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การจัดการเรียนการสอน 
                                                                      โดย   นางแววนภา    กาญจนาวด ี

  การจักการเรยีนการสอนที่ดมีีคุณภาพ  ขึน้อยูกับการจดัทาํแผนการสอนหรือแผนการจดัการเรียนรู
อยางมีระบบ  ซ่ึงครูจะตองใชความรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ในการจัดทําแผนการสอน การผลิตส่ือ การจัด
กิจกรรม รวมทั้งการวัด และประเมินผลใหสอดคลองเหมาะสม เพื่อใหบรรจุวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
      ดังนั้นในการจดัการเรียนรู ครูจะตองทราบวาจุดมุงหมายที่จะพัฒนาคุณภาพของนักเรียนทั้งในดาน 
ความรู ทักษะ คุณธรรม และจริยธรรม   แลวจึงวิเคราะหวา ถาจะใหนักเรียนมีคุณลักษณะตามจุดมุงหมาย     
หรือมีผลการเรียนรูตามที่คาดหวัง จะตองใชวิธีการจัดการเรียนรูอยางไรบาง 
 
 การเตรียมการจัดการเรียนรู... ครูตองเตรียมอะไรบาง 
  ในการเตรยีมการสอนหรือการจัดการเรยีนรู ไมวาครูจะสอนในกลุมสาระการเรียนรูใดก็ตาม  จะมี
ขั้นตอนดังนี ้

1. การวิเคราะห 
           2. การกําหนดวิธีการจัดการเรียนรู 
1. การวิเคราะห 
    1.1 วิเคราะหผูเรียนเพื่อที่จะทราบขอมลูเบื้องตนของผูเรียนในหลายๆ ดาน เชน ดานการ ดานบุคลิกภาพ 
ดานความถนดั ดานสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
    1.2 วิเคราะหคุณภาพผูเรียนที่ตองการใหเกิดขึ้น ทั้งดานการเปนคนด ีคนเกง และมคีวามสุข หรือ ดาน
ความรู ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรม จากแหลงขอมูลดังนี้ 
      -  พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาต ิพ.ศ.2542 
      - คุณภาพผูเรียน หรือผลการเรียนรูที่คาดหวัง  ตามที่กําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษา ในกลุมสาระ
การเรียนรูที่จะเตรียม 
    - วิสัยทัศน เปาหมาย และคุณลักษณะอนัพึงประสงคตามที่โรงเรียนกําหนดไว 
 
 ตัวอยาง  การวิเคราะห วิสัยทัศน   เปาหมาย และคณุลักษณะอันพึงประสงคตามที่โรงเรียนกําหนด  
คุณภาพผูเรียน   ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดานผูเรียน ( ตามเกณฑการประเมินภายนอก ) ของโรงเรียนพญาไท ดังตารางที่ 1 – 3 ดังนี ้
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ตารางที่  1   การวิเคราะหคุณภาพผูเรียนดานการเปนคนดี  หรือคุณธรรม   จริยธรรม  
 

 
 

 
คุณภาพผูเรียน 

คุณลักษณะ
อันพึง

ประสงคที่
โรงเรียน
กําหนด 

คุณภาพ
ผูเรียนใน
กลุมสาระ
การเรียนรู 

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

พ.ร.บ.
การศึกษา
แหงชาติ 
พ.ศ. 2542 

มาตรฐานดาน
ผูเรียนตาม
เกณฑการ
ประเมิน
ภายนอก 

เกณฑการ
ประเมิน
อาจารย 3
ของก.ค. 

1. มีความมุงมัน่ ขยัน หมั่นเพียร       
2. มีความประหยัด อดออม      
3. มีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอ่ืน      
4. ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา      
5. มีความเขาใจพื้นฐานการเมือง 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

     

6. เห็นคุณคาและมีความภูมใิจใน 
ภูมิปญญาไทย ศิลปวัฒนธรรม 
ที่ดีงามของไทย 

     

7. มีระเบียบวนิัย      
8. มีความเคารพในสิทธิหนาที่ 
และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

     

9. มีสวนรวมในการอนุรักษพัฒนา 
ส่ิงแวดลอม 

     

10. มีสวนรวมในการรักษา 
ผลประโยชนสวนรวม 

     

11. มีความรักสถานศึกษาทองถ่ิน 
และประเทศชาติ 

     

12. มีความอดทน      
13. รูจักเสียสละ      
14. มีความรับผิดชอบตอตนเอง 
และสวนรวม 

     

15. มีสัมมาคารวะ      
16. ความมีเหตุผล      
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 ตารางที่ 2  การวิเคราะหคุณภาพผูเรียนดานการเปนคนเกง หรือดานความรู ความเขาใจ และ 
       ความสามารถ 

 
 

คุณภาพผูเรียน 

 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค 
ที่โรงเรียนกําหนด 

คุณภาพ
ผูเรียนในกลุม
สาระการ
เรียนรู 

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

พ.ร.บ.
การศึกษา
แหงชาติ
พ.ศ. 
2542 

มาตรฐาน
ดานผูเรียน
ตามเกณฑ
การประเมิน
ภายนอก 

เกณฑการ
ประเมิน
อาจารย 3 
ของ ก.ค. 

1. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดี      
2. ใฝรูใฝเรียน      
3. มีทักษะการคิด      
4. มีทักษะการจัดการ      
5. มีทักษะการแกปญหา      
6. มีทักษะและนิสัยรักการทาํงาน      
7. มีทักษะและนิสัยรักการทาํงาน      
7. มีทักษะการสื่อสารและการใช 
ภาษาไทย 

     

8. มีทักษะในการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง 

     

9. มีความเปนผูนํา      
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 ตารางที่ 3 การวิเคราะหคุณภาพผูเรียนดานมีความสุข 
 
 
 

คุณภาพผูเรียน 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค 
ที่โรงเรียน
กําหนด 

 
คุณภาพ

ผูเรียนในกลุม
สาระการ
เรียนรู 

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

พ.ร.บ.
การศึกษ

า
แหงชาติ
พ.ศ. 
2542 

มาตรฐาน
ดานผูเรียน
ตามเกณฑ

การ
ประเมิน
ภายนอก 

เกณฑการ
ประเมิน
อาจารย 3 
ของ ก.ค. 

1. มีสุขภาพจิตที่ดี      
2. เรียนรูอยางมีความสุข      
3. มีสุขภาพกายและนิสัยที่ด ี      
4. มีบุคลิกภาพที่ด ี      
5. อยูในสังคมไดอยางมีความสุข      
6. มีสุนทรียภาพและทักษะนสัิยดาน
ศิลปะ ดนตรี และกฬีา 

     

 
1.3 วิเคราะหเนื้อหา 
       เนื้อหาหรือสาระการเรียนรูที่จะนํามาสอน เหมาะสมกบัสภาพของผูเรียน  ความสนใจและความ
ตองการหรือไม  เนื้อหาอะไรที่ควรตัดออกไป   เนื้อหาอะไรที่ควรเพิม่เติมใหเหมาะสมตามสภาพการณใน
ขณะนัน้  เนื้อหาไดจากการวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา หรือนํามาจากสาระการเรียนรูรายป หรือหนวยการ
เรียนรู  
      ดังนั้นเมื่อวิเคราะหเนื้อหาไดแลวจะทําใหทราบคราวๆไดวาใน 1 ป การศึกษา  ถาจะเขียนแผนการ
จักการเรยีนรูจะมีประมาณกีแ่ผน หรือถาจะจัดทําเปนหนวยการเรียนรู จะมีกีห่นวย (มีการบูรณาการในกลุม
สาระ/ระหวางกลุมสาระฯ ) 
2. การกําหนดวิธีการจัดการเรียนรู 
 เทคนิคการจัดการเรียนรูมีอยูมากมายหลายวิธีที่สงเสริมและใหความสําคัญกับผูเรียนในฐานะที่เปน
ศูนยกลางการเรียนรู      แตละวิธีมีประสิทธิผลในการสรางทักษะ ขอความรู ประสบการณ   และการมีโอกาส
แสดงบทบาทในการเรยีนรูของผูเรียนแตกตางกัน   ดังนั้นในการออกแบบการจดัการเรียนรู   ครูตองวิเคราะห
จดุประสงคของการเรียนรูวา ตองการใหผูเรียนเกดิพฤตกิรรมใด    รวมทั้งตองคํานึงถึงความสามารถ     ความ
พอใจและวิธีการเรียนรูของผูเรียนดวย    ซ่ึงเทคนิควิธีการเรียนรูมีมากมายหลากหลายวธีิที่ครูจะพิจารณา
เลือกใชใหเหมาะสม เชน 

*  การอภิปรายกลุม                                                              *  การแสดงบทบาทสมมุติ                     
*  การเรียนแบบรวมมือเทคนิค  STAD,TGT ฯ 
* การเรียนแบบสรางแผนผังความคิด(concept mapping)      *  การเรียนแบบแกปญหาฯลฯ 
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ตัวอยาง ความสัมพันธระหวางเทคนิควิธีสอนท่ีพัฒนาทกัษะ/พฤติกรรมของผูเรียน และบทบาทของผูเรียน 

เทคนิค/วิธีการสอน ทักษะ/พฤติกรรม ที่มุงเนน บทบาทผูเรียน 
1)กระบวนการสืบคน 
(Inquiring Process) 

- การศึกษาคนคา 
- การเรียนรูกระบวนการ 
- การตัดสินใจ 
- ความคิดสรางสรรค 

* ศึกษาขนควาเพื่อสืบคนขอความรู
ดวยตนเอง 

2)การเรียนแบบคนพบ 
(Discovery Learning) 

- การสังเกต การสืบคน 
- การใหเหตุผล การอางอิง 
- การสรางสมมุติฐาน 

* ศึกษาคนพบขอความรูและขั้นตอ
นากรเรียนรูดวยตนเอง 

3)การเรียนแบบแกปญหา 
(Problem Solving) 

- การศึกษาคนควา 
- การวิเคราะห สังเคราะห        
ประเมินคาขอมูล 
- การลงขอสรุป 
- การแกปญหา 

* ศึกษาแกปญหาอยางเปน
กระบวนการและฝกทักษะการ
เรียนรูที่สําคัญดวยตนเอง 

4)การเรียนแบบสรางแผนผัง
ความคิด 
(Concept Mapping) 

- การคิด  
- การจัดระบบการคิด 

* การจัดระบบความคิดของตนให
ชัดเจนเห็นความสําคัญ 

5)การตั้งคําถาม 
(questioning) 
 

- กระบวนการคิด 
- การตีความ 
- การไตรตรอง 
- การถายทอดความคิดความเขาใจ 

* การจัดจากการคิดเพื่อสรางขอ
คําถามและคําตอบดวยตนเอง 

6)การศึกษาเปนรายบุคคล 
(Individual Study) 

- การศึกษาคนควาขอความรู 
- การนําความรูไปใช 
- ความรับผิดชอบ 

* เรียนรูอยางเปนอิสระดวยตนเอง 

7)การจัดการเรียนการสอนที่ใช
เทคโนโลยี 
(Technology Related Instruction) 

- การตอบคําถาม 
- การแกปญหา 
- การนําความรูไปใชประโยชน 
- การเรียนรูที่ตองการผลการเรียนรู
ทันที 
- การเรียนรูตามลําดับขั้น 

* เรียนรูดวยตนเองตามระดับ
ความรูความสามารถของตนมีการ
แกไข ฝกซ้ําเพื่อสรางความรู ความ
เขาใจ และความเชี่ยวชาญ 

8)การอภิปรายกลุมใหญ 
(Whole-class Discussion) 
 

- การแสดงความคิดเห็น 
- การวิเคราะห  
- การตีความ 
- การสื่อความหมาย 
- การสรุปความ 
- ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

* มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น 
มีบทบาท มีสวนรวมในการสราง
ขอความรู 
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    นอกจากเทคนิคหรือวีการสอนที่ครูจะตองคํานึงถึงแลวกิจกรรมที่กําหนดจะตองมลัีกษณะ ดังนี ้
1.หลากหลาย เหมาะสม หรือสอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียน 

 2 . ฝกทักษะ กระบวนการคิด 
 3.ใหผูเรียนรูจดัศึกษาหาความรูแสวงหาคําตอบ และสรางองคความรูดวยตนเอง 
 4. ฝกปฏิบัติ 
 5. การบูรณาการ 
 6. นําภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยีและสื่อที่เหมาะสมมาประยุกตใช 
 7. สงเสริมคุณธรรมและคณุธรรมของผูเรียน 
 8. ผูเรียนไดรับการพัฒนาสนุทรภาพอยางครบถวนทั้งดานดนตรี ศิลปะ กฬีา 
 9. สงเสริมความเปนประชาธปิไตย การทํางานรวมกับผูอ่ืนแสดงความรบัผิดชอบตอกลุมรวมกัน 
 10. ประเมินการพัฒนาของผูเรียน ดวยวิธีการที่หลากหลาย และตอเนือ่ง 
       ดังนั้นนากรกําหนดกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู ครูจะตองจดักิจกรรมโดยคํานึงถึงขอกําหนด 
ทั้ง 10 ขอ และจะเลือกใชเทคนคิ วิธีการสอนแบบใด ขึ้นอยูกับจุดประสงคของการจัดการเรียนรู  หรือทักษะ 
หรือ พฤติกรรมที่มุงจะปลูกฝงใหกับผูเรียน 

 
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู 

      การออกแบบกิจกรรมในการจัดทําแผนการจัดการเรยีนรู จะใชวิธีการใดขึ้นอยูกบัความเขาใจ และ
ความสามารถของครูแตละคน แตไมวาจะใชวิธีใด จะพบวามีองคประกอบที่สําคัญๆ 4 ขั้นตอนคือ 

1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
2. ขั้นทํากิจกรรม 
3. ขั้นสรุปแบะประเมินผล 
4. ขั้นตอนนําความรูไปประยุกตใช 
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ตารางเปรียบเทียบการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู 
 

ขั้นตอนการออกแบบการจดั
กิจกรรม 

การออกแบบประสบการณ
EAP(6 ขั้นตอน) 

การออกแบบกิจกรรมตาม
แนววัฏจักรการเรียนรู 

( 8ขั้นตอน) 
1.ขั้นนําเขาสูบทเรียน 1.อุนเครื่อง(เปนการตรวจสอบ

ความรูพื้นฐานเดิมของ
นักเรียน) 

1.ใหนกัเรียนเห็นคุณคาของสิ่ง
ที่จะเรียน 

2.ขั้นทํากิจกรรม 2.กิจกรรมแนะนําปญหา/โจทย
(เสนอโจทยสนุกเรียนรูดูแลว
สะเทือนใจผูเรียน) 

3.ครูใหความรูกับนักเรยีน 
4.ใหนกัเรียนศกึษาคนควาหา
ความรูเพิ่มเตมิแลวรวมกับสรุป
ความคิดรวบยอด 

3.ขั้นสรุปและประเมิน 3.ถอดรหัสปรับใช(จดักิจกรรม
ใหผูเรียนเขาใจกระบวนการ
เรียนรูของตนเองแตกฉานใน
ศาสตร ปรับปรุงกรอบอางอิง 
และเปลี่ยนแปลงการกระทํา
การ) 

5.การประเมินผลโดยให
นักเรียนทํากิจกรรมตามที่ครู
กําหนด 
 

4.ขั้นนําความรูไประยุกตใช 4.ไตรตรองทางแกเฉพาะตน 
(จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการ
เรียนรูของผูเรียนใหเขาใจ
ปญหา-คิดหาทางแก-แนใจ
จุดยนื) 
5.ระดมสมองทางออกโดยกลุม 
6.ส่ือสารทางออก(จัดกิจกรรม
เพื่อฝกการตัดสินใจการเสนอ
ความคิด และพัฒนาทักษะการ
วิพากษวจิารณ) 

6.นักเรียนลงมือทําตามความ
ถนัดและความสนใจ 
7.วิเคราะหผล 
8.แลกเปลี่ยนความรูความคดิ
กับผูอ่ืนเพื่อประยุกตใช 
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การเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
       จะเขียนแผนรูปแบบใดก็ได โดยยดึหลักเนนผูเรียนเปนศูนยกลางและการบูรณาการ ซ่ึงมีองคประกอบที่
ชัดเจน ไดแก 

1) ช่ือแผน ช่ือกลุมสาระการเรียนรู 
2) ช้ันที่ใชสอน 
3) จํานวนคาบ 
4) ผลาการเรียนรูที่คาดหวังรายป 
5) จุดประสงคการเรียนรู(หรือคณุลักษณะ-ศักยภาพทีต่องการพัฒนา) 
6) สาระสําคัญ 
7) สาระการเรียนรู 
8) กิจกรรมการเรยีนรู 

• การบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนหรือกลุมประสบการณอ่ืน 
• การออกแบบการจัดกจิกรรม 
• รายละเอียดของกิจกรรม    

  9   ส่ือ-แหลงการเรียนรู 
10 การวัดผลและประเมินผล 
11 สรุปผลการจักการเรียนรู 

 
การตรวจสอบประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู 

 การประเมินคณุภาพแผนการจัดการเรียนรูวาเหมาะสมดหีรือไม    สามารถทําไดโดยการนําแผนการ
จัดการเรียนรูไปใชสอนจริงวาสามารถดําเนินการใหนักเรยีนไดมีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมตางๆไดดีเพียงใด  
และสามารถฝกฝนใหนักเรยีนเกิดทกัษะกระบวนการและเกิดการเรยีนรูครบถวนตามจุดประสงคการเรียนรูที่
กําหนดไวหรือไมเพียงไร 
 แผนการจัดการเรียนรูที่ดีกจิกรรมควรมีลักษณะ  4  ประการ  ดังนี ้

1. มีกิจกรรมใหผูเรยีนไดลงมือปฏิบัติใหมากที่สุด  ครูเปนเพียงผูคอยช้ีแนะ  สงเสริมหรือกระตุนให
กิจกรรมเปนไปตามความมุงหมาย 

2. เปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูคนพบคําตอบ  หรือทําสําเร็จดวยตนเอง  ครูคอยกระตุนดวยคําถาม 
หรือปญหา  ใหผูเรียนคิดแกหรือหาแนวทางไปสูความสําเร็จในการทํากิจกรรม 

3. เนนกระบวนการ  มุงใหผูเรยีนรับรูและนํากระบวนการไปใชจริง 
4. สงเสริมการใชส่ือการเรียนการสอน หรือแหลงการเรียนรูที่สามารถจัดหาไดในทองถ่ิน 
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 การตรวจสอบประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู  นอกจากจะนําไปใชสอนจริงแลว  
สามารถตรวจสอบไดโดยการวิเคราะห  ความสอดคลอง  ระหวางหวัขอตางๆที่กําหนดไวในแผนการ
จัดการเรียนรู  ไดแก                                                                                                                                 
 
 

สาระสําคัญ 

จุดประสงคการเรียนรู

กิจกรรมการเรยีนรู 

การวัดและประเมินผล
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