
 
บทที่  2 

การเรียนการสอนเคมี 
 

 
 การสอนเปนทั้งศาสตรและศิลปในการเวลาเดียวกัน ดังน้ันการสอนใหมีประสิทธิภาพ
ผูสอนควรมีการศึกษาหลักสูตร เพ่ือนํามาปรับใหเขากับรูปแบบการสอนของตนเอง และ
เหมาะสมกับการเรียนรูของผูเรียน ตลอดจนศึกษาการเขียนแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู เ พ่ือใหการเรียนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 

การสอน 
 

การสอนมาจากคําศัพทภาษาอังกฤษวา Teaching หรือ Instruction มีความหมาย 2 
ลักษณะคือ การสอนในความหมายกวาง หมายถึง การสอนที่สามารถใชไดกับการสอนทุกระบบ 
เชน การสอนทางไปรษณีย  การสอนทางโทรทัศน ฯลฯ กับการสอนในความหมายแคบ ที่ใชกัน
ทั่วไปในระบบปด เชน วิธีการถายทอดความรูจากผูสอนไปสูผูเรียน 

ขอสังเกต  คําวา Teaching   กับ Instruction มีความหมายแตกตางกันเล็กนอย โฮส
ฟอรด (Hosford. 1973; 41, 43)  ไดใหความหมายของคําวา Teaching วาเปนการสอนที่ใชใน
ความหมายของการสอนแบบแคบ สวน Instruction เปนการสอนที่ใชในความหมายของการ
สอนแบบกวาง 

ความหมายของการสอนแบบแคบ โฮสฟอรด (Hosford. 1973; 41, 43) กลาววา เปน
ความพยามยามของผูสอน  ที่จะนําผูเรียนไปสูจุดหมายปลายทางที่กําหนดไว โดยผานการมี
ปฏิสัมพันธตอกันโดยตรง 

นั่นคือ การสอน เปนการจัดประสบการณการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามผล
การเรียนรูที่คาดหวัง โดยผูสอนกับผูเรียนมีปฏิสัมพันธระหวางกันโดยตรง 

สวนความหมายของการสอนในแนวกวาง มีนักการศึกษาใหความหมายไวหลาย
ลักษณะ ดังนี้ 

โฮสฟอรด (Hosford. 1973; 41, 43) กลาววา การสอน เปนกระบวนที่ทําใหผูเรียนเกิด
การเรียนรู ตามผลการเรียนรูที่คาดหวังที่ตั้งไว 
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เมเออร (Meyer, Center  for  Advancement  of  Teaching, Macquarie  University) 
ไดใหความหมายในทํานองเดียวกัน สรุปไดวา การสอนเปนการจัดสภาพแวดลอมอยางหนึ่ง 
เพ่ือทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางไดผล 

ซึ่งการจัดสภาพแวดลอมตามเมเออร อาจจะจัดในหองเรียนโดยมีผูสอนกับผูเรียนอยู
ดวยกัน (ตามความหมายในแนวแคบ) หรืออาจจัดใหผูสอนกับผูเรียนแยกกันอยูก็ได เชน การ
สอนผานทางวิทยุ โทรทัศน หรือชุดการสอน เปนตน 

นั่นคือ การสอนในความหมายที่กวาง จะเปนการจัดประสบการณในการเรียนรู เพ่ือให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามผลการเรียนรูที่คาดหวังที่ตั้งไว การจัดประสบการณนี้ อาจจัดในรูปที่
ผูสอนกับผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอกันโดยตรงก็ได หรืออาจจัดใหผูเรียน เรียนจากสื่อโดยตรงก็ได 
หรืออาจจัดแบบผสมผสานก็ไดเชนกัน 

 
ความสัมพันธระหวางหลักสูตรกับการสอน 

 
หลักสูตรและการสอนมีความสัมพันธ ดังคํากลาวของภิญโญ  สาธร (กระทรวงศึกษาธิการ. 

2526) ที่สรุปไดดังนี้  “หลักสูตรน้ันหากจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับโนตดนตรี… จะมีความหมาย
ไพเราะหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับผูกํากับดนตรีและผูเลนดนตรี  ผูกํากับวงของการศึกษาก็คือครูใหญ 
อาจารยใหญ ผูอํานวยการโรงเรียน ที่จะทําใหดนตรีเกิดผสมผสานกลมกลืนจนการศึกษานั้นเกิด
ความไพเราะ แตในขณะเดียวกัน ครูก็คือผูเลนดนตรีแตละชิ้น ที่มีความสําคัญที่สุด ถาครูไม
สามารถแปลโนตดนตรี คือหลักสูตรออกเปนการกระทําได วงดนตรีคงไปไมรอด…  แมวา
หลักสูตรจะสําคัญแตมันไมมีความหมายหรอก มันอยูที่ผูสอน” 

จากคํากลาวขางตนแสดงวาผูสอนและหลักสูตรมีความสัมพันธกันโดยผูสอนควรมีความ
เขาใจในหลักสูตรที่ตนเองทําการสอนอยางชัดเจน เพ่ือสื่อสารใหแกผูเรียนไดอยางครบถวนตาม
ที่ตั้งจุดมุงหมายไว 

 
ลักษณะของครูผูสอนวิทยาศาสตรที่ดี 
 

ลักษณะของผูสอนวิทยาศาสตรที่ดี โช  สาลีฉัน (โช  สาลีฉัน. 2523; 13-14) สรุปไว
ดังนี้ 
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1. คิดเปน คือ มีหลักเกณฑการคิด คิดในสิ่งที่เปนไปไดมีแนวคิดเปนขั้นตอน ไม
สับสนการที่จะคิดอะไรไดดีนั้นจะตองมีพ้ืนฐานในสาระการเรียนรูนั้นๆเปนอยางดี ถามีพ้ืนฐาน
ไมดี การที่จะคิดทําอะไรไดดีนั้นยอมทําไดยาก 

2. ทําเปน คนเราเมื่อคิดเปนแลว ถาจะใหเกิดประโยชนจะตอง “ทําเปน” ดวย กลาวคอื 
สามารถทําและปฏิบัติอยางที่คิดได เชน ถาในโรงเรียนที่เรากําลังสอนขาดอุปกรณการสอน เราก็
คิดหาวิธีประดิษฐสรางอุปกรณขึ้นใชเอง แลวเราก็ลงมือสรางไดดวยตนเองไดยิ่งไดประโยชนมาก
ขึ้น 

3. สอนเปน ผูสอนจะตองเปนผูมีความสามารถถายทอดความรูใหผูอ่ืนและผูเรียน 
เขาใจไดดีอีกดวย ซึ่งเรียกวา “สอนเปน” ดังนั้นผูสอนจะตองเปนบุคคลที่มีความสามารถ รูวิธี
และกระบวนการสอนแบบตาง ๆ ตองรูวาวิธีและกระบวนการสอนแตละแบบนั้นจะใชเม่ือใด
จึงจะเหมาะสมกับบทเรียน 

4. ใชเปน หมายถึง ใช อุปกรณการสอนและเครื่องมือตางๆไดอยางถูกตอง 
นอกจากนั้นยังตองรูจักใชความรู สติปญญา และความสามารถของตนใหเปนประโยชนได เชน 
ใชประโยชนในการสอน ในการทํางาน ในการคนควาวิจัย ฯลฯ เปนตน 

5. เก็บรักษาเปน   ผูสอนที่ดีนั้นตองเก็บทรัพยสินสิ่งของ วัสดุอุปกรณ และเครื่องมือ
ตางๆเปน คือตองรูจักเก็บเครื่องมืออยางมีระบบและมีระเบียบ  ตองรูจักรักษาเปนดวย กลาวคือ 
ตองรูวิธีที่จะรักษาทรัพยสินสิ่งของ วัสดุและเครื่องมือตางๆใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ รูจักทํา
ความสะอาด รูจักซอมบํารุงเม่ือเคร่ืองมือชํารุดหรือสิ่งใดชํารุดก็ตองจัดการซอมแซมใหอยูใน
สภาพดี เครื่องมือบางอยางตองหยอดน้ํามัน ตองหม่ันเช็ด ฯลฯ เพ่ือใหอยูในสภาพดี และคงทน
อยูไดนานเปนตน 
 
บทบาทของครูผูสอนวิทยาศาสตร 

 
เ น่ืองจากหลักสูตรการเรียนการสอนเคมี เปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร และในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เนนเพียง เน้ือหาวิชาการ แตใน
ปจจุบันจะมีการเนนกระบวนการ และการนําไปใชในชีวิตประจําวันใหมากขึ้น จึงทําใหบทบาท
ของผูสอนเปลี่ยนแปลงไปดังนี้ 

สมสุข  ธีระพิจิตร (สมสุข  ธีระพิจิตร. 2545; 7-8) ไดกลาวถึง บทบาทของครูผูสอน
วิทยาศาสตรไวเปนขอๆ ดังนี้ 

1. บทบาทในดานการสอน 
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  สอนใหไดผลเต็มที่ตรงตามหลักสูตรและความมุงหมาย 
 ทําแผนการจัดการเรียนรู บันทึกการสอน และปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรู 

 หาขอมูลจากทองถิ่นนํามาใชเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน 
 นําหลักการทางจิตวิทยามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
 ใชเทคนิควิธีสอนที่หลากหลายใหเหมาะสมกับลักษณะของเนื้อหา และลักษณะ

ของผูเรียน 
2. บทบาทในดานการควบคุมดูแลและจัดการหองปฏิบัติการเก่ียวกับ

เครื่องมือในการทดลอง 

 ใหผูเรียนใชประโยชนจากเครื่องมือวิทยาศาสตรอยางเต็มที่และปลอดภัย 
 เก็บรักษาวัสดุอุปกรณในหองปฏิบัติการไดเหมาะสม 
 ซอมแซมเครื่องมือวิทยาศาสตรอยางงายๆได 

3. บทบาทในดานเก่ียวกับสื่อ วัสดุ อุปกรณ 

 จัดหา และผลิตสื่อ วัสดุ อุปกรณ 
  ใชสื่อ วัสดุ  อุปกรณใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการเรียนการสอน 

ลักษณะของเนื้อหา และลักษณะของผูเรียน 
4. บทบาทในดานการสรางบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน 

 ทําบทเรียนใหนาสนใจ 
 มีมนุษยสัมพันธที่ดี 
 สงเสริมใหผู เ รียนไดคิดเองอยางอิสระ อันจะนําไปสูการมีความคิดริเ ร่ิม

สรางสรรค 
 สรางความเปนประชาธิปไตย เปดโอกาสใหผูเรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็น

ไดอยางเต็มที่ 
5. บทบาทในดานการใชหลักสูตร 

 ศึกษาหลักสูตรใหเขาใจ 
 ปฏิบัติตามความมุงหมายของหลักสูตร 
 ปรับปรุงดัดแปลงหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนจริง 
 พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นขึ้นมาใชตามความเหมาะสม 

6. บทบาทในดานการใหคําปรึกษาแนะนํา 
 ใหคําปรึกษา แนะนําแกผูเรียนเกี่ยวกับการเรียนวิทยาศาสตร 
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 เปนที่ปรึกษา ใหคําแนะนํา ดูแลผูเรียนในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรตางๆ  
เชน นิทรรศการวิทยาศาสตร มุมวิทยาศาสตร ปายนิเทศวิทยาศาสตร ชุมนุมวิทยาศาสตร 
โครงงานวิทยาศาสตร พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร เปนตน 

7. บทบาทในดานการวัดและประเมินผลการเรียน 
 ใชวิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนวิทยาศาสตรไดอยาง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 วัดและประเมินผลอยางสม่ําเสมอ 
 สรางเครื่องมือในการวัดผลการเรียนวิทยาศาสตรได 
 นําขอมูลที่ไดจากการวัดและประเมินผลมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร 
8. บทบาทในดานการเปนตัวแบบที่ดี 

 แสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรทั้งที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตนสอน และ
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรอยางสม่ําเสมอตลอดเวลา 

 แสดงความเปนผูมีจิตวิทยาศาสตร 
 แกปญหาเฉพาะหนาไดฉับไว 
 ใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

บทบาทของผูสอนวิทยาศาสตร เปนปจจัยหน่ึงที่มีผลตอการเรียนการสอนทั้งในดาน
ประสิทธิภาพการสอนของผูสอน และผลการเรียนของผูเรียน ซึ่งในบทบาทดังกลาวจะมีการ
เขียนแผนการสอนและการเตรียมการสอนรวมอยูดวย จึงขอกลาวถึงการทําแผนการจัดการ
เรียนรูในบทเรียนน้ีเพื่อเปนแนวทางในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูตอไป 

ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู 
 

การวางแผนการจัดการเรียนรู หรือ การวางแผนการสอน (สุวัฒน  นิยมคา. 2517; 
175) เปนการจัดวางโปรแกรมการสอนทั้งหมดในวิชาใดวิชาหนึ่งไวลวงหนา ทั้งน้ีเพ่ือใหการ
เรียนการสอนไดบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว 

การวางแผนการจัดการเรียนรูมีความสําคัญ และจําเปนกับผูสอนทุกระดับและทุกวัย 
โดยการวางแผนการจัดการเรียนรูจะตองมีการเปลี่ยนแปลงใหทันสมัยอยูตลอดเวลา ถาใชแผน
เดิมซํ้าๆ จะทําใหการสอนเกิดประโยชนลดนอยลง ถาใชแผนการจัดการเรียนรูเดิมก็ควรจะตอง
มีการปรับปรุงแนวทางในการสอนใหมเพ่ือใหเกิดประโยชนตอการสอนอยางสมบูรณ 
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ประโยชนของแผนการจัดการเรียนรู 
 

สุวัฒน นิยมคา (สุวัฒน นิยมคา . 2517; 175) ไดสรุปประโยชนของการวางแผนการ
จัดการเรียนรู หรือ แผนการสอน ไวดังนี้ 

1. กําหนดแนวทางใหครูทราบวาในการสอนนั้นจะตองเดินไปตามทิศทางใด 
กลาวคือ ทําใหทราบวาจะสอนอะไร จะสอนทําไม จะสอนอยางไร และจะประเมินผลอยางไร 

2. ทําใหครูมั่นใจในการสอน เพราะไดเตรียมการไวพรอมแลว  เปรียบเสมือนมี
แบบบานไวเสร็จ เวลาสรางบานก็ลงมือสรางตามนั้น อาจจะมีการปรับปรุงแกไขบางในระหวาง
การกอสราง แตก็ไมยุงยากอะไร 

3. ทําใหการสอนมีประสิทธิภาพ เพราะครูมีความพรอมมีความมั่นใจ และทราบ
เน้ือหาวิชาที่จะสอนกอนแลว 

4. ทําใหประหยัดเวลาในการสอน และทําใหเด็กมีการเรียนรูมากขึ้น เพราะครู
อาจจะใหเด็กไปศึกษานอกโรงเรียนเพ่ิมเติม การศึกษานั้นเกิดขึ้นไดทั้งในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน และเม่ือครูวางแผนการสอนไวแลวก็อาจจะแนะนําใหเด็กไปหาความรูนอกโรงเรียนได 

 

สวนประกอบของแผนการจัดการเรียนรู 
 

สวนประกอบของแผนการจัดการเรียนรู มีดังนี้ 
1. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
2. สาระการเรียนรู 
3. กิจกรรมการเรียนรู 
4. สื่อและอุปกรณการเรียนรู 
5. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 

 

ประเภทของแผนการจัดการเรียนรู  
 

แผนการจัดการเรียนรูที่นิยมใชในสถานศึกษา มี 3 แบบ ไดแก 
1. แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา (course plan) 
2. แผนการจัดการเรียนรูรายหนวย (unit plan) 
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3. แผนการจัดการเรียนรูรายวัน (daily  lesson  plans) 
ในที่นี้ขอกลาวถึงรายละเอียดของการทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา เพ่ือเปน

แนวทางในการทําแผนการจัดการเรียนรู แบบอ่ืนๆตอไป 
 

แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 

  
แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา หรือ แผนการสอนรายวิชา (สุวัฒน  นิยมคา. 2517; 

176) เปนการทําแผนระยะยาว (long-range planning) ซึ่งผูสอนจะตองจัดเนื้อหาวิชาใหสัมพันธ
กับระยะเวลา ถาวิชานั้นกําหนดเวลาสอน 1 ภาคเรียน ผูสอนตองจัดทําแผนการสอนใหจบ
ภายใน 1 ภาคเรียน ถาเปนวิชาสอนทั้งป ตองจัดรายการสอนใหจบภายใน 1 ป 

แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา (course plan) ประกอบดวยสวนสําคัญอยางนอย 3 สวน ดังนี้ 
1. ผลการเรียนรูที่คาดหวังของการสอนวิชานี้ (objectives) 
2. โครงเรื่องสาระวิชาที่จะสอน (organization of the content) 
3. ระยะเวลาที่จะสอนแตละตอนหรือแตละสาระ (time allotments) 

 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
ผลการเรียนรูที่คาดหวังของการสอนรายวิชา (course objectives) เปนสิ่งที่ผูสอน

จัดทําขึ้นเพ่ือใชตอบคําถามของผูสอนวาวิชานี้สอนเพื่ออะไร  ทําไมจึงตองสอน  ตองการให
ผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรบาง เม่ือเรียนจบ 

การระบุผลการเรียนรูที่คาดหวังของการสอนรายวิชา ควรระบุเปนแบบผลการเรียนรูที่
คาดหวังทั่วไป (general objectives) ที่ใชคํากริยาแบบกวางๆ (broad   verb) เชน 

- เม่ือเรียนจบวิชานี้แลว นักเรียนจะมีความรู..... 
- เม่ือเรียนจบวิชานี้แลว นักเรียนจะมีทักษะ....  เปนตน 
การระบุคํากริยาแบบกวางๆ เพราะพฤติกรรมที่คาดหวังไมไดเกิดขึ้นในทันที แตตอง

ใชเวลาระยะยาวพอสมควรจึงจะเกิดพฤติกรรมเหลานั้นได 
การระบุผลการเรียนรูที่คาดหวังแบบเฉพาะเจาะจงลงในผลการเรียนรูที่คาดหวังแบบ

เชิงพฤติกรรม (behavioral objectives) จะใชระบุในผลการเรียนรูที่คาดหวังของแผนการสอน
รายหนวยของบทเรียน เพราะเปนผลการเรียนรูที่คาดหวังในระยะใกล (immediate objectives)  
ซึ่งสามารถเห็นผลไดทันที เม่ือผูเรียนเรียนจบชั่วโมง หรือเรียนจบหนวยการเรียน 
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การกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังของการสอนรายวิชา ผูสอนสามารถศึกษาไดจาก
แหลงความรูตางๆดังน้ี หลักสูตร (Curriculum) ที่กระทรวงศึกษาธิการจัดทําขึ้น ประมวลการ
สอน (course syllabus) คูมือครู (teacher guide)  ตําราเรียน (text) 

 
โครงเร่ืองสาระวิชาที่จะสอน 
ผูสอนตองทําการวิเคราะหสาระที่จะทําการสอน แลวนํามาจัดใหเปนระบบ ซึ่งการ

เลือกสาระและการจัดสาระใหเปนระบบเพื่อใหเกิดความเหมาะสมในการเรียนการสอน สุวัฒน 
นิยมคา (สุวัฒน  นิยมคา. 2517; 178-179) ไดแบงไว 4 แบบ ดังนี้ 

1. ผูสอนใชบทเรียนสําเร็จรูปเปนหลัก (using programmed materials) 
การสอนแบบนี้ผูสอนใชบทเรียนสําเร็จรูปที่ไดมีผูจัดทําไวแลวเพียงอยางเดียว 

หนังสืออ่ืนๆ หรือวัสดุประกอบการสอนอยางอ่ืนผูสอนไมไดใชเลย ในบทเรียนสําเร็จรูปนั้นจะจัด
สาระวิชาใหผูเรียนเรียนเปนขั้นๆไป เหมือนขั้นบันได จากงายไปหายาก ผลการเรียนรูที่
คาดหวังของการสอนสาระที่ตองการใหผูเรียนเรียนรูและกิจกรรมตางๆที่ผูเรียนจะตองทําได
กําหนดไวพรอมมูลแลวในบทเรียน ผูเรียนทุกคนไมวาจะมีความสามารถแตกตางกันอยางไรก็
ตาม จะตองเดินตามคําสั่งที่กําหนดไวแลวในบทเรียนเหมือนกันทุกคน หรืออีกนัยหน่ึงผูเรียน
ทุกคนตองทําตามสิ่งที่ผูแตงบทเรียนสําเร็จรูปกําหนดไวเทานั้น 

2. ผูสอนใชตําราเลมเดียวเปนหลัก (using a single textbook) 

การสอนแบบนี้ ผูสอนเลือกหนังสือเรียนเลมใดเลมหน่ึงมาเพียงเลมเดียว แลวใช
หนังสือน้ันแทนหลักสูตรวิชานั้น สาระวิชาการเรียงลําดับตามขั้นตอน และแบบฝกหัดทําตาม
หนังสือ หรือบางครั้งบางคราวผูสอนอาจจะจัดเรียงสาระวิชาใหมก็ได แตก็ใชสาระวิชาเทาที่มีใน
หนังสือเลมน้ันเทานั้น การอภิปรายหรือการจัดกิจกรรมในการเรียนก็ดึงมาจากหนังสือดังกลาว 

การสอนตามแบบ (1) และ (2) นี้ คลายๆกัน คือผูแตงบทเรียนมีบทบาทสําคัญ
ที่สุด 

3. ผูสอนใชตําราเลมเดียวเปนหลักแตเสริมดวยอยางอ่ืน (using a single 

textbook plus additional aids) 

การสอนแบบนี้ เชนเดียวกับแบบ (2) แตผูสอนอาจเพิ่มหนังสือเลมอ่ืนเขามาอีก 
อาจเพิ่มอุปกรณการสอนที่ไมไดระบุไวในตําราหลัก วิธีการแบบนี้ผูสอนนําสาระวิชาตามตํารา
หลักมาจัดแบงเปนบทๆหรือหนวยยอยๆเสียกอน เสร็จแลวดําเนินการสอนตามนั้น แตวาในบาง 

 
 
 
 

CU473 20 



ตอนอาจจะใหผูเรียนอานหนังสือเลมอ่ืนประกอบดวย บางตอนอาจจะใชอุปกรณ
การสอนอยางอ่ืนเสริมเขามา บางตอนอาจจะใชแบบฝกหัดจากแหลงอ่ืนเสริมเขามาดวยก็ได 

การดําเนินการสอนตามแบบนี้ ผูแตงตําราหลักไมมีบทบาทมากนัก เพียงแต
หนังสือของเขาจะตองยึดเอาไวเปนกระดูกสันหลังของการสอน ผูเรียนไดรับความรูกวางขวาง
ขึ้น บทเรียนก็ทันตอเหตุการณเพราะผูสอนอาจเพิ่มเติมได 

4. ผูสอนจัดบทเรียนออกเปนหนวยๆ(unit  plans) 

การสอนแบบนี้สาระวิชาที่จะตองสอนทั้งหมดในวิชาหนึ่งๆ  สามารถนํามาจัดเขา
หมวดหมูเปนหนวยๆได คําวาหนวย (unit) ก็มีความหมายอยูในตัวแลววา สิ่งที่อยูในหนวย
เดียวกันจะมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันนี้คือความเกี่ยวของกัน
หรือสัมพันธกันอยางมีระบบไมอยางใดก็อยางหนึ่ง ในหนวยหนึ่งๆอาจจะจัดสาระวิชาในวิชา
เดียวกัน (a single subject) รอบๆปญหาใหญที่จะสอนหรือหัวขอใหญที่จะสอน (major  topic) 
เขาอยูในหนวยเดียวกันก็ได หรืออาจจะจัดสาระวิชาในหลายๆวิชาที่เกี่ยวของกันกับหัวเร่ือง
ใหญเขาอยูในหนวยเดียวกันก็ไดเชนกัน 

การจัดสาระออกเปนหนวยๆ นี้ ผูสอนไดสาระวิชามาจากหลายแหลงดวยกัน 
นับตั้งแตหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการประมวลการสอน คูมือครู หนังสือแบบเรียนตางๆที่
ผูสอนเห็นวาดี ตําราจากตางประเทศ เอกสารตางๆที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูสอนคิดเอาเอง เม่ือมี
เอกสารตางๆพรอมอยูในมือแลว ผูสอนใชหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเปนหลัก สวน
หนังสืออ่ืนๆ ใชเปนสวนประกอบ ทําการวิเคราะหดูวามีเนื้อหาอะไรบาง แลวจัดเนื้อเร่ืองที่
สัมพันธกันเขาอยูในกลุมเดียวกัน เรียกแตละกลุมวาหนวยการเรียนการสอน (teaching-
learning  unit) แลวนําหนวยการเรียนการสอนทั้งหมดมาจัดเรียงลําดับอีกทีวาหนวยไหนควรจะ
อยูกอนอยูหลัง เพราะอะไร 

 

ระยะเวลาของสาระแตละตอน 
ผูสอนตองกําหนดระยะเวลาในการสอนโดยกําหนดวาหนวยใดควรใชเวลาเทาใด กี่

สัปดาหโดยตองไมเกินระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร และตองเผ่ือเวลาไวสําหรับการหยุด
เรียนเน่ืองในโอกาสตางๆ และการสอบดวยทุกครั้ง นอกจากนี้ยังมีปจจัยอ่ืนอีก เชน หนังสือ
แบบเรียน และหนังสืออานประกอบ ในการสอนผูสอนควรกําหนดหนังสือแบบเรียนไว 1 เลม 
และควรใหผูเรียนมีไวประกอบการเรียนการสอนทุกคน สวนหนังสือที่ใชอานประกอบ ผูสอนควร
จะระบุรายชื่อและใหบรรณารักษซื้อไวหลายๆเลม เพ่ือผูเรียนจะไดอานประกอบ สวนเอกสาร
หรือหนังสือที่ผูสอนใชก็ควรระบุไวดวยเชนกัน 
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แบบฝกหัดทายบท 
จงตอบคําถามตอไปนี้ 
จงเขียนแผนการจัดการเรียนรูเคมีมา 1 แผน 

แผนการจัดการเรียนรูที…่ 
ภาคเรียนที่ ปการศึกษา  กลุมสาระการเรียนรู  
รายวิชา (รหัสวิชา ชื่อวิชา)  เร่ือง  
ชวงชั้นที่ ชั้น  เวลาเรียน ชั่วโมง 
 
1.  สาระการเรียนรู 

สาระหลัก 
 

  
2.  มาตรฐานการเรียนรู  มาตรฐานที่.... 

 
  
3.  มาตรฐานชวงชั้น ท่ี .... 
4.  ผลการเรียนรู 

 
 
 
 
 
  
5.  สาระการเรียนรู 
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6.  กิจกรรมการเรียนการสอน (กระบวนการจัดการเรียนรู) 
 

  
  
  
  
 
 
  
7.  การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัดผล 
 

  
เกณฑการประเมินผล 
 

  
8.  สื่อ/แหลงการเรียนรู 

 
 
 
 
 
  
9.  บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 

วัน/เดือน/ป 
เวลา 

ชั้น/
หอง 

ผลการจัดการเรียนรู 
วัดผลเปน 
คะแนน 

ปญหา&อุปสรรค 
และแนวทางแกไข 

หมาย
เหตุ 
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