
การออกแบบการจัดการเรียนรูโดยวิธี Backward Design 

หลักการ แนวคิด Backward Design  
Backward Design หรือการออกแบบยอนกลับ เปนกระบวนการออกแบบการจัดการเรียนรู               

ที่กําหนดหลักฐานการแสดงออกของผูเรียน/กิจกรรมการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตาม 
มาตรฐานการเรียนรู หรือตามผลการเรียนรูที่คาดหวังกอน แลวจึงออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู   
เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ และแสดงความรู ความสามารถตามหลักฐานการแสดงออก             
ของผูเรียน/กิจกรรมการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนที่กําหนดไว วธีินี้ไดเผยแพรโดย Grant             
Wiggins และ Jay McTighe เมื่อ ค.ศ.1998   ไดใหแนวการออกแบบการจัดการเรียนรูสําหรับ                             
1 หนวยการเรยีนรูไว 3 ขั้นตอนใหญ ๆ ไดแก 

ขั้นท่ี 1 กําหนดความรูความสามารถของผูเรียนท่ีตองการใหเกิดขึ้น(Identify desired results)  
ตามมาตรฐานการเรียนรู/ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ขั้นท่ี 2 กําหนดหลักฐานการแสดงออกของผูเรียนท่ีตองการใหเกิดขึ้น หลังจากไดเรียนรูแลว                 
ซ่ึงเปนหลักฐานการแสดงออกที่ยอมรับไดวา ผูเรียนมีความรู ความสามารถตามที่กําหนดไว 
(Determine acceptable evidence of learning) 

ขั้นท่ี 3 ออกแบบการจัดประสบการณการเรียนรู(Plan learning experiences and instruction)  
เพื่อใหผูเรียนไดแสดงออกตามหลักฐานการแสดงออกที่ระบุไวในขัน้ท่ี 2 เพื่อเปนหลักฐานวา ผูเรียนมี
ความรู ความสามารถตามทีกํ่าหนดไวในขัน้ท่ี 1  

แตละขั้นตอนมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี ้
ขั้นท่ี 1 กําหนดความรูความสามารถของผูเรียนท่ีตองการ(Identify desired results) คือ  

ครูผูสอนจะตองวิเคราะหใหไดวา ในหลักสูตร/มาตรฐานการเรียนรูของหนวยการเรียนรูท่ีออกแบบ 
กําหนดไววาผูเรียนจะตองมีความรูความเขาใจเรื่องอะไร ตองมีความสามารถทําอะไรได                         
และสาระ/ความรู และความสามารถอะไร ท่ีควรเปนความเขาใจคงทนที่ติดตัวผูเรียนไปเปนเวลานาน
(Enduring understandings- “ความเขาใจที่คงทน”) ในการจัดทําหนวยการเรียนรู และกาํหนดความรู
ความสามารถ     ของผูเรียนที่ตองการใหเกิดขึ้นนี้ ครูผูสอนตองพิจารณาพันธกิจ เปาประสงค และ
คุณลักษณะอนัพึงประสงคของหลักสูตรสถานศึกษา และพิจารณามาตรฐานการเรียนรูของหนวยการเรียนรู
ที่กําลังออกแบบการจัดการเรียนรูดวย 

ในขั้นแรกนี้ มวีิธีการพิจารณาเพื่อการเตรียมการจัดการเรยีนรูใหชัดเจนขึ้น ซ่ึง Wiggins และ 
McTighe แนะนําใหใชกรอบความคิด 3 วง เปนเกณฑการพิจารณาเพื่อการจัดลําดับเนือ้หาสาระที่จะ
ใหกับผูเรียนไดเรียนรู ดังแผนภูมิที่ 1 
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 แผนภูมิที่ 1 การกําหนดความรู และทักษะที่สําคัญประจําหนวยการเรยีนรู 

(ที่มา Wiggins and McTighe. 1998: Establishing Curricular Priorities) 
 ในการจดัการเรียนรู 1 หนวยการเรียนรูนัน้ ครูผูสอนควรจะจดัลําดับเนือ้หาสาระใหเปน             
ลําดับอยางเหมาะสม โดยอาจจะใชกรอบความคิด 3 วงดังแผนภูมิที่ 1 ในการพจิารณาการเตรยีม         
การจัดการเรยีนรูเพื่อใหการจัดการเรียนรูประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คือวงกลมวงใหญแทนความรูที่จะให             
ผูเรียนคุนเคย เปนสาระ/เร่ืองที่จะใหผูเรียน อาน ศึกษา คนควาประกอบ หรือเพิ่มเตมิดวยตนเอง ตลอด
การศึกษาหนวยการเรียนรูนี้ เพื่อใหผูเรียนมคีวามรู ความเขาใจหนวยฯ ที่เรียนมากขึน้ วงกลมกลาง 
แทนความรู(ขอเท็จจริง หรือความคิดรวบยอด หรือหลักการ) และทักษะสําคัญ(ทักษะกระบวนการ 
วิธีการ หรือ ยทุธศาสตร)ที่ผูเรียนจําเปนตองใชระหวางเรยีนในหนวยฯ เพื่อใหมีความรูความสามารถ
ตามที่กําหนดไว วงกลมในสุด เปนความคิดหลักหรือหลักการที่สําคัญของหนวยการเรียนรู ที่ตองการ          
ใหเปนความเขาใจที่คงทนฝงอยูในตวัของผูเรียนเปนเวลานาน 
 Wiggins และ McTighe ไดใหหลักการในการพิจารณากาํหนดความรู(แนวคดิ หรือทกัษะ
กระบวนการ)ที่สําคัญ ที่จัดวาเปนความเขาใจที่คงทน(Enduring understanding) ของหนวยการเรียนรู         
ที่เปนประโยชนตอผูเรียน มีเกณฑการพิจารณา 4 ขอ คือ ความรูดังกลาว ตองมีลักษณะ ดังนี ้

1.1 เปนความรู(หลักการแนวคิด/เร่ือง/กระบวนการจัดการเรยีนรู) ที่ผูเรียนสามารถ 
นําไปใชไดในสถานการณใหมท่ีหลากหลาย ทั้งในเรื่องทีเ่รียน หรือเร่ืองอื่น 

ความรูท่ีจะใหผูเรียนคุนเคย               
(Worth being familiar with) 

สิ่งสําคัญท่ึตองรู และตองทํา 
(ความรู และทกัษะที่คัญ) 

(Important to know and do) 

ความเขาใจที่คงทน       
( “Enduring” 

understanding) 
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1.2 เปนความรู(หลักการแนวคิด/เร่ือง/กระบวนการ) ที่เปนหัวใจสําคัญของหนวยที่เรียน  
โดยครูผูสอนจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเปนกระบวนการ และคนพบหลักการ แนวคิด              
ที่สําคัญนี้ดวยตนเอง(จึงจะเปนความรูท่ีคงทน)  

1.3 เปนความรู(หลักการแนวคิด/เร่ือง/กระบวนการ) ที่อาจจะไมเปนรูปธรรมที่ชัดเจน  
หรือคอนขางจะเปนนามธรรม เปนความรู(หลักการแนวคิด/เร่ือง/กระบวนการ) ที่ผูเรียนเขาใจ      
คอนขางยาก และมักจะเขาใจผิด แตความรูนี้เปนหลักการแนวคดิ/เร่ือง/กระบวนการที ่เปนหวัใจ          
ของหนวยการเรียนรู เชน ในวิชาฟสิกส กฏของแรง กฏของการเคลื่อนที่ แรงโนมถวงของโลก                 
มีความสําคัญ และเปนเรื่องที่ผูเรียนเขาใจคอนขางยาก ครูผูสอนตองนําเรื่องดงักลาว มาจัดกิจกรรม/     
จัดประสบการณการเรียนรู ใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องนั้นท่ีถูกตองและชัดเจน 

1.4 เปนความรู(หลักการแนวคิด/เร่ือง/กระบวนการ) ที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง 
ในการศึกษา คนควาหาหลักการ/แนวคิด/เร่ือง/กระบวนการสําคัญนั้น และเปนความรูที่สอดคลอง        
กับความสนใจของผูเรียน จงึจะทําใหผูเรียนมีความสนใจ ตั้งใจทีจ่ะทํากิจกรรมเพื่อใหเกิดความรู         
ตลอดหนวยการเรียนรู โดยไมเกิดความเบือ่หนาย 

ขั้นท่ี 2 กําหนดการแสดงอออกของผูเรียนท่ีเปนหลักฐานที่ชัดเจน และยอมรับไดวาผูเรียนม ี
ความรู ความสามารถตามทีกํ่าหนดไว (Determine acceptable evidence of learning) ในขัน้ท่ี 1
หลังจากไดเรียนรูหนวยฯ ทีก่าํหนดใหแลว คําถามสําหรับครูผูออกแบบการจัดการเรยีนรูตองหาคําตอบ
ใหไดสําหรับขั้นตอนนี้ คือ ครูผูสอนจะรูไดอยางไรวา ผูเรียนมีความรู ความเขาใจตามมาตรฐาน หรือ
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหนวยการเรียนรูท่ีกําหนดไว? การแสดงออกของผูเรียนควรมีลักษณะ
อยางไร จึงจะยอมรับไดวา ผูเรียนมีความรู ความเขาใจตามที่กําหนดไว? ดังนั้น ครูผูสอนจึงตอง
ประเมินผลการเรียนรูโดยการตรวจสอบการแสดงออกของผูเรียนเปนระยะ ๆ ดวยวิธีการที่หลากหลาย 
ทั้งเปนทางการ และไมเปนทางการ สะสมตลอดหนวยการเรียนรู ดังนั้น จึงไมควรใชวิธีการประเมินผล
การเรียนรูเพยีงครั้งเดียวแลวตัดสินเปนผลการเรียนรูของผูเรียนใน 1 หนวยการเรียนรู 

วิธีการประเมนิผลการเรียนรูที่แนะนําสําหรับการใชวิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรูของ
ผูเรียนใหเหมาะสมกับการเรยีนรู ในแตละวงของกรอบความคิด 3 วง ดงัแผนภูมิที่ 2 
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 แผนภูมิที่ 2 การวัด และประเมินผลการเรียนรูตามลักษณะความรู ความเขาใจ 

จะเห็นไดวา ถาจะวัดและประเมินผลการเรยีนรูที่เปนความเขาใจที่คงทน(Enduring       
understanding) ของผูเรียนวธีิที่เหมาะสมทีสุ่ดคือ การประเมินตามสภาพจริง สวนความรู และทักษะ             
ที่สําคัญของหนวยการเรียนรู ก็ควรใชวิธีการประเมินตามสภาพจริงเชนเดียวกัน แตอาจจะประเมิน            
ดวยการทดสอบดวยก็ได การทดสอบที่ใชควรเปนการทดสอบประเภทเขียนตอบ เพื่อจะไดแนใจวา         
ผูเรียนมีความรูและทักษะทีสํ่าคัญอยางแทจริง  

ขั้นท่ี 3 ออกแบบการจัดประสบการณการเรียนรู(Plan learning experiences and instruction) 
หลังจากที่ครูผูสอนไดกําหนด “ความเขาใจที่คงทน” และกําหนดหลักฐานการแสดงออกของผูเรียนที่
แสดงใหเห็นวา ผูเรียนมีความรู และทักษะสําคัญ และมีความเขาใจที่คงทนแลว ครูผูสอนควรออกแบบ
การจัดการเรยีนรู หรือจัดทําแผนการจัดการเรียนรู โดยกาํหนดกิจกรรมตาง ๆ ใหผูเรียนปฏิบัติ ดังนี้ 

1. กําหนดหลักฐานการแสดงออกของผูเรียนที่แสดงใหเหน็วา ผูเรียนมีความรู และทกัษะ 
กระบวนการ ตามมาตรฐาน/ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหนวยการเรยีนรูที่กําหนด ที่สอดคลองกับ         
ขั้นที่ 2 ที่กําหนดไว 

2. กําหนดกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่จะชวยใหผูเรียนมีความรู(ขอเท็จจรงิ ความคิดรวบยอด  
และหลักการตาง ๆ) และมีทกัษะ ตามมาตรฐาน/ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหนวยการเรียนรู 

ความรูท่ีจะใหผูเรียนคุนเคย               
(Worth being familiar with) 

สิ่งท่ีตองรู และตองทํา 
(ความรู และทกัษะที่สําคัญ)

(Important to know and do) 

ความเขาใจที่คงทน       
( “Enduring” 

understanding) 

  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
        1. การทดสอบ(ปรนัยเลือกตอบ 
           อัตนัย) 
 
         2. การสังเกตพฤติกรรม หรือ              
             การทําโครงงาน หรอื               
             การประเมินตามสภาพจริง 
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3. กําหนดสาระการเรียนรู/เนื้อหาสาระที่ใชเปนสี่อในการจัดการเรียนรู วิธีการชี้แนะ 
(Coaching) และกําหนดวิธีการจัดกจิกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมที่สุด ที่จะทําใหผูเรียนมีความรู               
และทักษะตามมาตรฐาน/ผลการเรียนรูทีค่าดหวังของหนวยการเรียนรู 

4. กําหนดสื่อ อุปกรณ และแหลงการเรียนรูที่เหมาะสม ที่จะทําใหผูเรียนพัฒนาตาม 
มาตรฐาน/ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหนวยการเรียนรู 

ครูผูสอน ควรตรวจสอบแผนการจัดการเรยีนรู โดยอาจจะใหเพื่อนครูชวยตรวจสอบใหวา  
แตละสวนของแผนการจัดการเรียนรูที่กําหนด มีความเหมาะสม และมีความเปนไปไดที่จะทําใหผูเรียน
มีความรู มีทักษะ และมีความเขาใจที่คงทน(Enduring knowledge) ตามมาตรฐาน/ผลการเรียนรูที่
คาดหวังของหนวยการเรียนรูหรือไม กอนทีจ่ะนําไปจัดการเรียนรูจริงกบัผูเรียน 

การออกแบบการจัดการเรียนรู โดยการประยุกตกระบวนการ Backward Design 
 การออกแบบการจัดการเรยีนรูแบบเดิม ครูผูสอนวิเคราะหมาตรฐานการจัดการเรียนรูของวิชา
ตามหลักสูตร จัดทําผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป/รายภาค จัดทําสาระการเรียนรูรายป/รายภาค จดัทํา
หนวยการเรยีนรู วางแผนการจัดการเรียนรู(วางแผนการสอน) แลวจึงนําแผนการจดัการเรียนรูไปใช        
ในการจดัการเรียนรูใหกับผูเรียน ดวยวิธีการดังกลาว ครูผูสอนบางคนอาจจะไมมีการตรวจสอบวา
กิจกรรมการจดัการเรียนรูทีก่ําหนดในแผนการจัดการเรยีนรู สามารถทําใหผูเรียนมคีวามรูความสามารถ 
บรรลุตามผลการเรียนรูที่คาดหวังหรือไม อีกทั้งไมไดตรวจสอบวา วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ของผูเรียนที่กาํหนดนั้น วดัสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังหรือไม และสอดคลองมากนอยเพียงใด 
ดวยเหตนุี้ อาจจะทําใหคุณภาพของนักเรียนไมคอยเปนไปตามที่หลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ.2544 
ก็เปนได 

จากหลักการ แนวคดิของ Wiggins และ McTighe ดังกลาว พอจะนํามาประยุกตใชสําหรับ
ครูผูสอนในการออกแบบการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธภิาพมากขึน้ ทีส่อดคลองกับบริบทของ การใช
หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ.2544 มีขั้นตอนการออกแบบการจัดการเรียนรูแบบ Backward 
Design ดังนี ้

1. กําหนดชื่อหนวยการเรียนรู/จัดทําหนวยการเรียนรูที่มีคุณคาตอผูเรียน และสังคมและเหมาะสม  
สอดคลองกับระดับการศึกษาของผูเรียน 

2. ตั้งคาํถามสําคญัที่เปนคําถามสรุปความเขาใจรวบยอด(Essential question)ของหนวยฯ เพื่อ 
นําไปสูการกําหนดความเขาใจที่คงทน(Enduring understanding) 

3. กําหนดความเขาใจที่คงทน(Enduring understanding) ของหนวยฯ ที่ตองการใหเปนความรู  
ความเขาใจติดตัวผูเรียนไปใชในสถานการณตาง ๆ ไดเปนเวลานาน 

4. กําหนดจิตพิสยั(Disposition standards) ของหนวยการเรยีนรูที่กําหนด ที่ตองการใหเกิดขึ้นกับ 
ผูเรียน 
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5.  กําหนดความคิดรวบยอดหลัก(Core concepts)ที่สําคัญ ซ่ึงแตละ Concept มีความเชือ่มโยง  
สอดคลองกัน และสงเสริมกนั เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะตามหนวยการเรียนรูที่กําหนด 

6. กําหนดความรู และทักษะเฉพาะวิชา(Subject-specific standard) ที่เปนความรู(K) ทักษะ 
กระบวนการ(P) และ คานยิม คุณธรรม จริยธรรม(A) เฉพาะวิชา ของแตละ Concept(จากมากนอยเทาไร
จึงจะเพียงพอแตละ Concept แลวแตผูสอนจะพจิารณา)เพื่อที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามหนวย
การเรียนรูที่กําหนด 

7. ตราจสอบความสอดคลองของความรู และทักษะเฉพาะวิชา (ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P)  
และ คานิยม คุณธรรม จริยธรรม(A) ของแตละ Concept) กับมาตรฐานการเรียนรู(12 ป)ของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 

8. กําหนดทักษะครอมวิชา(Trans-disciplinary skills standards)ที่ตองใชในการจัดการเรยีนรู 
ใหกับผูเรียน เชน กระบวนการกลุม การวิเคราะห การเขยีนรายงาน ฯลฯ ที่เปนทักษะที่สามารถใชได
หลายวิชา หรือเปนการยืมทกัษะของวิชาอืน่มาใช เชน การเขียนของวชิาภาษาไทย  

9. กําหนดการแสดงออกของผูเรียนที่เปนหลักฐานทีแ่สดงวา ผูเรียนมีความรู ความเขาใจตาม 
ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) และ คานิยม คุณธรรม จริยธรรม(A) ที่ครูผูสอนตองการใหเกิดขึน้กับ
ผูเรียน ใหครบทุก Concept โดยการออกแบบการประเมินผลการเรียนรูใหเหมาะสมสําหรับความรู และ
ทักษะเฉพาะวชิาแตละรายการ 

10. จัดกลุมหลักฐานการแสดงออกของผูเรียน ใหเปนลําดับท่ีเหมาะสมตามที่จะนําไปจัดการเรียนรู 
ใหกับผูเรียนจริง กิจกรรมที่สามารถจัดรวมกันได ควรจดัไวในกลุมเดยีวกัน เชน การจัดนิทรรศการ เพื่อ
ไมใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมซ้ําซอน 

11. ออกแบบการจัดการเรียนรู  เปนการกําหนดกิจกรรมการจัดการเรียนรู หรือจัดประสบการณ 
การเรียนรู โดยนําการแสดงออกของผูเรียน ที่เปนหลักฐานวาผูเรียนมคีวามรู ความเขาใจสําหรับความรู 
และทักษะเฉพาะวิชาทีก่ําหนด(การประเมนิผลการเรียนรู) แตละรายการมากําหนดกจิกรรมการจัดการ
เรียนรู หรือการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียน กําหนดสื่อ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู และ
จํานวนชั่วโมง ของแตละกิจกรรมใหเหมาะสม 

12. ตรวจสอบความเหมาะสมของการออกแบบการจัดการเรยีนรู 
13. นําผลการออกแบบการจัดการเรียนรูไปจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน 
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ตัวอยางเชน การออกแบบการจัดการเรียนรู เนนเศรษฐกิจพอเพียง ระดบัชั้น ม.4 ดําเนินการ 
ออกแบบดังนี ้

1. กําหนดชื่อหนวยการเรียนรู/จัดทําหนวยการเรียนรูที่มีคุณคาตอผูเรียน และสังคมและเหมาะสม  
สอดคลองกับระดับการศึกษาของผูเรียน กาํหนดดังนี้  “วัยรุนยุคใหมกาวไกลอยางสมดุล”  
 
 
 
 
 

2. ตั้งคาํถามสําคญัท่ีเปนคําถามสรุปความเขาใจรวบยอด(Essential question)ของหนวยฯ เพื่อ 
นําไปสูการกําหนดความเขาใจที่คงทน(Enduring understanding)ของหนวยการเรยีนรู คําถามที่ควร
จะเปนสําหรับหนวยนี้ มดีังนี้ 

“วัยรุนยุคใหม จะดํารงชวีิตอยางไร ทามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก?” 
3. กําหนดความเขาใจที่คงทน(Enduring understanding) ของหนวยฯ ที่ตองการใหเปนความรู  

ความเขาใจติดตัวผูเรียนไปใชในสถานการณตาง ๆ ไดเปนเวลานาน หนวยนี้ กําหนดไว ดังนี ้
“ทักษะการดํารงชีวิตอยางเหมาะสมของวัยรุนทามกลางการเปลี่ยนแปลง โดยการประยุกตใช

แนวคดิปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
4. กําหนดจิตพิสยั(Disposition standards) ของหนวยการเรยีนรูที่กําหนด ที่ตองการใหเกิดขึ้นกับ 

ผูเรียน หนวยนี้ กําหนดไว ดังนี ้
“พึ่งตนเอง ประหยัด เห็นคุณคาในตนเอง” 
5.  กําหนดความคิดรวบยอดหลัก(Core concepts)ที่เปนแกนความรูที่สําคัญของหนวยฯ ซ่ึงแตละ  

Concept จะมคีวามเชื่อมโยง สอดคลอง และสงเสริมกัน เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะตามหนวย              
การเรียนรูที่กําหนด การกําหนด Concept สําคัญของหนวยฯ นี้ ไดแก 

5.1 โครงสรางของครอบครัว 
5.2 การเปลี่ยนแปลงดานรางกาย และอารมณของวัยรุน 
5.3 คานิยมของวยัรุน 
5.4 การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี 
5.5 พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุน 
5.6 การสรางภูมิคุมกัน 

 
 
 

วัยรุนยุคใหม 
กาวไกลอยาง

สมดุล 
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(บางหนวยการเรียนรู อาจจะเปนการบูรณาการในกลุมสาระการเรียนรู(บูรณาการระหวางสาระ 
การเรียนรูของวิชา) หรืออาจจะเปนการบูรณาการระหวางกลุมสาระการเรียนรูก็ได เนื่องจากการจดั         
การเรียนรูนี้ มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามหนวยการเรียนรูที่กําหนด มากกวาสอนใหจบตาม
แบบเรียน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. กําหนดความรู และทักษะเฉพาะวิชา(Subject-specific standard) ที่เปนความรู(K) ทักษะ 
กระบวนการ(P) และ คานยิม คุณธรรม จริยธรรม(A) เฉพาะวิชา ของแตละ Concept(จะมากนอย
เพียงใดจึงจะเพียงพอในแตละ Concept แลวแตผูสอนจะพิจารณา) ซ่ึงควรเพียงพอที่จะพัฒนาผูเรียนให
มีคุณลักษณะตามหนวยการเรียนรูที่กําหนดได หนวยฯ นี้กําหนดความรู และทักษะเฉพาะวิชา ดังนี้ 

Concepts ความรู และทักษะเฉพาะวิชา 
1.โครงสรางของครอบครัว 
 

1.การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของครอบครัวไทยจากอดตีถึง
ปจจุบัน-K 
2.การปฏิบัติตนในฐานสมาชิกที่ดีของครอบครัว-P, A 

วัยรุนยุคใหม 
กาวไกลอยาง

สมดุล 

โครง 
สรางของ
ครอบครัว 

การเปล่ียนแปลง
ดานรางกาย และ
อารมณของวัยรุน 

คานิยม
ของวัยรุน 

การ
เปล่ียนแปลง
ดานเทคโนโลยี 

พฤติกรรม
เสี่ยงของวยัรุน การสราง

ภูมิคุมกัน 
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Concepts ความรู และทักษะเฉพาะวิชา 
2.การเปลี่ยนแปลงดานรางกาย และ
อารมณของวัยรุน 

1.การควบคุมตนเองเมื่อเขาสูวัยรุน(ทกัษะชีวิต บุคลิกภาพ)-K, P 
2.พัฒนาการของวัยรุน(การเปลี่ยนแปลงดานรางกาย และ
อารมณของวัยรุน)-K 
 

3.คานิยมของวัยรุน 1.วิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย-K 
2.การพัฒนาคานิยมการดํารงชีวิตของวยัรุนโดยการประยุกตใช
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ทามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก-
K, P, A 

4.การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี 1.วิเคราะหสาเหตุ และผลกระทบที่เกดิขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ดานเทคโนโลย-ีK 
2.เลือกใช/บริโภคเทคโนโลยีอยางเหมาะสมกับบริบทของ
ตนเองอยางสรางสรรค-K, P, A 

5.พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุน 1.ลักษณะพฤติกรรมเสี่ยง และสาเหตุของการเกิดพฤตกิรรม
เสี่ยง(พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ พฤติกรรมวัยรุน-การตบตี การ
พนัน ติดยาเสพติด ติดเกมคอมพิวเตอร แกงซิ่งมอเตอรไซค การ
ยกพวกตกีัน)-K 
2.วิเคราะหผลกระทบที่เกดิขีน้จากการที่วัยรุนมีพฤติกรรมเสี่ยง-
K 
3.การประพฤติปฏิบัติตนเพือ่หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง-P 

6.การสรางภูมิคุมกัน 1.การนําหลักธรรมไปใชในการดํารงชีวิต-P, A 
2.มีเหตุผลที่จะเลือกปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับยุคโลกาภวิตัน-P, A
3.พึ่งตนเอง ประหยดั เหน็คณุคาในตนเอง-A 
4.แสดงจุดยืนของตนเองในการดํารงชีวิตอยางพอเพยีง-P, A 

7. ตราจสอบความสอดคลองของความรู และทักษะเฉพาะวิชา (ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P)  
และ คานิยม คุณธรรม จริยธรรม(A) ของแตละ Concept) กับมาตรฐานการเรียนรู(12 ป)ของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ตรวจสอบความสัมพันธของมาตรฐานการเรยนรู และ ความรู และ
ทักษะเฉพาะวชิาที่กําหนดแลว มีผลดังนี้ 
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มาตรฐานการเรียนรู ความรู และทักษะเฉพาะวิชา 
มาตรฐาน ส 2.1 ปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมอืง
ดีตามกฎหมาย  ประเพณแีละวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยู
รวมกันในสังคมไทย และสงัคมโลกอยางสันติสุข 
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ 
มาตรฐาน ส 4.3 เขาใจความเปนมาของชาติไทย 
วัฒนธรรม ภูมปิญญาไทย มคีวามภาคภูมิใจ และธํารง
ความเปนไทย 

1.การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของครอบครัว
ไทยจากอดีตถึงปจจุบัน-K 
2.การปฏิบัติตนในฐานสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว-P, A 

มาตรฐาน พ 1.1 เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโต 
และพัฒนาการของมนุษย 
มาตรฐาน พ 1.2 เขาใจและเห็นคุณคาของชีวิต 
ครอบครัว เพศศึกษา และมทีักษะในการดาํเนินชวีิต 

1.พัฒนาการของวัยรุน(การเปลี่ยนแปลง
ดานรางกาย และอารมณของวัยรุน)-K 
2.การควบคุมตนเองเมื่อเขาสูวัยรุน(ทกัษะ
ชีวิต บุคลิกภาพ)-K, P 

มาตรฐาน ส 3.1 เขาใจและสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรในการผลิต และการบริโภค การใชทรัพยากรที่
มีอยูจํากดัไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมทั้ง
เขาใจหลักการ 

1.วิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทย-K 
2.การพัฒนาคานิยมการดํารงชีวิตของวยัรุน
โดยการประยกุตใชปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ทามกลางการเปลี่ยนแปลงของ
โลก-K, P, A 

มาตรฐาน ง 1.1 เขาใจ มีความคิดสรางสรรค มีทักษะ มี
คุณธรรม มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และ
ส่ิงแวดลอมในการทํางาน เพื่อการดํารงชวีิต และ
ครอบครัว ที่เกี่ยวของกับงานบาน งานเกษตร งานชาง 
งานประดษิฐ และงานธุรกิจ 
มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจธรรมชาติและกระบวนการ
เทคโนโลยี ใชความรุ ภูมิปญญา จินตนาการ และ
ความคิดอยางมีระบบในการออกแบบ สรางสิ่งของ 
เครื่องใช วิธีการเชิงกลยุทธ ตามกระบวนการเทคโนโลยี 
สามารถตัดสินใจเลือกใชเทคโนโลยีในทางสรางสรรค
ตอชีวิต สังคม ส่ิงแวดลอม โลกของงาน และอาชีพ 
 
 

1.วิเคราะหสาเหตุ และผลกระทบที่เกดิขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี-K 
2.เลือกใช/บริโภคเทคโนโลยีอยาง
เหมาะสมกับบริบทของตนเองอยาง
สรางสรรค-K, P, A 
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มาตรฐานการเรียนรู ความรู และทักษะเฉพาะวิชา 
มาตรฐาน พ 5.1 ปองกัน และหลีกเลีย่งปจจัยเสี่ยง 
พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใชสารเสพติด 
และความรุนแรง 
 

1.ลักษณะพฤติกรรมเสี่ยง และสาเหตุของ
การเกิดพฤตกิรรมเสี่ยง(พฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศ พฤติกรรมวัยรุน-การตบตี การพนัน 
ติดยาเสพตดิ ติดเกมคอมพวิเตอร แกงซิ่ง
รถจักรยานยนต การยกพวกตีกัน)-K 
2.วิเคราะหผลกระทบที่เกดิขีน้จากการที่
วัยรุนมพีฤติกรรมเสี่ยง-K 
3.การประพฤติปฏิบัติตนเพือ่หลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยง-P 

มาตรฐาน พ 1.2 เขาใจและเห็นคุณคาของชีวิต 
ครอบครัว เพศศึกษา และมทีักษะในการดาํเนินชวีิต 
 

1.การนําหลักธรรมไปใชในการดํารงชีวิต-
P, A 
2.มีเหตุผลที่จะเลือกปฏิบัติตนใหเหมาะสม
กับยุคโลกาภวิตัน-P, A  
3.พึ่งตนเอง ประหยดัเหน็คณุคาในตนเอง-A 
4.แสดงจุดยืนของตนเองในการดํารงชีวิต
อยางพอเพยีง-P, A 

 

8. กําหนดทักษะครอมวิชา(Trans-disciplinary skills standards)ที่ตองใชในการจัดการเรยีนรู 
ใหกับผูเรียน เชน กระบวนการกลุม การวิเคราะห การเขยีนรายงาน ฯลฯ ที่เปนทักษะที่สามารถใชได
หลายวิชา หรือเปนการยืมทกัษะของวิชาอืน่มาใช เชน การเขียนของวชิาภาษาไทย หนวยฯนี้ กําหนดได 
ดังนี ้

8.1 การคิดวิเคราะห 
8.2 การเขียนเรียงความ 
8.3 การเขียนรายงาน 
8.4 กระบวนการกลุม 
8.5 การสัมภาษณ 

9. กําหนดการแสดงออกของผูเรียนที่เปนหลักฐานทีแ่สดงวา ผูเรียนมีความรู ความเขาใจตาม 
ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) และ คานิยม คุณธรรม จริยธรรม(A) ที่ครูผูสอนตองการใหเกิดขึน้กับ
ผูเรียน ใหครบทุก Concept โดยการออกแบบการประเมินผลการเรียนรูใหเหมาะสมสําหรับความรู และ
ทักษะเฉพาะวชิาแตละรายการ โดยกําหนดเปน 6 วิธีของการประเมินผลการเรียนรู ไดแก 
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9.1 ปรนัยเลือกตอบคําตอบที่ถูก(Selected response) 
9.2 เติมคํา หรือขอความสั้น ๆ(Constructed response) 
9.3 เขียนขอความ หรือ อัตนัย(Essay) 
9.4 การประเมินผลงานที่เกิดขึ้นในโรงเรียน (School product/performance) หรือสถานการณ 

จําลองในสถานศึกษา 
9.5 การประเมินในบริบทของความเปนจริง หรือในเหตกุารณจริง ในสถานการณจริง  หรือ 

ในชีวิตจริง นอกสถานศึกษา(Contextual product/performance) 
9.6 การประเมิน/การสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนตลอดการเรียนรู(On-going tools/  

Observation)ใน 1 หนวยการเรียนรู 
 โดยนําวิธีการวัด และประเมนิผลการเรียนรู มาจัดทําเปนตาราง ผังการประเมินผลการเรียนรู 
และกําหนดการแสดงออกของผูเรียน ทั้งสําหรับความเขาใจที่คงทน จติพิสัย ความรูและทักษะเฉพาะ
วิชา และ ทกัษะครอมวิชาของหนวยฯ ดังนี ้
 
 
 



ผังการประเมินผลการเรียนรู 
 

เปาหมายการเรียนรู 
ปรนัย

เลือกตอบ 
เติมคํา/
ขอความ เขียนบรรยาย ผลงานในโรงเรียน 

ประเมินใน
สถานการณจริง 

สังเกตตลอด
หนวยฯ 

ความเขาใจที่คงทน 
-ทักษะการดํารง 
ชีวิตอยางเหมาะสม
ของวัยรุน ทามกลาง
การเปลี่ยนแปลง 
โดยการประยกุตใช
แนวคดิปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

  -สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-เขียนแสดงความคิดเห็น “วัยรุนจะดํารงชวีิต
อยางไรทามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก
ปจจุบัน” 

-แบงกลุมแสดงบทบาท
สมมุติ 
-สัมภาษณวยัรุนใน
สถานศึกษาเกีย่วกับ          
การดํารงชีวิตประจําวนั 

 สังเกตการณนาํ
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง ใป
ประยุกตใช ใน
ชีวิตประจําวัน
ของนักเรียน 

จิตพิสัย 
พี่งตนเอง ประหยัด 
และเหน็คุณคาใน
ตนเอง 

     นักเรียนและ
ผูปกครองสังเกต
พฤติกรรมของ
นักเรียนเกีย่วกบั 
-พี่งตนเอง –
ประหยดั-เห็น
คุณคาในตนเอง 
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เปาหมายการเรียนรู 
ปรนัย

เลือกตอบ 
เติมคํา/
ขอความ เขียนบรรยาย ผลงานในโรงเรียน 

ประเมินใน
สถานการณจริง 

สังเกตตลอด
หนวยฯ 

 
  

  
 -มีภูมิคุมกนั 

ในการดํารงชวีิต
ประจําวนั 

ความรูและทักษะ
เฉพาะวิชา 
สังคมศึกษา 
-อธิบายการปฏิบัติ
ตนในการเปน
สมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว และการ
ปฏิบัติตามสิทธิ 
หนาที่ของ การเปน
พลเมืองดี ตาม 
กฎหมาย  ประเพณี 
และวัฒนธรรมไทย 
 
 

  
 
 
-ตอบ
คําถามสิทธิ 
หนาที่ของ
การเปน
พลเมืองดี 

  
 
 
-จัดเวทีอภิปรายแนว
ทางการปฏิบัติตนในการ
เปนสมาชิกทีด่ีของ
ครอบครัว และการ
ปฏิบัติตามสิทธิ หนาที่
ของการเปนพลเมืองดี 
ตามกฎหมาย ประเพณี 
และวัฒนธรรมไทย 
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เปาหมายการเรียนรู 
ปรนัย

เลือกตอบ 
เติมคํา/
ขอความ เขียนบรรยาย ผลงานในโรงเรียน 

ประเมินใน
สถานการณจริง 

สังเกตตลอด
หนวยฯ 

-วิเคราะห                
การเปลี่ยนแปลง
โครงสรางของ
สังคมไทยในอดีต 
จนถึงปจจุบันเนน
สถาบันครอบครัว 

  -เขียนเรียงความอธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมไทย จากอดึตถึงปจจุบัน และ
ผลกระทบที่เกดิขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทย เนนสถาบันครอบครัว 

   

-อธิบายหลักการ
ของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการดํารงชวีิต 

  -เขียนอธิบายหลักการของปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงเพื่อการดํารงชีวิต 

-จัดนิทรรศการแสดง
หลักการของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
การดํารงชีวิตและแนว
การปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

  

สุขศึกษา พลศึกษา 
-อธิบายพัฒนาการ
ทางรางกาย และ
อารมณของวัยรุน 
 

  -เขียนรายงานพัฒนาการดานรางกาย และ
อารมณของวัยรุน 
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เปาหมายการเรียนรู 
ปรนัย

เลือกตอบ 
เติมคํา/
ขอความ เขียนบรรยาย ผลงานในโรงเรียน 

ประเมินใน
สถานการณจริง 

สังเกตตลอด
หนวยฯ 

-วิเคราะหการดําเนิน
ชีวิตของวยัรุน 

  -เขียนรายงานสรุปการดําเนนิชีวิตของวยัรุน
จากการสัมภาษณ 

-สัมภาษณเพื่อนนักเรยีน
เกี่ยวกับการดําเนินชวีิต
ของวัยรุน 
-จัดทําแผนพบัเผยแพร
สรุปผลการดําเนินชวีิต
ของวัยรุน พรอมทั้ง 
ชี้ใหเห็นผลเสียในสวนที่
ไมเหมาะแกชีวิตวยัรุน 

  

-อธิบายแนว              
การปฏิบัติเพื่อ
หลีกเลี่ยงพฤตกิรรม
เสี่ยง 
 

  -เขียนบอกลักษณะของพฤติกรรมเสี่ยงตาง ๆ 
และสาเหตุที่ทาํใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยง  
-วิเคราะหกรณีตัวอยางเกีย่วกับผูที่มีพฤตกิรรม
เสี่ยง แลวเขยีนอธิบายวิธีการหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยง และเขียนแสดงความคิดเหน็       
เกี่ยวกับการแกปญหาพฤติกรรมเสี่ยงจาก
กรณีศึกษา 
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เปาหมายการเรียนรู 
ปรนัย

เลือกตอบ 
เติมคํา/
ขอความ เขียนบรรยาย ผลงานในโรงเรียน 

ประเมินใน
สถานการณจริง 

สังเกตตลอด
หนวยฯ 

-แสดงออกถึง
ทักษะการดํารงชีวิต
เกี่ยวกับ                  
การหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยง 

   -จัดทําแผนพบัเกี่ยวกับ
ทักษะการดํารงชีวิตที่
หลีกเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยง 
-จัดนิทรรศการเกี่ยวกับ
ทักษะการดํารงชีวิตที่
หลีกเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยง 
-แสดงบทบาทสมมุติ
เกี่ยวกับทกัษะการ
ดํารงชีวิตที่หลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยง 

  

การงานอาชีพฯ 
-เลือกใชเทคโนโลยี
ในทางสรางสรรค
ตอการดํารงชีวิต 

   
-เขียนสรุปรายงานการเลือกใชเทคโนโลยีใน 
ชีวิตประจําวันของนักเรียน จากการสัมภาษณ 

 
-สัมภาษณเพื่อนนักเรยีน
ระดับชั้น ม.ปลาย เกี่ยว 
กับพฤติกรรมการใชเทค 
โนโลยีในชวีิตประจําวนั 
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เปาหมายการเรียนรู 
ปรนัย

เลือกตอบ 
เติมคํา/
ขอความ เขียนบรรยาย ผลงานในโรงเรียน 

ประเมินใน
สถานการณจริง 

สังเกตตลอด
หนวยฯ 

ทักษะครอมวิชา 
1. การเขียน
เรียงความ 
2. การเขียนรายงาน 
3. การคิดวิเคราะห 
4. การทํางานกลุม 
5.การสัมภาษณ 

  การเขียนเรียงความ 
-อธิบายสาเหตกุารเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
จากอดีตถึงปจจุบัน และผลกระทบที่เกิดขึน้
จากการเปลี่ยนแปลง เนนสถาบันครอบครัว 
-เขียนอธิบายหลักการของปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงเพื่อการดํารงชีวิต 
-เขียนบอกลักษณะของพฤติกรรมเสี่ยงตาง ๆ 
และสาเหตุที่ทาํใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยง  
-เขียนอธิบายวธิีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง 
และเขียนแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับการ
แกปญหาพฤตกิรรมเสี่ยงจากกรณีศึกษา 
การเขียนรายงาน 
-เขียนรายงานพัฒนาการดานรางกาย และ
อารมณของวัยรุน 
-เขียนรายงานสรุปการดําเนนิชีวิตของวยัรุน
จากการสัมภาษณ 
 

การทํางานกลุม 
-เขียนรายงานพัฒนาการ
ทางรางกายอารมณของ
วัยรุน 
-เขียนอธิบายสาเหตุการ
เปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทยฯ 
-สัมภาษณและสรุป
พฤติกรรมการใช
เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจําวัน และ            
การดําเนนิชีวติของวัยรุน
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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เปาหมายการเรียนรู 
ปรนัย

เลือกตอบ 
เติมคํา/
ขอความ เขียนบรรยาย ผลงานในโรงเรียน 

ประเมินใน
สถานการณจริง 

สังเกตตลอด
หนวยฯ 

 
  -สรุปรายงานการเลือกใชเทคโนโลยีใน

ชีวิตประจําวันของนักเรียนจากการสัมภาษณ 
การคิดวิเคราะห 
-วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ
สังคมในอดีตจนถึงปจจุบัน เนนสถาบัน
ครอบครัว 
-วิเคราะหกรณีตัวอยางเกีย่วกับผูที่มีพฤตกิรรม
เสี่ยง 

-วิเคราะหการเปลี่ยน 
แปลงโครงสรางของ
สังคมในอดีตจนถึง
ปจจุบัน เนนสถาบัน
ครอบครัว 
-วิเคราะหกรณีตัวอยาง
พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุน
และเสนอวิธีการ
หลีกเลี่ยง 
-จัดนิทรรศการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
-แสดงบทบาทสมมุติ
เกี่ยวกับทกัษะการ
ดํารงชีวิตที่หลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยง 

  

 
 

หมายเหตุ ตัวอยางการออกแบบการจัดการเรียนรูหนวยการเรียนรู “วัยรุนยุคใหมกาวไกลอยาง
สมดุล” นายเฉลิม ฟกออน ไดปรับปรุงเมื่อ 10 พฤษภาคม  2550 จากคณะที่ไดรับมอบหมายจาก
สํานักพัฒนานวัตกรรม สพฐ. ที่ไดจัดทําหนวยฯ นี้เมื่อ 6-10 เมษายน 2550 จัดทําโดย นายเจริญ 
พรประสิทธิ์ ศึกษานิเทศก สพท.ตราด, นายเฉลิม ฟกออน ศึกษานิเทศก สพท.ลําพูน เขต 1,           
นายสมชัย แซเตีย ศึกษานิเทศก สพท.เชีบงใหม เขต 4,  นางสาวพิสมร วัยวุฒฺ ศึกษานเิทศก สพท.
อุตรดิตถ เขต 2,  และนางนติยา นอยพินิจ ครูโรงเรียนลาดยายพิทยาคม สพท.นครสวรรค เขต 2  
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 สําหรับการประเมินการเขียนบรรยาย ผลงานในโรงเรียน การประเมินในสถานการณจริง และ
การสังเกต ครูผูสอนควรจัดทํามิติคุณภาพ(Rubrics)สําหรับประเมินผลงานของนักเรยีน ตวัอยางมติิ/
ประเด็นการประเมินผลงานตาง ๆ เชน (ครูผูสอนนําไปปรับใชได) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขียนสารคดีเก่ียวกับ 
1. เนื้อหา 
2. นาอาน 
3. ใชภาษาสละสลวย 
4. แนวคดิแปลกใหม

เปนประโยชน 
 

การทําหนังสือเลมเล็ก 
1. เนื้อหา 
2. การนําเสนอ 
3. การใชภาษา 
4. ภาพประกอบ 
5. ความคิดสรางสรรค 

การวิพากยผลงาน 
1. ตรงประเด็น 
2. มีเหตุผล 
3. สรางสรรค 

 

การทํา Mind map 
1. ประเด็นหลัก 
2. ประเด็นรอง 
3. ประเด็นยอย 
4. รูปแบบ 

การสาธิต 
1. นาสนใจ 
2. แปลกใหม 
3. เปนไปตามลําดับ

ขั้นตอน 
4. การประยกุตใช 

การทําโครงงาน 
1. การวางแผน 
2. การดําเนนิงานตาม

ขั้นตอน 
3. การสรุปผล 
4. การนําผลการดําเนินงาน

ไปประยกุตใชใน
การโตวาที 

1. พูดตรงประเดน็ 
2. การใชเหตุผล 
3. การใชไหวพรบิ

แกไขปญหา
เฉพาะหนา 

4. การใชเวลา 
 

บันทึกผลการเรียนรู 
1. ครอบคลุม 
2. อานเขาใจงาย 
3. เปนไปตามลําดับ

ขั้นตอน 
4. สะอาดเรียบรอย 

การเขียนบรรยาย 
1. ครอบคลุม 
2. ลําดับขั้นตอน   
3. ส่ือความหมาย  
4. แนวคดิ   

การจัดนิทรรศการ 
1. ตรงประเด็น  
2. ครอบคลุมเนื้อหา 
3. นาสนใจ  
4. คิดสรางสรรค 

  

กระบวนการกลุม 
1. การแบงงาน 
2. การแสดงความคิดเห็น 
3. การยอมรับกัน 
4. ความรวมมือ 
5. ผลงาน 

การเขียนรายงาน 
1.รูปแบบการเขียน
รายงาน 
2.เนื้อหาสาระ 
3.การใชภาษา 
4.การสื่อความ 
5.บรรณานุกรม 
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10. จัดกลุมหลักฐานการแสดงออกของผูเรียน ใหเปนลําดับท่ีเหมาะสมตามที่จะนําไปจัดการเรียนรู 
ใหกับผูเรียนจริง กิจกรรมที่สามารถจัดรวมกันได ควรจดัไวในกลุมเดยีวกัน เชน การจัดนิทรรศการ  
เพื่อไมใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมซ้ําซอน 

กิจกรรม การประเมิน 
1.อภิปรายพลเมืองดี 1.อภิปรายแนวทางการปฏิบตัิตนตามสิทธิ หนาที่ของการเปนพลเมืองดี 

ตามกฎหมาย ประเพณี วัฒนธรรมไทย 
2.มากมีการเปลี่ยนแปลง 
 

2.เขียนเรียงความอธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยจาก อดตี
ถึงปจจุบัน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 
เนนสถาบันครอบครัว          

3.รุนแรงอารมณวยัรุน 3.เขียนรายงานพัฒนาการทางรางกาย และอารมณของวยัรุน 
4.รูจักมักคุนกบัเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4. อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดํารงชวีิต 
5. บันทึกการดํารงชีวิตของวัยรุนทามกลางการเปลี่ยนแปลง 

5.อยูเคียงเทคโนโลยี 6.สัมภาษณเพือ่นนักเรยีนเกีย่วกับการเลือกใชเทคโนโลยีในการดํารงชีวิต 
7. สัมภาษณเพือ่นนักเรยีนเกีย่วกับการดําเนินชีวิตของวยัรุน 
8. เขียนสรุปรายงานการเลือกใชเทคโนโลยีในการดํารงชีวิตของนักเรยีน 
จากการสัมภาษณ 
9. เขียนรายงานสรุปการดําเนินชีวิตของวยัรุนจากการสัมภาษณ 

6.หลีกหนพีฤติกรรมเสี่ยง 10.เขียนบอกลกัษณะของพฤติกรรมเสี่ยงตาง ๆ และสาเหตุที่ทําใหเกิด
พฤติกรรมเสี่ยง 
11. วิเคราะหกรณีตัวอยางเกีย่วกับผูที่มีพฤติกรรมเสี่ยง แลวเขียนอธิบาย
วิธีการหลีกเลีย่งพฤติกรรมเสี่ยง และแสดงความคิดเหน็การแกปญหา
พฤติกรรมเสี่ยงจากกรณีศึกษา 
12. จัดทําแผนพับเกี่ยวกับทกัษะการดํารงชีวิตที่หลีกเลีย่งพฤติกรรมเสี่ยง 

7.เรียบเรียงเปนการแสดง 
และนิทรรศการ 

13.จัดนิทรรศการเกี่ยวกับทกัษะการดํารงชีวิตที่หลีกเลีย่งพฤติกรรมเสี่ยง 
14. แสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับทักษะการดํารงชีวิตที่หลีกเลี่ยงพฤติกรรม
เสี่ยงของวัยรุน 

11. ออกแบบการจัดการเรียนรู  เปนการกําหนดกิจกรรมการจัดการเรียนรู หรือจัดประสบการณ 
การเรียนรู โดยนําการแสดงออกของผูเรียน ท่ีเปนหลักฐานวาผูเรียนมคีวามรู ความเขาใจสําหรับความรู 
และทักษะเฉพาะวิชาท่ีกําหนด ในผังการประเมินผลการเรียนรู แตละรายการมากําหนดกิจกรรมการจัด          
การเรียนรู หรือการจัดประสบการณการเรยีนรูใหกับผูเรียน กําหนดสื่อ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู 
และจํานวนชัว่โมง ของแตละกิจกรรมใหเหมาะสมตลอดหนวยการเรยีนรู โดยกําหนดในตาราง                
การออกแบบการจัดการเรยีนรู ดังนี้
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การออกแบบการจัดการรียนรู(เวลาเรียน 18 ชั่วโมง) 
กิจกรรม การประเมิน การจัดการเรียนรู สื่อ อุปกรณ แหลงการเรียนรู เวลา 

1.อภิปรายพลเมืองดี 1.อภิปรายแนวทางการปฏิบตัิตน
ตามสิทธิ หนาที่ของการเปน
พลเมืองดี ตามกฎหมาย ประเพณี 
วัฒนธรรมไทย 

1.แบงกลุมผูเรียนใหสืบคนขอมูลการปฏิบัติตนตามสิทธิ และ
หนาที่ของการเปนพลเมืองดี ตามกฏหมาย ประเพณี และ
วัฒนธรรมไทย ทั้งในครอบครัว และภายนอก จากแหลง          
การเรียนรูตาง ๆ แลวสรุปแนวทางการปฏบิัติ โดยครูอาจจะ
แบงใหแตละกลุมสืบคนขอมูล แตละดานแตกตางกัน 
2.จัดเวทีใหแตละกลุมอภิปราย ขอมูลที่ไดสืบคนมา เปนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกัน และกัน 

1.แหลงการเรยีนรู เชน 
ผูปกครอง คนในชุมชน 
อินเทอรเน็ต เอกสาร ฯลฯ 

-สืบคน
ขอมูล
นอกเวลา  
อภิปราย 

1 ชม. 

2.มากมี                   
การเปลี่ยนแปลง 
 

2.เขียนเรียงความอธิบายสาเหตุ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
จาก อดีตถึงปจจุบัน และ
ผลกระทบที่เกดิขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย เนน
สถาบันครอบครัว          

ใชกระบวนการกลุมทํากิจกรรมตอไปนี้ 
1.สืบคนขอมูลสภาพสังคมไทยในอดีตและปจจุบัน ดาน
การเปลียนแปลงโครงสรางของสังคมเนนสถาบันครอบครัว 
คานิยม ความเชื่อการดํารงชีวิต และพฤติกรรมวัยรุน 
2.วิเคราะหเปรยีบเทียบสภาพสังคมไทยในอดีต และปจจบุัน
เนนสถาบันครอบครัว ดานคานิยม ความเชื่อ ความเปนอยู 
พฤติกรรมวัยรุน 
3.วิเคราะหสาเหตุที่ทําใหสังคมดานตาง ๆ ขางตน
เปลี่ยนแปลงไป และอธิบายผลกระทบที่เกดิขึ้นจากการที่
สังคมเปลี่ยนแปลงไป 

1.เอกสาร วารสาร 
หนังสือพิมพ บทความ 
เกี่ยวกับสภาพสังคมไทย       
ในอดีต และปจจุบัน 
2.อินเทอรเน็ต 

2 
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  4.เขียนเรียงความอธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมไทยจากอดึตถึงปจจุบนั และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย เนนสถาบันครอบครัว 

  

3.รุนแรงอารมณ
วัยรุน 

3.เขียนรายงานพัฒนาการทาง
รางกาย และอารมณของวัยรุน 

1.สืบคนขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการทางรางกาย และอารมณของ
วัยรุน 
2.เปรียบเทียบพัฒนาการทางรางกาย และอารมณของวัยรุน
จากขอมูลที่สืบคน กับการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย และ
อารมณของตนเอง 
3.เขียนรายงานพัฒนาการทางรางกาย และอารมณของวยัรุน 

1.เอกสารเกี่ยวกับพัฒนาการ
ของวัยรุน 
2.เครือขายอินเทอรเน็ต 
3.ตัวนักเรียน 

3 

4.รูจักมักคุนกบั
เศรษฐกิจพอเพียง 

4. อธิบายหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อ การดํารงชีวิต 

1.เชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบรรยาย
ใหนกัเรียนฟง 
2.สืบคนขอมูลเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงเพิม่เติม 
และการปฏิบตัิตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 
3.ออกแบบจัดนิทรรศการแสดงหลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
และการดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 
4.จัดนิทรรศการแสดงหลักการเศรษฐกิจพอเพียง และ 
การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. วิทยากรเชี่ยวชาญดาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
2.เอกสาร เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3. อินเทอรเนต็ 

2 
นอกเวลา 
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กิจกรรม การประเมิน การจัดการเรียนรู สื่อ อุปกรณ แหลงการเรียนรู เวลา 
  5.ประเมินผลการจัดนิทรรศการเผยแพรความรูหลักการ

เศรษฐกิจพอเพียง และการดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  

5.อยูเคียง
เทคโนโลยี 

5.สัมภาษณเพือ่นนักเรยีนเกีย่วกับ
การดําเนนิชีวติของวัยรุน และการ
เลือกใชเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจําวันของนักเรียน 
6. เขียนสรุปรายงานผลการ
สัมภาษณการดํารงชีวิตของวัยรุน 
และการเลือกใชเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจําวันของนักเรียน 

สอนนักเรียนในเรื่อง: 
1.วิธีการสัมภาษณ 
2.การออกแบบคําถามที่จะสัมภาษณ 
3.การตรวจสอบ Validity และ Reliability ของแบบสัมภาษณ 
4.การกําหนดกลุมนักเรียนทีจ่ะสัมภาษณ(เก็บขอมูล)  
5.วิธีการวิเคราะหขอมูล 
6.การนําเสนอขอมูลในรูปกราฟ 
7.การเขียนรายงานผลการสัมภาษณ 
8.แบงกลุมในนักเรียนสัมภาษณเพื่อนนกัเรยีนระดับชั้น ม.
ปลาย เกี่ยวกับการดํารงชีวิต และพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี
ในทางสรางสรรคในชีวิตประจําวัน 
9.วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ 
10.ออกแบบการนําเสนอผลการสัมภาษณ 
11.กําหนดกรอบการเขียนรายงานนําเสนอผลการสัมภาษณ 
12.จัดทํากราฟนําเสนอผลการวิเคราะหผลการสัมภาษณ 

1.ใบความรู เรื่อง : 
-วิธีการสัมภาษณ 
-การออกแบบคําถามที่จะ
สัมภาษณ 
-การตรวจสอบ Validity และ 
Reliability ของแบบ
สัมภาษณ 
-การกําหนดกลุมนักเรียนที่
จะสัมภาษณ(เก็บขอมูล) 
-วิธีการวิเคราะหขอมูล 
-การนําเสนอขอมูลใน
รูปกราฟ 
-การเขียนรายงานผลการ
สัมภาษณ 
2.แบบสัมภาษณ 

3 
และ 

นอกเวลา 
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กิจกรรม การประเมิน การจัดการเรียนรู สื่อ อุปกรณ แหลงการเรียนรู เวลา 
13.สืบคนขอมูลเพิ่มเติม 
14.เขียนรายงานผลการสัมภาษณเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช
เทคโนโลยีในทางสรางสรรคในชีวิตประจาํวัน 
15.เผยแพรผลการสัมภาษณ และชี้ใหเหน็ผลเสียของการ
ดํารงชีวิตที่ไมเหมาะสม และการใชเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสม
ของวัยรุน (อาจจะทําในรูปแผนพับ) 

3. ผลการสัมภาษณนกัเรียน
เกี่ยวกับการดํารงชีวิต และ
การใชเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจําวัน 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
7. บันทึกการดํารงชีวิตของวัยรุน
ทามกลางการเปลี่ยนแปลง 
 
 

1.มอบหมายใหนักเรยีนทกุคนบันทึกพฤติกรรมการเปนอยู
ของตนเอง ที่สอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
การมีเหตุผล ความพอเพยีง การสรางภูมิคุมกัน การมีความรูคู
คุณธรรมโดยบันทึกทุกวัน เวลา 1 ภาคเรียน 
2.นําบันทึกมาเลาสูกัน แลกเปลี่ยนชื่นชมความดีของนกัเรียน
แตละคน 
3.นักเรียนทุกคนสรุปผลการปฏิบัติตนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เก็บไวใน Portfolio ของนักเรียน 
4.ผูปกครองบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตนของนักเรยีนตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. สมุดบันทึกการดําเนนิชีวติ
ของนักเรียนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
5.แบบบันทึกพฤติกรรมของ
นักเรียนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่ให
ผูปกครองสังเกตและบนัทึก 
6. ผูปกครอง และบุคคล
สําคัญในชุมชน 
 

นอกเวลา   
1 ภาค
เรียน 

2 
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กิจกรรม การประเมิน การจัดการเรียนรู สื่อ อุปกรณ แหลงการเรียนรู เวลา 
8.เขียนบอกลกัษณะของ
พฤติกรรมเสี่ยงตาง ๆ และสาเหตุ
ที่ทําใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยง 
 
 
 

1.สืบคนขอมูลลักษณะพฤติกรรมเสี่ยงตาง ๆ ของวัยรุน 
ตลอดจนสาเหตุที่ทําใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยงตาง ๆ 
2.เขียนบอกลกัษณะของพฤติกรรมเสี่ยงตาง ๆ และสาเหตุที่ทํา
ใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยง และนาํเสนอขอมูลที่สืบคน 
แลกเปลี่ยนกับเพื่อน 
 

1. เอกสาร วารสาร บทความ
เกี่ยวกับพฤตกิรรมเสี่ยงของ
วัยรุน 
2. อินเทอรเนต็ 
3. ผูปกครอง และบุคคล
สําคัญในชุมชน 

สืบคน
นอกเวลา 

1 
 
 
 

6.หลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยง 

9. วิเคราะหกรณีตัวอยางเกีย่วกับ
ผูที่มีพฤติกรรมเสี่ยง แลวเขยีน
อธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงพฤตกิรรม
เสี่ยง และแสดงความคิดเหน็การ
แกปญหาพฤตกิรรมเสี่ยงจาก
กรณีศึกษา 
 
 

1.สืบคนขอมูลความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุนจาก
แหลงความรูตาง ๆ  และเลือกพฤติกรรมเสี่ยงที่พบ  
2.สืบคนหากรณีตัวอยางเกีย่วกับผูมีพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุน
ในปจจุบนั ทีส่นใจ 1 กรณ ี
3.สืบคนขอมูลวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุน 
4.วิเคราะหกรณีตัวอยางเกีย่วกับผูมีพฤติกรรมเสี่ยงที่สืบคนมา 
และเสนอแนวคิดวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงดังกลาว 
5.สรุปผลการวิเคราะห และเขียนอธิบายวิธีการหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุนพรอมทั้งวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
เสี่ยงของวัยรุน 

1. เอกสาร วารสาร บทความ
เกี่ยวกับพฤตกิรรมเสี่ยงของ
วัยรุน 
2. อินเทอรเนต็ 
3. ผูปกครอง และบุคคล
สําคัญในชุมชน 
 
 

3 
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 10. จัดทําแผนพับเกี่ยวกับทกัษะ

การดํารงชีวิตที่หลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยง 

1.ออกแบบแผนพับเผยแพรผลเสียของการมีพฤติกรรมเสี่ยง 
2.จัดทําแผนพบัเผยแพรใหเพื่อนทราบผลเสียของการมี
พฤติกรรมเสี่ยงพรอมทั้งวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงของ
วัยรุน 
3.แจกแผนพับเผยแพรผลเสียของการมีพฤติกรรมเสี่ยงพรอม
ทั้งวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงผลเสียของการมีพฤติกรรม
เสี่ยงพรอมทั้งวิธีการหลีกเลีย่งพฤติกรรมเสี่ยงผลเสียของการมี
พฤติกรรมเสี่ยงพรอมทั้งวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง 
ของวัยรุน 

 2 

7.เรียบเรียงเปน     
การแสดง และ
นิทรรศการ 

11. จัดนิทรรศการเกี่ยวกับทกัษะ
การดํารงชีวิตที่หลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยง 
 
 
 
 

1.รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุนทั้งใน และ
ตางประเทศ 
2.รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงของ
วัยรุน 
3.จัดนิทรรศการแสดงทักษะการดํารงชีวิตของวัยรุน ที่
หลีกเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยง 
4.ประเมินผลการจัดนิทรรศการ 
 
 

1. เอกสาร วารสาร บทความ
เกี่ยวกับพฤตกิรรมเสี่ยงของ
วัยรุน 
2. อินเทอรเนต็ 
3. ผูปกครอง และบุคคล
สําคัญในชุมชน 

นอกเวลา 
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กิจกรรม การประเมิน การจัดการเรียนรู สื่อ อุปกรณ แหลงการเรียนรู เวลา 
 12. แสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับ

ทักษะการดํารงชีวิตที่หลีกเลีย่ง
พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุน 

1.ออกแบบการแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกบัทักษะการ
ดํารงชีวิตที่หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุน 
2.แสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกบัทักษะการดํารงชีวิตที่หลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยง 
3.ประเมินผลการแสดงบทบาทสมมุติ 

4.บทแสดงบทบาทสมมุติ
ทักษะการดํารงชีวิตที่
หลีกเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงของ
วัยรุน 
5.แบบประเมนิการแสดง
บทบาทสมมุติ 

3 

หมายเหตุ 1.ใชกระบวนการกลุม ในการปฏิบัติกิจกรรมการจัดการเรยีนรู    
                 2.ในการประเมนิผลการเรียนรู ประเมินเดี่ยว และกลุมตามความเหมาะสม 
(หลังจากนี้ ครูผูสอนควรนําขอมูลจากตารางการออกแบบการจัดการเรยีนรู ไปวางแผนการจัดการเรยีนรู เปนรายชัว่โมงใหละเอยีด ชัดเจนยิ่งขึน้ ตามรูปแบบแผน     
การจัดการเรยีนรูของสถานศึกษา มีใบงาน ใบความรู และสื่อการเรียนรูที่ตองใช พรอมทั้งแบบประเมิน พรอม Rubrics สําหรับประเมินการแสดงออกของผูเรียน         
ใหครบถวนสมบูรณ จะทําใหการจัดการเรยีนรูมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลดียิ่งขึ้น) 
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12. ตรวจสอบความเหมาะสมของการออกแบบการจัดการเรยีนรู โดยใหเพือ่นครู ที่สอนกลุมสาระ 
การเรียนรูเดยีวกัน ชวงชั้นเดียวกัน อยางนอย 3 คน (ที่ไมใชผูรวมทําหนวยการเรยีนรูที่ใหตรวจสอบ) 
ใหชวยกนัตรวจความเหมาะสมของกระบวนการออกแบบการจัดการเรียนรู ตั้งแตการกําหนดหนวย   
การเรียนรู กําหนด Concepts …จนถึงการออกแบบการจัดการเรียนรู และจัดทําแผนการจัดการเรยีนรู 
ถามีสวนในทีต่องปรับปรุงแกไข ครูผูสอนเจาของหนวยการเรียนรู ตองปรับปรุง แกไขใหเหมาะสม 
กอนนําไปจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน 

13. นําผลการออกแบบการจัดการเรียนรู ไปจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน หลังจากการจดัการเรียนรู 
แลว นอกจากครูผูสอนจะประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนแลว ตองประเมินผลการจดัการเรียนรูของ
ครูผูสอนดวยวา ดวยการออกแบบการเรยีนรูนี้ ผูเรียนมกีารเรียนรูอยางไร มีความพึงพอใจอยางไร 
ผูปกครองมีความพึงพอใจตอคุณภาพของผูเรียนอยางไร ครูพอใจกับคณุภาพของผูเรียนอยางไร ฯลฯ 
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