเป็นมโนทศัน์ (Concept) ในภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ทีD

ตอ้งการให้เป็นองคค์วามรู้ เป็นความเขา้ใจทีDฝังติดตวัผูเ้รียนไปเป็นเวลานานและสามารถนาํมาใชไ้ดเ้มืDอ

ตอ้งการ ซึD งสาระสาํคญั/มโนทศัน์นี1 ถือเป็นหวัใจสาํคญัทีDจะนาํไปกาํหนดแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้

ในหน่วยการเรียนรู้นั1น ๆ 

 

  Wiggins  และ McTighe*  ไดก้ล่าวถึง ความเขา้ใจทีDลึกซึ1 ง (Enduring  Understanding) วา่เมืDอผูเ้รียน

เกิดความเขา้ใจทีDลึกซึ1 งแลว้จะสามารถทาํในสิDงต่อไปนี1ได ้6 ดา้น  คือ 

  1) สามารถอธิบาย (Can Explain) โดยผูเ้รียนสามารถอธิบายเหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์

โดยใชข้อ้มูล ทฤษฎี และองค์ความรู้ทีDเกีDยวขอ้ง ดว้ยวิธีการและดว้ยเหตุและผล (Why  and  How) ทั1งยงั

สามารถแสดงความคิดเห็นทีDมากกวา่เพียงคาํตอบผดิหรือถูก 

  2) สามารถแปลความ (Can Interpret) โดยผูเ้รียนสามารถแปลความหมายของขอ้มูลได้

ชดัเจนตรงประเดน็ ชี1 ใหเ้ห็นคุณค่า แสดงใหเ้ห็นความเชืDอมโยงสู่ชีวติจริง และผลกระทบทีDอาจเกิดขึ1น 

  3) สามารถประยุกต์ใช้ (Can Apply)โดยผูเ้รียนสามารถนําความรู้ไปสู่การปฏิบัติใน

สถานการณ์ใหม่ ๆ ทีDต่างไปจากทีDเรียนมาไดอ้ยา่งมีทกัษะ 

 

   

* กษมา  วรวรรณ ณ อยธุยา. ออกแบบการเรียนรู้เพืKอสร้างความเข้าใจ สรุปความจากหนังสือ Understanding 

by Design โดย Grant Wiggins  and  Jay  McTighe  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง

ประเทศไทย จาํกดั.  2552. หนา้ 59-61 
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4) สามารถมีมุมมองทีKหลากหลาย (Can Perspective) โดยผูเ้รียนเป็นผูที้DมีมุมมองทีDมีความ

น่าเชืDอถือ พิจารณาถึงขอ้ดี ขอ้เสีย ความเป็นไปได ้ความแปลกใหม่ รวมถึงความลึกซึ1 งแจ่มชดั 

5) สามารถเข้าใจผู้อืKน (Can empathize) โดยผูเ้รียนเป็นผูที้D เขา้ใจผูอื้Dน สนองตอบและ

ยอมรับความคิดเห็นของผูอื้Dน เป็นผูที้Dมีความละเอียดอ่อน รู้สึกถึงความรู้สึกนึกคิดของผูเ้กีDยวขอ้ง 

  6) สามารถรู้จักตนเอง (Can self-knowledge) โดยผูเ้รียนเป็นผูเ้ขา้ใจแนวคิด ค่านิยม อคติ 

และจุดอ่อนของตนเอง สามารถปรับตวัและแกไ้ขสถานการณ์ไดอ้ยา่งชาญฉลาด 

4. กําหนดระยะเวลา (จาํนวนชัDวโมง) สําหรับแต่ละหน่วยการเรียนรู้รวมทุกหน่วยแลว้ตลอดปี

การศึกษา (หรือตลอดภาคเรียนในระดบัมธัยมศึกษา) มีจาํนวนชัDวโมงเท่ากบัจาํนวนชัDวโมงของรายวิชาตาม

โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา 

5. กําหนดนํGาหนักคะแนนของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ตามความสําคัญของแต่ละหน่วยฯ เพืDอ         

การประเมินผลการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมตามความสาํคญั 
 

การจดัทาํโครงสร้างรายวชิาอาจจะใชแ้บบฟอร์มในการบนัทึกดงัต่อไปนี1  
 

การจัดทาํโครงสร้างรายวชิา 

โครงสร้างรายวชิา................................................ กลุ่มสาระการเรียนรู้............................................  

ชั1น.................................. เวลา..............ชัDวโมง (จาํนวน............หน่วยกิต) ภาคเรียนทีD..................... 

 

ทีD ชืDอหน่วย 

การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ 

ตวัชี1วดั 

สาระสาํคญั เวลา 

(ชัDวโมง) 

นํ1าหนกั

คะแนน 

      

      

 

การจัดทาํหน่วยการเรียนรู้ 

การจดัทาํหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานเป็นหน่วยการเรียนรู้ทีDมีมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชี1 วดัเป็น

เป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้ ขั1นตอนนี1 เป็นขั1นตอนสาํคญัทีDสุดของการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา เป็นการนาํ

มาตรฐานการเรียนรู้สู่การปฏิบติัในการจดัการเรียนรู้ในชั1นเรียนเพืDอพฒันาผูเ้รียน 

เป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้ คือ มาตรฐานและตวัชี1 วดั ซึD งแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะมีมาตรฐาน/

ตวัชี1วดัตั1งแต่ 1 ตวัชี1วดัขึ1นไป แต่ไม่ควรมากเกินไป ควรมีตวัชี1วดัทีDหลากหลายทั1งมาตรฐานทีDมีลกัษณะของ

เนื1อหาและกระบวนการเรียนรู้ เพืDอช่วยใหก้ารจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความหมายต่อนกัเรียน สามารถสร้าง

มโนทศัน์ได ้ซึD งมาตรฐาน/ตวัชี1วดัอาจเป็นกลุ่มเดียวกนัหรือต่างกลุ่มสาระได ้
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 เมืDอครูผูส้อนเลือกมาตรฐาน/ตวัชี1 วดัทีDจะสอนในหน่วยการเรียนรู้ได้แลว้ก็แสดงว่าได้กาํหนด

เป้าหมายการเรียนรู้ของหน่วยนั1นแลว้ ต่อมาครูต้องวิเคราะห์หาคําสําคัญในตัวชีGวัดว่าต้องการให้นักเรียนรู้

อะไร ทําอะไรได้ แลว้ทาํการสังเคราะห์เป็นแก่นความรู้ (สาระสําคัญ) หรือเรียกว่า Concept ของหน่วยนัGน

ในลกัษณะทีKนักเรียนเข้าใจ 
 

การจดัทาํหน่วยการเรียนรู้อาจจะใชแ้บบฟอร์มในการบนัทึกดงัต่อไปนี1  
 

การจัดทาํหน่วยการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้..........................................................................ชัGนประถมศึกษาปีทีK…….… 
หน่วยการเรียนรู้ทีK…..ชืKอ…………………………………………...............เวลา………..ชัKวโมง 
สอดคล้องกบัมาตรฐานและตัวชีGวดั 

มาตรฐาน ตวัชีGวดั 
  
 
 
 
 
 

 

 

แผน 

การจดั 

การ

เรียนรู้ทีK 

สาระ 

การเรียนรู้

แกนกลาง 
ตวัชีGวดั 

หลกัฐาน/           
ร่องรอยการเรียนรู้ 
(ภาระงาน/ชิGนงาน) 

การประเมนิ 
เวลา 

(ชัKวโมง) 
นํGาหนัก

คะแนน 

1 
 

       

2 

 

2.       

3 

 

3.       

4 

 

4.       

 

การกาํหนดหลกัฐาน/ร่องรอยการเรียนรู้ คือการกาํหนดชิ1นงาน/ภาระงานและการประเมิน ซึD ง

ครูผูส้อนจะตอ้งนาํมาตรฐาน/ตวัชี1วดัจากเป้าหมายการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้มากาํหนดชิ1นงาน/ภาระงาน

ทีDจะให้นักเรียนได้แสดงออกตามเป้าหมายทีDกาํหนด หรืออาจให้นักเรียนร่วมกาํหนดขึ1นได้ ซึD งต้อง

สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน/ตวัชี1 วดั ครูผูส้อนตอ้งทาํการประเมินว่าชิ1นงาน/ภาระงานทีDผูเ้รียนแสดงออกมี
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คุณภาพหรือไม่ โดยกาํหนดประเด็นการประเมินเป็นมิติหรือเป็นระดบัคุณภาพว่าผูเ้รียนมีคุณภาพอยู่ใน

ระดบัใด 

 ชิGนงาน  มีลกัษณะเป็นผลงานทีDผูเ้รียนแสดงออกมาโดยผ่านงานต่างๆ เช่น แบบฝึกหัด การคดั

ลายมือ เรียงความ จดหมาย บทความ สารคดี โคลง/กลอน คาํขวญั บรรยายภาพ เขียนสร้างสรรค ์รายงาน 

บนัทึกการทดลอง หรือบนัทึกต่าง ๆ หนงัสือเล่มเลก็ แผนภูมิ แผนภาพ ภาพวาด กราฟ ตาราง ประติมากรรม 

สิDงประดิษฐ ์(งานประดิษฐ)์ งานแสดงนิทรรศการ หุ่นจาํลอง แฟ้มสะสมงาน เป็นตน้ 

 ภาระงาน  มีลกัษณะเป็นการแสดงออกหรือพฤติกรรมของผูเ้รียนทีDแสดงออกมาโดยผ่านการพูด 

การแสดง การเล่น เช่น การตอบคาํถามในชั1 นเรียน การพูดในโอกาสต่าง ๆ การรายงานปากเปล่า                

การนาํเสนอ การอภิปราย การอ่าน การกล่าวรายงาน การโตว้าที การร้องเพลง การเล่นดนตรี การแสดงละคร                  

การแสดงนาฏศิลป์ การเคลืDอนไหวร่างกาย  การเล่นกีฬา  การแสดงบทบาทสมมุติ  การทดลอง  เป็นตน้  

 นอกจากนี1 ยงัมีงานในลกัษณะผสมผสานกนัระหว่างชิ1นงาน/ภาระงาน เช่น โครงงาน การทดลอง 

การสาธิต ละคร วดิีทศัน์  เป็นตน้ 

การประเมิน  เป็นการตดัสินว่าเมืDอผูเ้รียนสร้างชิ1นงาน/ภาระงานในลกัษณะทีDเกิดจากการปฏิบติั

กิจกรรม (Performance Tasks) ในขณะเรียนรู้ วา่ชิ1นงาน/ภาระงานนั1นมีคุณภาพหรือไม่ การประเมินดงักล่าว

จึงตอ้งใชเ้กณฑที์DกาํหนดตามธรรมชาติของงานทีDปฏิบติัจริงเรียกวา่ เกณฑก์ารประเมิน หรือ ระดบัคุณภาพ 

(Rubric) ซึD งมีลกัษณะดงันี1  

1. มีเกณฑป์ระเมินทีDเชืDอมโยงกบัตวัชี1วดัทีDกาํหนดในหน่วยการเรียนรู้ 
2. อธิบายลกัษณะชิ1นงานหรือภาระงานทีDคาดหวงัไดอ้ยา่งชดัเจน 

3. มีคาํอธิบายคุณภาพชิ1นงานทีDชดัเจนและบ่งบอกคุณภาพงานในแต่ละระดบั 
 

ทุกครั1 งทีDจบการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  ครูผูส้อนจะตอ้งมีการบนัทึกว่า มีมาตรฐาน/

ตวัชี1วดัใดบา้งทีDสอนแลว้หรือยงัไม่ไดส้อน และถา้สอนแลว้มีตวัชี1วดัใดบา้งทีDนกัเรียนผา่นหรือไม่ผา่นเกณฑ์

การประเมิน ครูผูส้อนจะสามารถควบคุมหรือมองเห็นภาพการเรียนการสอนในชั1นเรียนไดช้ดัเจนขึ1นว่า 

นกัเรียนในชั1นมีความสามารถหรือจะตอ้งพฒันาในตวัชี1วดัใดเพิDมเติม 

 

การจัดทาํแผนการจัดการเรียนรู้ 

การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ (Lesson Plan) คือ การวางแผนและเตรียมการจดัการเรียนรู้เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ โดยการนาํรายวิชาทีDจะตอ้งสอนตลอดภาคเรียนมาวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

การใช้สืDอ อุปกรณ์การสอน และการวดัผลประเมินผล จัดเนื1อหาสาระและจุดประสงค์การเรียนรู้ให้

สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร เหมาะสมกบัสภาพของผูเ้รียน ความพร้อมของโรงเรียนและตรงกบั

ชีวติจริงในทอ้งถิDน การดาํเนินการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ ช่วยใหค้รูไดมี้โอกาสเตรียมการจดัการเรียนรู้ 

ไดคิ้ดคน้กลัDนกรองเทคนิคการสอนไวล่้วงหนา้ ทาํใหส้ามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดต้ามจุดมุ่งหมายของ

หลกัสูตรและส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดรั้บการเรียนรู้อย่างครบถว้น ตามระยะเวลาในแต่ละภาคเรียนและเป็น
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ประโยชน์แก่ครูผูส้อน แผนการจดัการเรียนรู้เป็นผลงานทางวิชาการอย่างหนึD งทีDแสดงความชาํนาญการ

พิเศษ ความเชีDยวชาญของผูจ้ดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้  

 ในการสอนตอ้งมีการเตรียมการและเขียนแผนการจดัการเรียนรู้หรือแผนการสอน ซึD งมีทัGง

แบบทีKใช้ฟอร์มการเขียนเป็นตาราง กึKงตาราง และการเขียนเชิงบรรยายโดยไม่ใช้ตาราง ผู้สอนจะเลือกใช้

แบบใดไม่ถือเป็นเรืKองสําคัญ เพยีงแต่ให้มีสาระทีKจําเป็นครบถ้วน ทั1งนี1 ขึ1นอยูก่บัดุลพินิจของโรงเรียน และ/

ผูส้อน 

องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 

เนืDองจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั1นพื1นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรอิง

มาตรฐานทีDตอ้งเนน้เป้าหมายของผูเ้รียนให้เป็นไปตามทีDมาตรฐานของหลกัสูตรกาํหนดไว ้ องคป์ระกอบ

ของแผนการจดัการเรียนรู้ จึงควรมี 3 ส่วน คือ 

1. ส่วนนาํ  เป็นส่วนทีDจะทาํให้ผูส้อนสามารถตรวจสอบการสอนของตนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานหลกัสูตร  ประกอบดว้ย  

1)    กลุ่มสาระการเรียนรู้ (เช่น คณิตศาสตร์) 

2)    สาระการเรียนรู้ (เช่น การบวก) 

3)    หน่วยการเรียน (เช่น การบวกจาํนวนนบัไม่เกิน 1,000) 

4)    มาตรฐานการเรียนรู้ 

5)    ตวัชี1วดั 

6)    ชั1น 

7)    จาํนวนคาบ 

2. ส่วนดาํเนินการสอน ประกอบดว้ย 

1) เรืDองหรือหวัขอ้เรืDองยอ่ย (เช่น ความหมายของการบวก) 

2)   สาระสาํคญั/มโนทศัน์ 

3)   เนื1อหา/สาระ 

4)   จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

5)   การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

6)   สืDอ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ 

7)   ภาระงาน/ชิ1นงาน และการวดั การประเมินผล  

8)   บนัทึกผลการจดัการเรียนรู้/บนัทึกหลงัสอน  

3. ภาคผนวก เป็นส่วนแสดงรายละเอียดของการสอน เช่น 

                            1)   แบบวดั แบบประเมินต่างๆ และเกณฑก์ารประเมิน เช่น ขอ้สอบ แบบวดัทกัษะ 

แบบวดัทศันคติ แบบวดัความพึงพอใจ แบบประเมินพฤติกรรม  เป็นตน้ 

                            2)   สืDอและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ใบงาน ใบความรู้ สืDอ เพลง ภาพ 
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         แผนการจัดการเรียนรู้ทีKด ี ควรมีความชดัเจนในสิDงต่อไปนี1  

1.  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ตอ้งชดัเจนวา่ในการสอนเรืDองนั1นตอ้งการใหผู้เ้รียนเกิดคุณลกัษณะ

อะไร มีพฤติกรรมอยา่งไร (พทุธิพิสยั ทกัษะพิสยั และจิตพิสยั) 

2.  กาํหนดกิจกรรมของผูเ้รียนและผูส้อนให้ชดั ผูเ้รียนตอ้งทาํอะไรบา้ง ทาํอย่างไร จึงจะ

นาํไปสู่การเรียนตามจุดประสงคไ์ดจ้ริง ผูส้อนมีบทบาทช่วยเหลืออยา่งไร 

3.  จะใชสื้Dอและอุปกรณ์อะไรบา้ง และใชอ้ยา่งไร 

4.  กาํหนดวิธีการวดัผลและประเมินผลให้ชัดเจนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ เพืDอให้รู้ว่า

นกัเรียนเกิดคุณลกัษณะทีDตอ้งการแลว้ 

5.  แผนการจัดการเรียนรู้ทีDกําหนดจาํนวนคาบมากเกินไป ทาํให้การกําหนดกิจกรรม          

การเรียนรู้ไม่ละเอียดพอทีDจะนาํไปใชไ้ดท้นัที แผนการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาควรมี  1 เรืKอง /1 

คาบ 

6.  ตอ้งมีความสอดคลอ้งกนัระหวา่งจุดประสงคก์ารเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้และการวดัผล/

ประเมินผล 

แผนการจัดการเรียนรู้ทีKด ีควรจะมีกิจกรรมการเรียนรู้ทีDมีลกัษณะต่อไปนี1  

1.  เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ทีDมีกิจกรรมทีDให้ผูเ้รียนเป็นผูไ้ดล้งมือปฏิบติัให้มากทีDสุด โดย

ผูส้อนเป็นเพียงผูค้อยชี1นาํ ส่งเสริม หรือกระตุน้ให้ผูเ้รียนดาํเนินกิจกรรมทีDผูเ้รียนดาํเนินการเป็นไปตาม

ความมุ่งหมาย 

2.  เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ทีDเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเป็นผูค้น้พบคาํตอบหรือทาํสําเร็จดว้ย
ตนเอง โดยผูส้อนพยายามเปลีDยนบทบาทจากผูส้อน ผูบ้อกคาํตอบมาเป็นผูค้อยกระตุน้ดว้ยคาํถาม หรือ

นาํเสนอปัญหาใหผู้เ้รียนคิดแกปั้ญหาหรือหาแนวทางไปสู่ความสาํเร็จในการทาํกิจกรรมดว้ยตนเอง 

3.  เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ทีDเนน้ทกัษะกระบวนการ มุ่งใหผู้เ้รียนรับรู้และนาํกระบวนการ
ไปใชจ้ริง เชืDอมโยงไปสู่ชีวติจริง/ทอ้งถิDน มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค ์

4.  เป็นกิจกรรมทีDพฒันาผูเ้รียนไปสู่มาตรฐานและตวัชี1วดัทีDกาํหนดไวใ้นหน่วยการเรียนรู้และ
นาํไปสู่การสร้างชิ1นงาน/ภาระงาน หรือนวตักรรม ทีDแสดงถึงการบรรลุมาตรฐานและตวัชี1วดัของผูเ้รียน 

5.  สอดคลอ้งกบัความสามารถและธรรมชาติของผูเ้รียนเป็นกลุ่ม หรือรายบุคคล หรือนกัเรียน

พิเศษ 

6. ใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนรู้ทีDกระตุน้การเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนโดยผูเ้รียนสามารถสรุปความรู้ 
สร้างความรู้ และขยายความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

7.  เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ทีDส่งเสริมการใชว้สัดุอุปกรณ์ทีDจดัหาไดใ้นทอ้งถิDน หรือเลีDยง 

การใชว้สัดุอุปกรณ์สาํเร็จรูปราคาสูง 
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หลกัการจดัการเรียนรู้ 

     “กจิกรรมหลากหลาย นักเรียนมส่ีวนร่วม เน้นผู้เรียนเป็นสําคญั” 

 
 ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ ทีD เ น้ น ผู ้ เ รี ย น เ ป็ น สํ า คัญ  หม า ย ถึ ง  ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม 

การเรียนรู้ทีDคาํนึงถึงธรรมชาติและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียน ครูจึงตอ้งจดักิจกรรมอย่าง

หลากหลาย เ พืD อตอบสนองต่อนัก เ รียนอย่างทัDว ถึ ง  ทั1 ง นี1 ผู ้ เ รี ยนจะมีการ เ รียน รู้ ทีD แตกต่างกัน  

4 แบบ ครูจึงควรตอ้งมีลีลาการสอนในแต่ละครั1 งอยา่งนอ้ย 4 ลีลา ไดแ้ก่ 

 

ลลีาทีK 1    ครู ตอ้งเป็น ผูก้ระตุน้ ผูย้ ัDวย ุใหน้กัเรียนอยากรู้อยากเห็น กระหายใคร่เรียนรู้ 

  นกัเรียน อยากรู้ สงสยั ไดส้งัเกต เฝ้ามอง ไดส้นทนา อภิปราย ซกัถาม               

ลลีาทีK 2    ครู ตอ้งเป็นผูส้อน ผูบ้อก ผูอ้ธิบาย ผูใ้หค้วามรู้ ทีDถูกตอ้ง 

 นกัเรียน ไดฟั้ง จด จาํ  คิดวเิคราะห์ ไตร่ตรอง    

ลลีาทีK 3   ค รู  ต้ อ ง เ ป็ น ผู ้ จั ด ส ถ า น ก า ร ณ์ ใ ห้ นั ก เ รี ย น ล ง มื อ ป ฏิ บั ติ  ค รู เ ป็ น ผู ้ ฝึ ก  

                           ผูก้าํกบั ผูแ้นะ ผูแ้กไ้ข  

  นกัเรียน ผูแ้สดง ไดล้งมือทาํ ไดฝึ้กฝน ไดท้ดลอง 

ลลีาทีK 4   ครู ตอ้งเป็นผูร่้วมเรียนรู้ ผูป้ระเมิน  

  นัก เ รี ยน  ได้ คิดค้น  ทดลอง  พิ สูจ น์  แสวงหาความ รู้ ใหม่และขยายผลความ รู้ 

                           ดว้ยตนเอง 

 

“แผนการสอนทีKดทีีKสุด  คือ  แผนการสอนทีKผู้สอนทาํด้วยตนเอง” 

 
 
ทีKมา: คู่มือการปฏิบติัการสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 


