
 

 
 หนาที่สําคัญหนาที่หนึ่งของผูนิเทศคือชวยครูวางแผนในการจัดกิจกรรมการสอน ใน
บทนี้จึงมีจุดประสงคดังตอไปน้ี.- 
 

จุดประสงค 
 หลังจากศึกษาบทที่ 12 ผูอานควร 

1. อธิบายวิธีการสอนที่ทานถนัดมากท่ีสุดได 1 วิธี 
2. ออกแบบการสอนสัมพันธกับจุดมุงหมายการสอน 
3. แสดงทักษะการสอนที่กําหนดใหไดครบถวนทุกขั้นตอน 
4. เขียนจุดมุงหมายของการสอนและจุดประสงคการเรียนรูไดถูกตองครบตามเกณฑ 
5. สาธิตทักษะการใช taxonomies จุดประสงคการสอน 
6. อธิบายสวนประกอบและวิเคราะหขั้นตอนการเรียนรูในแตละบทเรียนได 
7. แสดงวิธีจัดกระบวนการวางแผนการสอนอยางถูกวิธี 

 

วิธีสอน 
 มหาวิทยาลัยที่ผลิตครูทุกแหงพยายามแนะนําวิธีสอนใหนักศึกษาไดทดลองสาธิต
เทคนิควิธีสอนตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความชํานาญกอนจะนําไปใชในการออกฝกสอน ในความเปน
จริงส่ิงที่เรียนมาเปนเพียงบทนําเทาน้ัน เม่ือปฏิบัติการสอนจริง พวกเขาตองเรียนรูดวยตัวเอง
จากประสบการณตรง ผูเขียนจึงมีความเชื่อวาครูทุกคนสามารถคิดหาวิธีสอนไดดวยตัวเอง 
นอกจากนั้นพวกเขาอาจพัฒนาวิธีเดิม ๆ ใหนาสนใจโดยเทคนิควิธีของแตละคน โดยคํานึงถึง
ความแตกตางของผูเรียนที่มีเบื้องหลัง ความสนใจของแตละคนไมเหมือนกัน ครูควรปรับวิชาที่
จะสอนใหเหมาะสมกับสภาพรางกาย จิตใจ อารมณของแตละคน วิธีงาย ๆ คือ 
 
 วางแผน  นําเสนอ ประเมิน 

บทที่ 12 
ทักษะการวางแผนการสอน 
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 หองเรียนที่มีประสิทธิภาพ ครูไดวางแผนการสอนโดยผานการใครครวญ ไตรตรอง 
เตรียมตัวมาแลวอยางดี เพ่ือใหครูมีความคุนเคยในการเตรียมการสอน ผูนิเทศอาจจะใชวิธีฝก
งาย ๆ โดยสรุปขั้นตอนการวางแผนไว 6 เรื่อง ดังนี้ 

1. ทักษะการวางแผนโดยวิธีระบบ (a systematic approach to instructional design) 
2. ทักษะการสอน 
3. ทักษะการเขียนจุดมุงหมายการสอน และจุดประสงคการเรียนรู 
4. ทักษะการประยุกต taxonomies ของจุดมุงหมายในการสอน 
5. ทักษะการอธิบายและวิเคราะหสายงานการเรียนรู (learning tasks) 
6. ทักษะการเขียนแผนการสอน 

 
 ผูนิเทศอาจเริ่มงานโดยสํารวจทักษะตาง ๆ เหลาน้ีจากครูหลาย ๆ คน หากสามารถใช
ครูคนหนึ่งคนใดเปนตัวอยางได ก็จะชวยกระตุนครูคนอ่ืนใหทําตาม โดยใชครูดวยกันเปน
ตนแบบสําหรับกลุมครูที่ตองการความชวยเหลือไดดวย 
 

การออกแบบการสอนโดยวิธีระบบ (Systematic approach to instructional 
design ) 
 วิธีการออกแบบการสอนโดยวิธีระบบ ใชคําถาม 4 ขอ เปนตัวนํา คือ 

1. หวังผลอะไร ? 
2. มีแหลงขอมูลอะไรที่จะชวยใหบรรลุจุดหมาย ? 
3. จะทําใหไดผลตามที่คาดหวงอยางไร ? 

 
 เม่ือไรครูกําหนดหัวขอกระบวนวิชาหรือแผนการสอน ถือวาครูคนนั้นไดเร่ิมออกแบบ
การสอนแลวโดยไมรูตัว (หรือรูตัวก็ตาม) จะเห็นวาการออกแบบจะเริ่มจุดใดก็ได ไมยากอะไรท่ี
ครูจะดําเนินการ เพียงแตครูที่ตองการผลใหมีประสิทธิภาพสูงน้ัน จําเปนตองมีวิธีวางแผนงาน
อยางเปนระบบ ตรวจสอบแตละขั้นแตละตอนใหตอเน่ืองกันอยางลงตัว 
 หลักการพ้ืนฐานของวิธีระบบ 
 หลักการพ้ืนฐานของการออกแบบโดยวิธีระบบ คือ การจัดกระบวนการออกแบบการ
เรียนรูโดยใหทุกสวน สอดคลองสัมพันธและผสมกลมกลืน 
 การออกแบบการสอนโดยวิธีใดก็ตาม สิ่งหน่ึงที่ครูควรคํานึงคือจะออกแบบการสอน
สําหรับการสอนโดยใชเวลามากนอยแคไหน 
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เพราะชวงเวลาจะเปนตัวกําหนดความคิดในการออกแบบการสอน ในที่นี้สมมติวาเราจะ
ออกแบบการสอนสําหรับ 1 ป คือ 2 ภาคเรียน สําหรับวิชาใดวิชาหน่ึง สําหรับผูเรียนในชวงชั้น
ใดชวงชั้นหน่ึง 
 กระบวนการออกแบบโดยวิธีระบบ แบงเปนขั้นตอนแตละขั้นตอนจะประสาน
ตอเน่ืองกัน ทั้งหมดมี 8 ขั้นตอน ดังตอไปน้ี.- 
 1. ศึกษาวิชาที่จะสอน  ทบทวนดูวากอนหนาน้ีเรียนมาแลวหรือไม ถาเคยเรียนแลว
กลับไปดูขอบเขตเนื้อหาวาแบงไวอยางไร เพ่ือวาการสอนจะไดมีความตอเน่ืองตรงตาม
จุดมุงหมายที่หลักสูตรวางไว ในขั้นตอนนี้จึงเนนที่การทบทวนเนื้อหาวิชาของชวงชั้นปปจจุบัน 
 2. ระบบผลการเรียนรูที่คาดหวัง  หรือจุดมุงหมายการสอน (The goals of 
instruction) หรือ จุดประสงคทั่วไป (Terminal Objectives)  
 3. ระบุจุดประสงคการเรียนรู (Learning Objectives)  หรือ จุดประสงคนําทาง 
(Enabling Objectives) หรือ จุดประสงคเชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives)  ขั้นตอนที่ 3 
นับเปนขั้นตอนสําคัญที่สุดในการออกแบบโดยวิธีระบบ ทั้งนี้เพราะระบุจุดประสงคการเรียนรู
เปนการบอกถึงผลการสอนที่ครูตองการและชี้ใหเห็นชัดเจนวาผูเรียนคาดหวังใหเรียนรูอะไร ทํา
อะไรไดบาง ภายใตสถานการณเง่ือนไขใดบาง และอยูในระดับใด  ดังน้ัน ขั้นตอนนี้จึงเปน
ขั้นตอนที่ใหแนวทางการวัดผลประเมินผลการสอนไปดวย 
 4. การออกแบบวิธีการประเมินผล  ครูควรพิจารณาวา การสอนในชั้นเรียนประสบผล
มากนอยแคไหน บรรลุผลตามจุดหมายที่วางไวหรือไม อยางไร ผูเรียนเกิดการเรียนรูอะไรบาง 
ขั้นตอนนี้จะเปนตัวชวยใหครูเลือกเทคนิควิธีประเมินจากการประเมินเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ เพ่ือวัดผลการเรียนรูที่ผูเรียนไดรับ 
 5. อธิบายและวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู (Learning Tasks)  ถากิจกรรมการเรียนรู
สลับซับซอน ครูควรอธิบายและลําดับหัวขอกิจกรรมการเรียนการสอนใหเขาใจงายขึ้น ขั้นตอนนี้
ครูควรศึกษาผู เรียนวาจะใชทักษะการสอนใดจึงจะทําใหผู เรียนเกิดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ หนาที่ของครูจึงตองวิเคราะหกิจกรรมการสอนและตัดสินใจเลือกกิจกรรมที่เหมาะ
กับผูเรียนใหมากที่สุด โดยใชความรูดานทฤษฎีการเรียนรูเขามาชวยในการจัดการสอน 
 6. ออกแบบการจัดลําดับขั้นตอนการสอน (Designing instructional procedures)  ครู
เปนผูตัดสินใจเรื่องการใชกลยุทธการสอน การเลือกลําดับขั้นตอนการสอนใหไดผลโดยสัมพันธ
กับวิชาที่สอน หากมีอุปสรรคปญหาในการสอนไมวาเกิดจากผูเรียน หรือเกิดจากสวนหนึ่งสวน
ใด ครูตองแกปญหาได  ดังนั้น ครูจึงควรดูความถนัด ขีดความสามารถ ตลอดจนบุคลิกภาพของ
ตนเองในการออกแบบขั้นตอนนี้ 
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 7. การปฏิบัติการสอน (Implementing the Instructional Procedures)  ขั้นตอนนี้
ขยับจากการคิดการวางแผนสูการปฏิบัติการสอนจริงในชั้นเรียน ครูพบผูเรียนตองการทําให
พวกเขาศึกษาเนื้อหาวิชาที่จะสอนและเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคที่กําหนดไว ปฏิสัมพันธ
ระหวางครูกับผูเรียน ระหวางผูเรียนดวยกัน ตลอดจนระหวางครูและผูเรียนกับเน้ือหาวิชากําลัง
เกิดขึ้น 
 8. การปฏิบัติการวัดผล (Implementing the evaluation plan)  ในขั้นตอนที่ 7 ครู
นําเสนอการสอนตามลําดับขั้นตอนที่เตรียมไว เม่ือเสร็จส้ินขั้นตอนนี้ครูก็จะนําสูการประเมินผล
วาผูเรียนเกิดการเรียนรูจากกิจกรรม สื่อ อุปกรณการสอนที่ใชจริงหรือไม ครูตองคนหา
ความสําเร็จของผูเรียน ไมเพียงปฏิบัติตามหนาที่ของการวัดผลประเมินผลเทาน้ัน หากแตเพ่ือ
จุดมุงหมายของการขยายผลกระบวนการสอนดวย 
 ครูใชการประเมินผลเปนขอมูลเพื่อปรับปรุง แกไขการออกแบบและเลือกใชวิธีสอน ถา
การสอนไมบรรลุตามจุดประสงคโดยเหตุผลใดก็ตาม ครูควรจะทบทวนและปรับแบบเสียใหม ถา
ขอมูลปรากฏชัดวาการจัดลําดับขั้นตอนของกิจกรรมการสอนไมไดผล ครูควรทดลองหาวิธีใหม
ตอไป การออกแบบโดยวิธีระบบจึงไมควรละเลยขอเท็จจริงปลีกยอยในการปฏิบัติการสอนซึ่งจะ
สงผลแกครู 
 

การเขียนจุดมุงหมายการสอนและจุดประสงคการเรียนรู 
(Instructional Goals and Instructional Objectives) 
 
จุดมุงหมายการสอน (Instructional Goals) 
 ในวงการศึกษามีคําที่ใชกันอยางสับสนดวยคําวา จุดหมาย จุดมุงหมาย เปาหมาย 
เปาประสงค วัตถุประสงค จุดประสงค ซึ่งในภาษาอังกฤษเองก็มีคําที่แปลความไดคลายคลึงกัน 
เชน aims, purposes, goals, objectives  หลายคนคงไดอานหรือไดยินคําวา เปาหมายของ
การศึกษาวัตถุประสงคของการศึกษา จุดมุงหมายของหลักสูตร จุดประสงคของการสอน ในที่นี้
ขอใชคําวาจุดมุงหมายการสอน (Instructional goals) แทนคําที่มีความหมายคลายกัน เชน ผล
การเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคทั่วไป หรือจุดประสงคปลายทางก็ได 
 จุดมุงหมายการสอน หมายถึง ความคาดหวังในการเรียนรูของผูเรียน เชน อาจใชคํา
วา นักศึกษามีความรู.............. นักศึกษาเขาใจเก่ียวกับ............. นักศึกษาตระหนักถึง
................ นักศึกษาซาบซึ้งใน................ จุดมุงหมายเหลาน้ีไมสามารถประเมินผลได หรือไม
อาจสังเกตเห็นเปนพฤติกรรมตาง ๆ ไดดวย  ดังนั้น การเขียนจุดมุงหมายการสอนเปนความ
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ตัวอยางการเขียนจุดมุงหมายการสอน 
 นักศึกษาทราบความแตกตางระหวางจุดมุงหมายกับจุดประสงคการสอน  
 นักเรียนเขาใจความจําเปนที่ตองลางมือกอนรับประทานอาหาร  
 นักศึกษาตระหนักถึงความจําเปนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
 นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยของควันบุหรี่ 
 นักเรียนมีความรูเก่ียวกับประวัติศาสตรไทยสมัยอยุธยา 
 นักเรียนซาบซึ้งบทกวีนิพนธของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 
 จากตัวอยางขางบนจะเห็นวาคํากริยาที่ใชมีคําวา เขาใจ รู ตระหนัก ซาบซึ้ง ซึ่งไมใช
คํากริยาเชิงพฤติกรรมที่ผู เรียนตองแสดงส่ิงใดใหครูสังเกต ดังนั้น จุดมุงหมายการสอน 
(Instructional goals) คือ ความคาดหวังผลอันจะเกิดขึ้นกับผูเรียน เรียกแตกตางกันออกไปแลว 
แตแนวความคิดของแตละคน เชน จุดมุงหมายทั่วไป วัตถุประสงค วัตถุประสงคทั่วไป 
จุดประสงคทั่วไป จุดประสงคปลายทาง เปนตน จุดมุงหมายการสอนสวนมากใชในระดับวิชา 
หนวยการเรียน หรือแผนการสอนในแตละคาบก็ได 
 
ตัวอยางการเขียนจุดมุงหมายการสอน 
เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ทักษะการนิเทศการสอนตามเนื้อหากระบวนวิชา 
เพ่ือใหผูเรียนมีความนิยมชมชอบและภาคภูมิใจในการทําหนาที่ผูนิเทศ 
เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติที่ถูกตองเก่ียวกับการนิเทศการสอน 
เพ่ือใหผูเรียนมีความตระหนักในบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในฐานะผูนิเทศ 
 
จุดประสงคการสอน (Instructional Objectives) 
 จุดประสงคการสอนเรียกไดหลายชื่อ เชน จุดประสงคเชิงพฤติกรรม (Behavioral 
Objectives) หรือจุดประสงคการเรียนรู (Learning Objectives) หรือ จุดประสงคนําทาง 
(Enabling Objectives) ในที่นี้ผูเขียนขอใชคําวา จุดประสงคการเรียนรู แทนจุดประสงคเชิง
พฤติกรรมในเม่ือการเรียนรูหมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
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 จุดประสงคการสอนแตกตางจากจุดมุงหมายการสอน ดังไดกลาวมาแลววาจุดมุงหมาย
การสอน คือ ความคาดหวังโดยทั่วไปของครูตอผูเรียน แตจุดประสงคการสอนน้ันครูตองการให
ผูเรียนแสดงออกใหครูสังเกตเห็นหรือวัดผลได อยางไรก็ตามในขอเท็จจริงครูหลายคนตระหนัก
วาคอนขางยากสําหรับการสอนในระดับจิตพิสัยที่จะวัดผลหรือสังเกตเห็นได 
 จุดประสงคการสอนประกอบดวยลักษณะ 3 ประการ คือ 
 พฤติกรรมที่คาดหวังใหผูเรียนแสดงออกได 
 1. คาดหวังพฤติกรรมที่ผูเรียนสามารถแสดงออกได โดยครูควรตอบคําถามตัวเองวา 
“จะสอนใหผูเรียนทําอะไรเพ่ือเปนการแสดงวาเกิดการเรียนรู”  ครูตองวิเคราะหพฤติกรรมที่
ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียนจากจุดมุงหมายการสอน 
  ครูควรระลึกเสมอวาพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นไมจําเปนตองเกิดขึ้นทันที บางเรื่องที่
สอนอาจมีผลเกิดขึ้นในอนาคตได 
  ไมวาจุดประสงคการสอนจะอยูในพุทธิพิสัย (cognitive domain) ซึ่งเก่ียวกับความรู 
หรือจิตพิสัย (Affective domain) ซึ่งเกี่ยวกับความรูสึก ครูควรพิจารณาถึงประโยชนที่ผูเรียนจะ
ไดรับตอไปในอนาคตดวย 
  วิธีเขียนจุดประสงคใหใชคํากริยาที่ปฏิบัติได เชน บอก เขียน สรุป จัดภาพ ระบุ 
สรุป แปล วาดภาพ เปรียบเทียบ สราง จัด อธิบาย อภิปราย ตัดสิน เลือก แบง พิมพ ประดิษฐ 
สังเคราะห รายงาน ชี้ เปนตน 
ดังนั้น ผูนิเทศกควรแนะนําครูวิธีแปลงจุดมุงหมายการสอนใหเปนจุดประสงคการสอน 
 2. สถานการณของการเรียนรู ครูอาจระบุเคร่ืองมือที่ผูเรียนอาจจะใชเพ่ือเกิดการ
เรียนรู เชน ครูสังคมศึกษาอาจตั้งสถานการณวาเม่ือครูใหกระดาษ ดินสอ สี นักเรียนสามารถ
วาดแผนที่ประเทศไทยไดภายในเวลา 10 นาที  กระดาษ ดินสอ และสี เปนสิ่งที่ครูกําหนดให
ผูเรียนใช ครูหลายคนจึงเขียนจุดประสงคโดยขึ้นตนวา กําหนดใหใช...... 
 3. มาตรฐานของการเรียนรู สวนประกอบสําคัญอีกเรื่องหนึ่งของจุดประสงคการสอน
คือระดับของ mastery ครูเปนคนตั้งมาตรฐานการเรียนรูในระดับที่ตนตองการ เชน เม่ือครูให
กระดาษ ดินสอ สี นักเรียนสามารถวาดแผนที่ประเทศไทยไดภายในเวลา 10 นาที  เวลา 10 
นาทีที่นักเรียนวาดแผนที่เสร็จ คือ มาตรฐานที่ครูกําหนดให  ดังนั้นครูอาจใชระดับการเรียนรู
โดยใชมาตรฐานเวลาหรือปริมาณหรือคุณภาพของงานก็ได  อยางไรก็ตาม การเขียนจุดประสงค
การเรียนรูที่มีมาตรฐานกํากับไวแลวก็ไมจําเปนตองระบุมาตรฐานอ่ืนเพิ่มเติมอีก ยกตัวอยางเชน 
วิชาภาษาอังกฤษ ครูเขียนจุดประสงคการเรียนรูวา 
  - นักเรียนเขียนชื่อเดือนโดยสะกดคําศัพทถูกตองครบท้ัง 12 เดือน  
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 จากตัวอยาง จะเห็นไดวา จุดประสงคขอน้ีประกอบดวยมาตรฐานการเรียนรู 2 ระดับ 
คือ 1. ตองสะกดคําศัพทถูกตอง  2. ตองเขียนครบ 12 เดือน  จุดประสงคขอน้ีจึงมีสวนประกอบ
ครบถวนแลว 
 การเขียนจุดประสงคการเรียนรูในระดับจิตพิสัยคอนขางมีปญหา เพราะความรูสึกดาน
จิตใจวัดกันยาก สังเกตไมได 
 
 วิธีเขียนจุดประสงคการเรียนรูจึงเขียนเพ่ืออธิบายความคาดหวังของผูสอนที่มีตอ
พฤติกรรมของผูเรียน ซึ่งสรุปไดดังนี้ 
 1. ระบุถึงผลจากการเรียนรูของผูเรียนในรูปทักษา (skill) การกระทํา (activity) และ
ความรู (knowledge) ในรูปของกิริยาที่ครูสังเกตได (Targeted Learning Outcome) 
 2. กําหนดสถานการณใหผูเรียนแสดงใหประจักษวาเกิดการเรียนรู (Conditions) 
 3. วางเง่ือนไขหรือตั้งมาตรฐานใหผูเรียนปฏิบัติ โดยใชเง่ือนไขตาง ๆ เชน เวลา 
เปอรเซ็นต ความถูก-ผิด เปนตน (Criterion) 
 

คําถาม/หัวขออภิปราย 
 1. การวางแผนการสอนตองคํานึงถึงเรื่องอะไรบาง 
 2. ทักษะสําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3. การออกแบบการสอนสัมพันธกับเทคนิคการสอน นวตกรรมการสอน และการ
นิเทศการสอน 
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