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บทคัดย่อ
รู ป แบบ KOI (Knowledge, Objective and Integration) เพื่ อพั ฒ นาการออกแบบการจั ดการเรี ยนรู้
สาหรับนักศึกษาครูในศตวรรษที่ 21 อาศัยหลักการจัดการศึกษาที่ยึดหลักผู้เรียนเป็นสาคัญและเน้นทักษะปฏิบัติ
ประกอบด้วยกระบวนการที่สาคัญ 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสร้างองค์ความรู้ เป็นขั้นตอนที่ทาให้นักศึกษาเกิดความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 2) ขั้นกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นขั้นตอนการฝึกทักษะ
ปฏิบัติเพื่อกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ถูกต้องและชัดเจน และ 3) ขั้นบูรณาการ เป็นขั้นตอนการบูรณาการ
ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อนาไปสู่การออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ตารางบูรณาการเพื่อออกแบบ และประเด็นสาคัญที่สุดในขั้นตอนบูรณาการ
คือ การออกแบบตามตารางบูรณาการที่จะต้องใช้ควบคู่กับการให้นักศึกษาเล่ากระบวนการคิดในการออกแบบว่า
กาหนดขั้นตอนและวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ตามตารางบูรณาการอย่างไรบ้าง แต่ล ะขั้น ตอนสอดคล้อ งกับ
จุดประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างไร เมื่อนักศึกษาสามารถบอกเล่าได้เป็นลาดับขั้นตอน และให้ความกระจ่างใน
การอธิบายได้ทุกหัวข้อหรือทุกรายการสอดคล้องสัมพันธ์กันดีแล้ว จึงให้นักศึกษานาไปเขียนเป็นแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้เป็นลาดับขั้นตอนอย่างถูกต้องตามหลักของการออกแบบการจัดการเรียนรู้และปรับรูปแบบการใช้ภาษา
ให้เหมาะสมตามหลักวิชาการ
คาสาคัญ: การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Abstract
The KOI model (Knowledge, Objective, and Integration) is utilized to enhance design of
learning management for pre-service teachers in the 21 st Century. This model is based on the
student-centered principle with emphasis on practicing skills. The model consists of 3 main
procedural steps: 1) the body of knowledge creation step, which is the step that enables the
students to acquire knowledge and understanding of learning management design; 2 ) the
determination of learning objectives step, which is the step that the students are required to
practice the skill of correctly and clearly determination of learning objectives; and 3 ) the
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integration step, which is the step of integration of knowledge concerning the design and
determination of learning objectives leading to the learning design in accordance with learning in
the 21st century by using integration table for designing. The most important point in the integration
step is designing learning activities according to the integration table created along with students’
thinking process on how they have designed and planned learning activities following the
integration table and how each activity can serve the objectives stated. After students clearly
explain all learning steps and clarify every concerned issue, they then can write the learning plans
following their ideas correctly and corresponding to the principles of learning management design,
using proper academic language.
Keywords: Design of Learning Management, Lesson Plan Writing, Learning in the 21st Century
บทนา
ครู ยุ ค ใหม่ ใ นศตวรรษที่ 21 จ าเป็ น ต้ อ ง
ปรับเปลี่ยนวิธีการคิดแบบใหม่ในการสอน โดยเน้น
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
และกระบวนการคิด ได้ลงมือปฏิบัติและค้นหาความรู้
ที่จาเป็นด้วยตนเอง การเรีย นรู้จ ะไม่ใช่เพื่อให้เพียง
แค่สอบผ่าน แต่เป็นการเรียนรู้เพื่ อค้นหาศักยภาพ
ของตนเอง การออกแบบกิจ กรรมจึงต้องเป็นแบบ
บู ร ณาการ ไม่ ใช่ ให้ เรี ย นรู้ แค่ วิ ช า เพราะสิ่ งที่ เป็ น
อันตรายต่อระบบการศึกษาคือ การสอนเพื่อให้ไปสอบ
และใช้ ผลจากการสอบเป็ นปั จจั ยหลั กในการตั ดสิ น
ความสามารถของเด็ก ซึ่งเป็นอันตรายและทาลายเด็ก
มากที่สุด (Panich, 2013) การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ผู้เรียนต้องเกิดทักษะชีวิตและการทางาน ทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสื่อและเทคโนโลยี สิ่ง
ที่จะสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ที่ประสบความสาเร็จ
คือ การเปลี่ ยนแปลงระบบการเรี ยนรู้ การใช้ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปฏิรูปการจัดการเรียนรู้
ครูต้องยึดหลักในการจัดการเรียนรู้คือ 1) ออกแบบ
การเรียนรู้ในเรื่องที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริงของผู้เรียน
2) จัดการเรียนรู้ด้วยการสร้างทักษะกระบวนการ 3)
การเรียนรู้ที่แท้จริงต้องผลักดันด้วยแรงขับที่อยู่ภายใน
ตัวของผู้เรียน 4) คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
และ 5) ออกแบบการเรี ย นรู้ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นสนุ ก สนาน
เพลิดเพลิน ครูต้องมีทักษะของครูในศตวรรษที่ 21

เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น เ กิ ด ก า ร เ รี ย น รู้ ไ ด้ ต ล อ ด ชี วิ ต
(Oungvarakorn, 2015) ดังนั้น ครูจึงเป็นบุคคลสาคัญ
ที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการเรียนรู้และคุณภาพของ
ผู้เรียน คุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 จะต้องเป็น
ผู้ มี ความรอบรู้ มี ศั กยภาพสู ง มี ความเป็ นมื ออาชี พ
และสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการเรียนรู้เพื่ อ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพและเป็นไปตาม
เป้ าหมายของการศึ กษา (Dejakup & Yindeesook,
2015)
การส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นสิ่ง
สาคัญที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยเฉพาะ
องค์ ประกอบพื้ นฐานที่ ส าคั ญในการส่ งเสริ มทั กษะ
กระบวนการคิด ทักษะชีวิต รวมทั้งวิธีการสอนของครู
ในฐานะผู้ เอื้ อต่ อกระบวนการคิ ด การเรี ยนรู้ และ
สิ่งแวดล้อม องค์ประกอบการสอน ขั้นตอนการสอน วิธี
สอน กิจกรรมการสอน และการวัดผลประเมินผล ควร
มีความสอดคล้องและต่อเนื่องกันกับการพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 (Sittiwong & Namoungon, 2018)
เพราะฉะนั้นการพั ฒนานั กศึกษาครู ให้ มีความรู้ และ
ทักษะในการออกแบบการจั ดการเรียนรู้ จึงเป็นสิ่ งที่
สาคัญและจาเป็นสาหรับการเป็นครูในอนาคต
การออกแบบการจั ดการเรี ยนรู้ และการใช้
รูปแบบ KOI เพื่อพัฒนาการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้สาหรับนักศึกษาครูในศตวรรษที่ 21

ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 1) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
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ผู้ เ รี ย นในหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต หรื อ
หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต เรี ย กอี ก อย่ า งว่ า
นักศึกษาครู นอกจากการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร
ที่ต้องเรียนให้ครบตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะต้องผ่านการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึ กษาหรื อผ่ านการฝึ กสอน โดยนั กศึ กษา
จะต้องนาองค์ความรู้จากการศึกษาในรายวิชาต่างๆ
ตลอดหลั ก สู ต ร เพื่ อ น าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการฝึ ก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู และสิ่ ง ส าคั ญของการฝึ ก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู คื อ นั ก ศึ ก ษาสามารถ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ได้ ต ามที่ อ อกแบบไว้ แต่ ปั ญ หาที่ พ บส่ ว นใหญ่ คื อ
นั ก ศึ ก ษาไม่ ส ามารถออกแบบและเขี ย นแผนการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง เมื่อไม่สามารถออกแบบ
และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้ก็จะขาดกรอบหรือ
ทิศทางในการจัดการเรียนรู้ที่ดี ขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ว่า ควรมีจุดมุ่งหมายอย่างไร
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่ จะตรวจสอบได้อย่างไร
ว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากหรือน้อยเพียงใด ซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นที่สาคัญของกระบวนการจัดการเรียนรู้สาหรับ
ครู สอดคล้ องกั บผลการวิ จั ยของ Chawakirtipoon
(2017) ที่พบว่า นักศึกษาครูส่วนใหญ่มีปัญหาในการ
เขีย นแผนการจัดการเรีย นรู้ห ลายลัก ษณะ ได้แ ก่
การเขียนรายละเอียดองค์ประกอบต่างๆ ไม่สอดคล้อง
กัน การเลือกใช้วิธีสอนที่ไม่เหมาะสมกับเนื้อหาหรือ
สถานการณ์ ที่ จ ะสอน การออกแบบกิ จ กรรมที่ ไ ม่
ถูกต้องตามขั้นตอนวิธีการสอนที่เลือก การกาหนดสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้ไม่เหมาะสมหรือไม่น่าสนใจ และ
กาหนดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไม่ถูกต้อง ไม่
สอดคล้ องกั บ จุ ดประสงค์ การเรี ย นรู้ ที่ ก าหนด ซึ่ ง
Jungwongsuk (2017) ทาวิจั ยพบว่า ความต้องการ
ของนั กศึกษาในการฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พครู คื อ
ต้องการให้ มีการจั ดอบรมการเขียนแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ ให้ มีมาตรฐานเดียวกันและควรจั ดอบรมการ
ผลิ ตสื่ อ การเรี ย นรู้ ที่ ทั น สมั ย และ Buawiratlert &
Techasoraphat (2011) พบว่ า นั กศึ กษาที่ ออกฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ต้องการให้ เพิ่มเวลาเรียนรู้
สาหรับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะการ

กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ และการวางแผนเพื่ อ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
นอกจากนี้ Jansangsri, Malasri & Yaowakorn
(2019) ได้ทาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพครูใน
ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการกากับตนเองใน
การเรียนรู้ของนักเรียนพบว่า สภาพปัญหาของครูคือ
ปัญหาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การออกแบบ
เครื่ อ งมื อ วั ดและประมิ น ผล ครู เน้ นการสอนแบบ
บรรยายมากเกินไป จัดการเรียนการสอนไม่ครบตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กาหนด ซึ่งสาเหตุ
ของปั ญ หาคื อ ครู ข าดความรู้ ค วามเข้ า ใจในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ไม่ได้วัด
และประเมิ นผลการเรี ยนรู้ ที่ เป็ นระบบ จากสภาพ
ปัญหาดังกล่าวในข้างต้น ผู้เขียนจึงต้องการนาเสนอ
สาระสาคัญเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้
และนาเสนอการใช้รูปแบบจากการสังเคราะห์ข้อมูล
เพื่ อพัฒนาการออกแบบ การจั ดการเรี ยนรู้ ส าหรั บ
นักศึกษาครูในศตวรรษที่ 21 ดังต่อไปนี้
การออกแบบการจัดการเรียนรู้และความสาคัญ
ของการออกแบบการจัดการเรียนรู้
“การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ” เป็นคาใหม่
ที่นามาใช้แทนคาว่า การเขียนแผนการสอน ตั้งแต่ที่มี
การประกาศใช้หลั กสู ตรการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พ.ศ.
2544 เพราะต้องการให้ ครูมุ่งจัดการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายของ
การศึกษาที่ ก าหนดไว้ ในพระราชบั ญญั ติ การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั่นคือ การจัดการศึกษาต้องยึด
หลั กว่าผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้
และพัฒ นาตนเองได้และผู้เรียนมีความสาคัญที่สุ ด
การออกแบบการจัดการเรียนรู้เป็นภารกิ จที่ส าคั ญ
ของครู เพราะจะทาให้ทราบล่วงหน้าว่าควรจัดการเรียนรู้
อย่างไร เพื่อจุดประสงค์ใด ใช้กิจกรรมและสื่ออะไร และวัด
ประเมินผลด้วยวิธีการใด เป็นการเตรียมพร้อมก่อนจัดการ
เรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักการนั้นจะช่วยให้ครูมีความมั่นใจในการจัดการ
เรี ย นรู้ จั ด กิ จ กรรมได้ ค รอบคลุ ม เนื้ อ หาสาระ มี
แนวทาง มีเป้าหมายและเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้
คุณค่าแก่ผู้เรียน ดังนั้นครูจึงจาเป็นต้องมีความรู้ความ
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เข้ าใจเกี่ ยวกั บหลั กการจั ดการเรี ยนรู้ ขั้ นตอนและ
หลักการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ดี เพื่อให้สามารถ
จั ดการเรี ยนรู้ ไปสู่ จุ ดมุ่ งหมายที่ ก าหนดไว้ ได้ อย่ างมี
ประสิ ทธิ ภาพ Jaitiang (2010) และ Chawakirtipoon
(2017) ได้ น าเสนอข้ อ มู ล ที่ ส อดคล้ อ งกั น ว่ า การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้เป็นงานที่สาคัญ เป็นส่วน
หนึ่งของการเตรี ยมพร้อมในการจั ดการเรี ยนรู้ให้กับ
ผู้ เ รี ย น เป็ น การแสดงถึ งการท างานอย่ า งมี ระบบ
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลการเรี ย นรู้ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื ่อ ให้
ผู้เ รีย นบรรลุเป้า หมายของหลัก สูต ร ครูไ ด้เ ตรีย ม
ความพร้อมในการจัดหาสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม ได้
ออกแบบกิ จ กรรมไว้ ล่ ว งหน้ า ได้ เลื อกใช้ วิ ธี ส อนที่
เหมาะสม ได้พิจารณาถึงลักษณะเฉพาะของวิชา ทาให้
ครู สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ได้อย่ างมีคุณภาพ
ผลดีคือ 1) ช่วยให้ครูจัดการเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจ เกิด
ความคล่องแคล่วและเป็นไปตามลาดับขั้นตอนอย่าง
ราบรื่น และกิจกรรมดาเนินไปสู่จุดมุ่งหมายได้อย่าง
สมบูรณ์ 2) เป็นการจัดกิจกรรมที่มีคุณค่า เพราะครูมี
เป้าหมายที่ชัดเจน 3) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ตรงตาม
หลั ก สู ต ร เพราะในการออกแบบครู จ ะต้ อ งศึ ก ษา
หลั ก สู ต รก่ อ น แล้ ว จึ ง จั ด ท าออกมาเป็ น แผนการ
จัดการเรี ยนรู้ 4) ช่วยให้การจั ดกิจกรรมการเรียนรู้
บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะในการออกแบบ
ครูจะต้องดาเนินการทุกองค์ประกอบอย่างรอบคอบ
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี 5) ทาให้ครูมีเอกสาร
ที่ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป และใช้
เป็นเอกสารสาหรับจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่จะต้องเข้า
สอนแทนในกรณีที่จาเป็น เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่
ต่อเนื่อง 6) ทาให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
เพราะผู ้ส อนได้จ ัด เตรีย มกิจ กรรมการเรีย นรู้ด้ว ย
ความพร้อมไว้เป็นอย่างดี (Jaitiang, 2010)
ดั งนั้ น การออกแบบการจั ดการเรี ย นรู้ จึ ง มี
ความสาคัญและจาเป็นต่อการจัดการเรียนรู้สาหรับครู
เป็นอย่างมาก เพราะเป็นการเลือกและตัดสินใจเพื่อ
หาทางออกที่ดีและเหมาะสมที่จะช่วยให้ผู้ เรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นการจัดเตรียม
เนื้ อ หาและน ามาบู ร ณาการร่ ว มกั น กั บ กิ จ กรรมที่
หลากหลาย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีจะช่วยให้ง่าย
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ต่อการทาความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมก่อน
การจัดการเรียนรู้สาหรับครูทุกคน
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้และ
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้โดยทั่วไปมีองค์ประกอบ
ที่สาคัญ 6 ส่วน ซึ่งจะต้ องกาหนดรายละเอียดของ
แต่ล ะส่ วนให้ ชัดเจน ประกอบด้วย 1) จุด ประสงค์
การเรียนรู้ 2) สาระสาคัญของการเรียนรู้ 3) เนื้อหา
สาระ 4) กิจ กรรมการเรีย นรู ้ 5) สื ่ อ และแหล่ ง
การเรี ย นรู้ 6) การวัดและประเมินผล โดยการเขียน
ในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบจะต้ อ งมี ร ายละเอี ย ดที่
สอดคล้ อ งและสั ม พั น ธ์ กั น (Chawakirtipoon,
2017) ซึ่ ง Jaitiang (2010) กล่ าวว่ า องค์ประกอบ
ของแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ป ระกอบด้ ว ยการตอบ
คาถามคือ 1) สอนอะไร (เรื่องหรื อความคิดรวบยอด
หรื อ สาระส าคั ญ ) 2) เพื่ อ จุ ด ประสงค์ อ ะไร (เน้ น
จุ ดประสงค์ เชิ งพฤติ กรรม) 3) สอนด้ วยสาระอะไร
(เนื้อหาสาระ) 4) ใช้วิธีการใด (กิจกรรมการเรียนรู้) 5)
ใช้เครื่องมืออะไร (สื่อการเรียนรู้) และ 6) จะทราบได้
อย่างไรว่าประสบความสาเร็จหรือไม่ (การวัดและ
การประเมิ นผล) ส่ วน Pornkun (2018) น าเสนอ
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ 7 ส่วน คือ
1) ชื่อเรื่อง 2) จุดประสงค์การเรียนรู้ 3) สาระการเรียนรู้
4) สาระสาคัญของการเรียนรู้ 5) กิจกรรมการเรียนรู้
6) สื่อการเรียนรู้ และ 7) การวัดและการประเมินผล
ขณะที่ Keesookpun, Pinchinda & Koednet (2018)
ได้ เสนอองค์ ประกอบของการเขี ยนแผนการจั ดการ
เรียนรู้ไว้ 9 ส่วน คือ 1) หัวเรื่อง ชื่อกลุ่มสาระวิชา 2)
ชื่อเรื่องที่จะสอน 3) ความคิดรวบยอด 4) จุดประสงค์
การเรียนรู้ 5) เนื้อหาสาระ 6) กิจกรรมการเรียนรู้ 7)
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 8) การวัดและการประเมินผล
และ 9) หมายเหตุหรือบันทึกหลังการสอน
ผู้เขียนวิเคราะห์รายละเอียดองค์ประกอบของ
แผนการจัดการเรียนรู้และสรุปว่า ส่วนที่ผู้สอนควรให้
ความสาคัญ มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่
1) จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ ผู้ ส อนจะต้ อ ง
กาหนดให้เป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่สามารถวัด
และประเมิ นผลได้ อ ย่ า งชั ด เจน โดยค านึ งถึ งสิ่ ง ที่
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ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ มีความเฉพาะเจาะจง และ
เป็นรูปธรรมตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลักสูตร
2) เนื้อหาสาระ ผู้สอนจะต้องวิเคราะห์เนื้อหา
สาระการเรี ย นรู้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รและ
เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน ระดับชั้น และเวลา
ที่ใช้ในการเรียนรู้
3) กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอนจะต้องออกแบบ
กิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์หรือ
มาตรฐานการเรียนรู้ที่กาหนดไว้และเกิดความเข้าใจ
เกี่ยวกับความคิดรวบยอดในแผนการจัดการเรียนรู้
นั้ น ๆ เน้ น การเรี ย นรู้ ที่ห ลากหลายเพื่อ ตอบสนอง
ความแตกต่ างระหว่ างบุ คคล กระตุ้ น ให้ ผู้ เรี ยนใฝ่
เรียนรู้ เรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เน้นฝึกปฏิบัติและ
ทั ก ษะการแก้ ปั ญ หา และช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นผ่ า น
จุดประสงค์การเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ
เพราะผู้เรียนมีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ผู้สอน
จึงต้องเลือกใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสม
กับรูปแบบการเรี ยนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน ขั้นตอน
การก าหนดกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ป ระกอบด้ ว ย 3
ขั้นตอนหลัก ได้แก่
3.1 ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน เป็นการเขียนระบุ
กิ จ กรรมที่ น ามาใช้ เพื่ อกระตุ้ น ให้ ผู้ เรี ยนเกิ ดความ
สนใจเรื่องที่จะเรียน โดยกิจกรรมนั้นต้องน่าสนใจและ
เชื่อมโยงกับบทเรียน ซึ่งอาจใช้เวลาช่วงสั้นๆ
3.2 ขั้นกิจกรรมการเรี ยนรู้ เป็นการเขียน
รายละเอียดของกิจกรรมแต่ละขั้นตอนของวิธีสอน ซึ่ง
มีได้หลายวิ ธี แต่ละวิธี มี ขั้นตอนและรายละเอียดที่
แตกต่างกัน กิจกรรมต้องเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
ผู้สอนจะมีบทบาทเป็นเพียงผู้ให้คาแนะนาและอานวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
3.3 ขั้นสรุปบทเรียน เป็นการระบุกิจกรรม
ที่ให้ผู้เรียนได้สรุปทบทวนความเข้าใจในบทเรียน หรือ
เป็นการใช้คาถามเพื่อทบทวนถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้
4) สื่ อ การเรี ย นรู้ ผู้ ส อนต้ อ งเลื อ กใช้ สื่ อ ที่
สามารถกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้
เป็นอย่างดี มีความน่าสนใจ หลากหลาย ทันสมัย เช่น

ของจริง ของจาลอง รูปภาพ สถานที่ แหล่งการเรียนรู้
หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ
5) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ผู้สอน
จะต้องเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลให้เหมาะสม
กับเนื้อหาสาระ วุฒิภาวะ ความพร้อมความสามารถ
ของผู้ เรียน โดยคานึงถึ งความสั มพันธ์และตรงตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่กาหนดไว้ ดังที่ Herrington &
Oliver (2000) ได้นาเสนอหลักการจัดการเรียนรู้เพื่อ
กระตุ้นการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
ได้แก่ วิเ คราะห์ก ารเรีย นรู้ที่ส ะท้อ นถึง วิธ ีก ารนา
ความรู้ไ ปใช้ใ นชีวิต จริง ได้ จั ด กิจ กรรมที่ส่ง เสริม
การเรีย นรู้ข องผู้เ รีย นได้อ ย่า งแท้จ ริง ให้ผู้เรียนได้
เข้าถึงกระบวนการเรียนรู้จากแหล่ งการเรียนรู้หรือ
ผู้เชี่ยวชาญผ่านสถานการณ์จาลองต่างๆ ให้ผู้เรียนได้
นาเสนอบทบาทและมุมมองที่แตกต่างอย่างหลากหลาย
ของแต่ล ะคน สนับ สนุนการสร้า งความร่ว มมือ ใน
การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น ส่ ง เสริ ม การสะท้ อ นคิ ด ใน
รูปแบบของนามธรรมให้ เกิดเป็นรูปธรรม ออกแบบ
กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง และ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริง
การเขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ดี ค วร
คานึ ง ถึ ง กระบวนการ ได้ แ ก่ 1) เขี ย นให้ ชั ด เจน
แจ่มแจ้งในทุกหัวข้อเพื่อให้ความกระจ่างแก่ผู้อ่าน มี
รายละเอียดพอสมควร ไม่ย่นย่อ และไม่ละเอียดมาก
จนเกินไป 2) ใช้ภาษาเขียนที่สื่อความหมายได้เข้าใจ
ตรงกัน เป็นประโยคที่ได้ใจความ ไม่ยืดยาว และไม่
เป็นภาษาพูด 3) เขียนทุกหัวข้อ ทุกรายการให้สัมพันธ์
กัน เช่น สาระสาคัญสอดคล้องกับเนื้อหา เนื้อหาและ
กิ จ กรรมสอดคล้ อ งกั บ จุ ดประสงค์ สื่ อ การเรี ย นรู้
สอดคล้ อ งกั บ เนื้ อ หาและกิ จ กรรม การวั ด และ
ประเมิ นผลสอดคล้ องกับจุ ดประสงค์ 4) เขี ยนเป็ น
ล าดั บขั้ นตอนก่ อนและหลั ง 5) เขี ย นทุ กหั ว ข้ อให้
ถูกต้อง โดยเฉพาะจุ ดประสงค์ที่ จะต้ องเน้ นให้ เป็ น
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 6) จัดเนื้ อหาและกิจกรรม
ให้ เหมาะสมกั บเวลา 7) จั ดกิ จกรรมให้ น่ าสนใจอยู่
เสมอ ไม่ใช้วิธีสอนแบบเดียวทุกครั้ง 8) เขียนให้เป็น
ระเบียบ อ่านได้เข้าใจง่าย 9) เขียนในสิ่ งที่สามารถ
นาไปปฏิบัติได้จริง ส่วนลักษณะของแผนการจัดการ
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เรี ย นรู้ ที่ ดี นั้ น จะต้ องละเอี ยดชั ดเจน มี หั ว ข้ อ และ
ส่ วนประกอบต่างๆ ครอบคลุ มตามหลั กการจัดการ
เรียนรู้ (Jaitiang, 2010)
ผู้เขียนสรุปว่า ส่วนประกอบของแผนการจัดการ
เรี ย นรู้ ที่ ดี จ ะต้ อ งมี ค วามเชื่ อ มโยงและสอดคล้ อ ง
สั มพั นธ์ กันกับจุ ดประสงค์การเรี ยนรู้ เหมาะสมกั บ
ผู้เรียนและเวลาที่กาหนด เขียนได้เป็นลาดับขั้นตอน
มีรายละเอียดเพียงพอที่ทาให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย เขียน
ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการ และสามารถนาไปใช้ ใ น
การจัดการเรียนรู้ได้จริง
การสังเคราะห์ การจั ดการเรี ยนรู้ ระบบการ
สอน และการออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ
นาไปสู่รูปแบบ KOI
จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
ผู้เขียนสรุปได้ว่าเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ครูกับผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่กาหนด โดยอาศัยศาสตร์
และศิลป์ของครูในการถ่ายทอดเนื้อหาวิชา ตลอดจน
ใช้วิธีการบอกเล่า บอกให้จดจา บอกให้ทาหรือวิธีการ
ใดๆ ก็ตามที่ครูนามาใช้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ตามจุดประสงค์ ซึ่งเน้นพฤติกรรมใน 3 ด้าน ได้แก่
ความรู้ เจตคติ และทักษะปฏิบัติ โดยการจัด การ
เรียนรู้จะบรรลุผลตามจุดประสงค์หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ
ความรู้ แ ละความสามารถของครู ทั้ ง ด้ า นวิ ช าการ
วิ ช าชี พ ทั ก ษะและเทคนิ ค วิ ธี ก ารสอน (Jaitiang,
2010) สอดคล้องกับ Khiamanee (2017) ที่กล่าวว่า
การสอนเป็นการบอกกล่าว อธิบาย ชี้แจงหรือแสดงให้
ดูเพื่อถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และเจตคติต่างๆ โดยที่
ผู้ ส อนและผู้ เ รี ย นมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ต่ อ กั น และกั น ใน
กระบวนการเรียนรู้ ซึ่งครูเป็น ผู้มีบทบาทส าคัญใน
การจัดการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ผู้ เ ขี ย นสรุ ป ว่ า หลั ก ส าคั ญ ของการจั ด การ
เรี ยนรู้ คือ การสร้ างองค์ ความรู้ (Knowledge) และ
การเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดี ให้ เกิ ดขึ้ นกั บ
ผู้เรียน โดยก่อนที่จะออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้ ครู
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระวิชาที่
จะสอน หลักการสอน วิธีการสอน จิตวิทยาการเรียนรู้
และจากการศึ ก ษาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระบบการสอน
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Khiamanee (2017) กล่า วถึง ระบบการสอนว่า เป็น
ลักษณะของการจัดการเรียนรู้ที่จัดไว้เป็นระบบตาม
หลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อ
โดยมี การจั ดระบบและกระบวนการที่ เป็ นขั้ นตอน
อาศัยวิธีการสอนและเทคนิคการสอนเข้ามาช่วยทาให้
การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามหลักการที่ยึดถือ ซึ่งได้รับ
การพิสูจน์หรือยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ และใช้เป็น
แบบแผนในการจั ดการเรี ยนรู้ เพื่ อให้ บรรลุ
วั ต ถุ ประสงค์ ตามรู ปแบบนั้ น ๆ ซึ่ งแต่ ล ะรู ปแบบมี
วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป เช่น รูปแบบที่เน้น
การพั ฒ นาด้ า นพุ ท ธิ พิ สั ย (Cognitive Domain)
ด้ า นจิ ต พิ สั ย ( Affective Domain) ทั ก ษะพิ สั ย
(Psychomotor Domain) และทักษะกระบวนการ
(Process Skills) หรือการบูรณาการ (Integration)
ซึ่ง Keesookpun, Pinchinda & Koednet (2018)
และ Khiamanee (2017) นาเสนอไว้ว่า การจัดการ
เรียนรู้เป็นกระบวนการที่มีระบบ เป็นการนาวิธีระบบ
มาใช้ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลนาเข้า (Input) กระบวนการ
(Process) ผลผลิ ต (Output) และการป้ อ นกลั บ
(Feedback) โดยมีองค์ประกอบเป็นหน่วยย่อย เช่น
ระบบครูผู้ส อน ระบบผู้เรียน ระบบการเลือกและ
ใช้สื่อหรือ แหล่ง การเรีย นรู้ โดยหน่ว ยย่อยเหล่านี้
สามารถทางานในหน้าที่ของตนได้อย่างอิส ระ แต่
จะต้ อ งมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ซึ่ ง กั น และกั น เพราะถ้ า มี
การเปลี่ ยนแปลงเกิ ดขึ้ นในหน่ วยย่ อยใดก็ จะส่ งผล
กระทบถึ งหน่ วยย่ อยอื่ น ๆ ตามไปด้ วย การจั ดการ
เรี ยนรู้ ที่ออกแบบโดยใช้ วิธี การระบบ (Systematic
Approach) และน ามาใช้ โ ดยทั่ ว ไป มี ก ารก าหนด
ขั้นตอน เช่น การกาหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
การออกแบบกิจกรรมโดยอาศัยวิธีการต่างๆ หรือใช้
แหล่ งความรู้ ที่ ยึ ด ผู้ เรี ย นเป็ นศู น ย์ กลาง อี กทั้ ง ยั ง
สามารถตอบสนองความแตกต่ างในการเรี ยนรู้ของ
ผู้เรียนได้เป็นรายบุคคล ซึ่ง ครูจ ะเป็น ผู้มีบ ทบาทที่
สาคัญในการออกแบบและพัฒนาระบบการสอน มี
การพิจ ารณาและวางแผนอย่า งรอบคอบ ใช้ วิ ธี
การบูรณาการองค์ประกอบต่างๆ ในระบบการสอนให้
เหมาะสมกั บรู ปแบบการเรี ยนรู้ มี การประเมิ นผล
ย้อนกลับเพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ
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ระบบการสอนที่ ได้ รั บการยอมรั บมาจนถึ งปั จจุ บั น
ได้แก่
ระบบการสอนของ Tyler (1950) มี 3
ขั้น ตอนคือ 1) การกาหนดจุดประสงค์การเรีย นรู้
2) การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ และ 3) การวัด
และการประเมินผลการเรียนรู้
ระบบของ Glasser (1965) มี 5 ขั้นตอนคือ 1)
จุดประสงค์การเรียนรู้ 2) ประเมินสถานะของผู้เรียน
ก่อนการเรียนรู้ 3) กระบวนการจัดการเรียนรู้ 4) การ
ประเมินผล และ 5) ข้อมูลย้อนกลับ
ระบบของ Brown et al. (1977) มี 7 ขั้นตอน
คือ 1) การกาหนดจุด ประสงค์ 2) เนื้อ หาสาหรับ
จัด ประสบการณ์ 3) รูป แบบของกิจ กรรม 4)
บุค ลากรที่มีส่ว นร่ว มในกิจ กรรม 5) สื่อ และวัส ดุ
อุป กรณ์ 6) สถานที่แ ละสิ่ง อานวยความสะดวก
และ 7) การประเมินผลและการปรับปรุง
ระบบของ Gerlach & Ely (1980) มี 10
ขั้นตอนคือ 1) การกาหนดจุดประสงค์ 2) กาหนด
เนื้อหาสาระ 3) ประเมินผลพฤติกรรมก่อนเรียน 4)
กาหนดวิธ ีจัดการเรีย นรู้ 5) จัดกลุ่มของผู้เรียนให้
เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ 6) กาหนดเวลาของ
การเรียน 7) จัดสถานที่เรียนให้เหมาะสมกับขนาด
หรือกลุ่มของผู้เรียน 8) เลือกทรัพยากรที่เหมาะสม
9) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ และ 10)
การวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับ
ผู้เขียนสรุปได้ว่า หลักการสาคัญของระบบการ
สอนคื อ “การก าหนดจุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ ”
(Objective) เพราะไม่ว่าระบบการสอนนั้นจะกาหนด
องค์ประกอบไว้กี่ขั้นตอนก็ตาม ขั้นตอนแรกของทุก
ระบบคือ การกาหนดจุดประสงค์ของการเรียนรู้ เพื่อ
ใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และกาหนดองค์ประกอบอื่นๆ ตามขั้นตอนของระบบ
ให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับจุดประสงค์ ซึ่งจะช่วยให้
ผู้สอนสามารถตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้
อย่างชัดเจนว่าเป็นไปตามที่ต้องการหรือตามที่กาหนด
ไว้หรือไม่
รูปแบบ KOI เพื่อพัฒนาการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้สาหรับนักศึกษาครู ในศตวรรษที่ 21 เกิดจาก

การสังเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับหลักการเรียนรู้
ระบบการสอน หลั กการออกแบบการจัดการเรียนรู้
และปั ญหาจากการออกแบบการจั ดการเรี ยนรู้ ของ
นักศึกษาครู ผู้เขียนจึงนาข้อสรุปเกี่ยวกับหลักสาคัญ
ของการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ จะต้ อ งเน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด
ความรู้ (Knowledge) ตามจุดมุ่งหมายของการจัดการ
เรียนรู้ นั่นคือการทาให้ นักศึกษามีความสามารถใน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้นั้น ผู้สอนจะต้อง
ท าให้น ัก ศึก ษาเกิด ความรู ้ค วามเข้า ใจเกี ่ย วกับ
หลัก การจัด การเรีย นรู้ ระบบการสอน หลั กการ
ออกแบบการจัด การเรีย นรู้ เข้า ใจธรรมชาติใ น
การเรียนรู้ของผู้เรียน การใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้
เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน และรู้
หลักการวัดและการประเมินผลก่อน จากนั้นจึงนาเข้า
สู ่ขั ้น ตอนและกระบวนการลงมือ ปฏิบ ัต ิเ พื ่อ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยนาหลักการสาคัญ
ของระบบการสอนคือการกาหนดจุดประสงค์เพื่อ
นามาใช้เ ป็น กรอบและทิศ ทางในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้และกาหนดองค์ประกอบอื่นๆ ตาม
ขั้นตอนและกระบวนการให้มีความสอดคล้อง สัมพันธ์
และเชื่อมโยงกัน
ส่ว นข้อ สรุป เกี่ย วกับ การจัด การเรีย นรู้ข อง
ครูในศตวรรษที่ 21 จะเป็นการออกแบบกิจกรรม
ให้ผู้เ รีย นได้ล งมือ ปฏิบัติเ พื่อ เกิด ทัก ษะชีวิต และ
การท างาน โดยเน้ นเป็นรูปแบบของการบูรณาการ
(Integration) ดังนั้นผู้เขียนจึงนาหลักการสาคัญของ
การบูรณาการมาใช้เป็นส่วนประกอบหลั กในการฝึก
ปฏิบัติให้กับนักศึกษา และรูปแบบ KOI ที่จะใช้เป็น
แนวทางในการพั ฒนาให้ นักศึกษาครู สามารถเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
นั้น มีองค์ประกอบที่สาคัญของกระบวนการ ดังนี้
K (Knowledge) คื อ การสร้ า งองค์ ค วามรู้
เพื่อให้ นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ออกแบบการจั ดการเรี ยนรู้ ประกอบด้ ว ย ความรู้
เกี่ ย วกั บ หลั ก ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ระบบการสอน
วิ ธี ก ารสอน หลั ก การออกแบบการจั ดการเรี ย นรู้
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ และหลักใน
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับการ
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วิจัยของ Chawakirtipoon (2017) ที่พบว่า แบบฝึก
ส าหรั บการเขี ยนแผนการจั ด การเรี ยนรู้ มี
ส่ วนประกอบที่ส าคัญคือ 1) การให้ ความรู้ เกี่ยวกั บ
การเขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู้ 2) การน าเสนอ
ตัวอย่ างการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่เหมาะสม
และเน้นส่วนที่เป็นปัญหาเฉพาะ 3) การกาหนดงาน
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ กษาได้ ล งมื อปฏิ บั ติ 4) แนวการตอบ
เพื่อให้ นักศึกษาสามารถตรวจสอบความถูกต้องของ
งานได้ด้วยตนเอง และ Seesomba (2016) ทาวิจัย
เพื่ อ พั ฒ นาการเขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ข อง
นักศึกษาและใช้วิธีถ่ายทอดให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค
วิธีการสอน และอธิบายขั้นตอนวิธีการเขียนแผนในแต่
ละขั้ น ตอนอย่ างละเอี ย ดและชั ดเจน ก่ อ นที่ จ ะให้
นั กศึ กษาลงมื อปฏิ บั ติ ใ นการออกแบบการจั ด การ
เรี ยนรู้ ส่ วน Visad & Intree (2013) ทาวิจั ยเพื่ อ
พัฒนาครู ในโรงเรี ยนให้ มี ความรู้ และสามารถเขี ยน
แผนการจั ดการเรี ยนรู้ แบบบู รณาการ และน าแผน
แบบบูรณาการไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการใช้วิธีประชุมเชิงปฏิบัติการและใช้การ
นิเทศติดตามเพื่อให้ความรู้แก่ครูในการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้และการกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ให้
ถูกต้อง ซึ่งวิธีการดังกล่าวสามารถช่วยให้ครูเขียนแผน
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการได้ดีมากยิ่งขึ้น
O (Objective) คื อ การก าหนดจุด ประสงค์
การเรี ย นรู้ นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งฝึ ก ทั ก ษะปฏิ บั ติ เ พื่ อ
กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ถูกต้องและเน้นเป็น
จุ ดประสงค์ เชิ งพฤติ กรรมที่ วั ดและประเมิน ผลได้
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับการสังเคราะห์ระบบการ
สอนของนัก การศึก ษาและนัก วิช าการที ่พ บว่า
ระบบการสอนแบบต่างๆ ให้ความสาคัญและกาหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้ไว้เป็นขั้นตอนแรก เพื่อใช้เป็น
กรอบและทิ ศทางในการก าหนดล าดั บขั้ นตอนของ
กระบวนการอื่ น ๆ และสอดคล้ อ งกั บ ที่ Sillarat
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(2018) ได้นาเสนอไว้ว่า กระบวนการที่สาคัญในการ
พั ฒ นาหลั กสู ตรและจั ดการเรี ยนรู้ คื อ การก าหนด
จุดประสงค์ เมื่อกาหนดจุดประสงค์แล้วจึงไปกาหนด
เนื้อหาสาระ โดยพิจารณาว่ าจะทาตามจุดประสงค์
ได้ ม ากน้ อยเพี ยงใด จากนั้ น จึ ง น าเนื้ อ หาสาระไป
จัดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งจะต้องจัดให้สอดคล้อง
กับจุดประสงค์ แล้วจึงทาการประเมินเพื่อตรวจสอบ
ว่ า เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามจุ ด ประสงค์ ห รื อ ไม่ และ
Laowreandee, Kitrungruang & Sirisamphan (2017)
กล่าวว่า การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเป็นกระบวนการ
ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ วิธีสอน
แบบต่างๆ ของครูแต่ละคนนั้นส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
ผู้ เ รี ย นที่ แ ตกต่ า งกั น ดั ง นั้ น จุ ด ประสงค์ จึ ง เป็ น
ตั ว ก าหนดว่ า จะท าให้ ผู้ เ รี ยนเกิ ด การเรี ย นรู้ ไ ปใน
ทิศทางเดียวกันได้อย่างไร
I (Integration) คือ การบูรณาการความรู้เพื่อ
การออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ และกาหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้ และนาไปสู่ การฝึกปฏิบัติใน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการรูปแบบ
การเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ทั้งนี้ผู้ เขียนนาระบบการสอนของ Tyler (1950) มา
ประยุกต์ใช้ส าหรับพัฒนากระบวนการฝึ กปฏิบั ติใน
การออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก ษา
ประกอบด้วย Objectives, Learning Experience and
Evaluation และน ามาประยุ กต์ ใช้ ร่ ว มกั บหลั กการ
จัดการเรียนรู้ของ Chaicharoen (2016) และ Oliva
& Gordon (2013) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย Objectives,
Teaching Strategies, Learning Resources and
Evaluation Techniques โ ด ย น า ม า ผ ส ม ผ ส า น
เพื ่อ ออกแบบเป็น ตารางบูร ณาการเพื ่อ ใช้ฝ ึก
ทัก ษะปฏิบ ัต ิใ น การออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้
สาหรับนักศึกษาครู รายละเอียดตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ตารางบูรณาการเพื่อฝึกทักษะปฏิบัติในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
Objectives

Learning Experiences

Learning Resources

Evaluation Techniques

“จุดประสงค์ข้อที่ …”

“กิ จกรรมการเรี ยนรู้ ที่ เสริ มสร้ าง “สื่อหรือแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ “วิ ธี ที่ จะใช้ ในการตรวจสอบ
ประสบการณ์เรียนรู้ และสอดคล้อง ประกอบกิ จ กรรมสร้ า ง ว่าผู้เรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้ตาม
กับจุดประสงค์ข้อที่ …”
ประสบการณ์เรียนรู้”
จุดประสงค์ข้อที่ …”

“จุดประสงค์ข้อที่ n”

“กิ จกรรมการเรี ยนรู้ ที่ เสริ มสร้ าง “สื่อหรือแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ “วิ ธี ที่ จะใช้ ในการตรวจสอบ
ประสบการณ์เรียนรู้ และสอดคล้อง ประกอบกิ จ กรรมสร้ า ง ว่าผู้เรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้ตาม
กับจุดประสงค์ข้อที่ n”
ประสบการณ์เรียนรู้”
จุดประสงค์ข้อที่ n”

ตารางที่ 2 ตัวอย่างการใช้ตารางบูรณาการเพื่อฝึกทักษะปฏิบัติในการออกแบบฯ “เรื่องแหล่งการเรียนรู้”
Objectives

Learning Experiences

Learning Resources

Evaluation Techniques

1. ผู้ เ รี ย นสามารถบอก
ความส าคั ญ ของแหล่ ง
ก า ร เ รี ย น รู้ ไ ด้ อ ย่ า ง
ถูกต้อง

- ครู ตั้ ง ประเด็ น ค าถามเพื่ อ ให้
ผู้ เ รี ย นค้ นห าค าต อบ /สื บ ค้ น
เกี ่ย วกับ ความส าคัญ ของแหล่ง
การเรียนรู้
- ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเพื่อสืบค้นข้อมูล
ร่วมกันอภิปราย สรุป และนาเสนอ
- ผู้เรียนเล่นเกมเพื่อการเรียนรู้และ
แข่ งขั น เพื่ อ ตอบค าถามเกี่ ย วกั บ
แหล่งการเรียนรู้

- หนังสือเรียน
- ภาพประกอบเกี่ ยวกั บ
แหล่งการเรียนรู้
- ใบความรู้ ใบกิจกรรม
- แบบทดสอบหรื อ เกม
เพื่อการเรียนรู้
- อินเทอร์เน็ต/ Application
online
- สิ่งแวดล้อมรอบตัว

- ถาม-ตอบ ให้ บอกเล่า หรื อ
ให้อธิบายเป็นรายบุคคล
- ท าแบบทดสอบหรื อใช้ เกม
การเรียนรู้เพื่อทดสอบความรู้
ความเข้าใจ
- สังเกตพฤติกรรมและการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
- ตรวจประเมิ น ผลงานและ
การนาเสนอผลการอภิปราย

การใช้รูปแบบ KOI เพื่อพัฒนาการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้สาหรับนักศึกษาครูในศตวรรษที่
21
รู ป แบบ KOI มี ส่ ว นประกอบหลั ก ที่ ส าคั ญ
ได้แก่ ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ การประเมินผล และ
การป้อนกลับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปัจจัยนาเข้า (Input) ประกอบด้วยองค์ประกอบ
หลักที่จะทาให้ กระบวนการจั ดการเรี ยนรู้ เกิดขึ้นได้
อย่ า งสมบู ร ณ์ โดยนั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งวิ เ คราะห์
องค์ประกอบต่างๆ ให้ เกิดเป็ นองค์ความรู้ เพื่อใช้ใน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 1) หลักสูตร
การเรียนรู้ 2) หลักการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้และ
วิธี สอน 3) หลักการออกแบบการจั ดการเรี ยนรู้ และ
องค์ ป ระกอบการออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ 4)
ผู้เ รีย น ผู้ส อน 5) จุด ประสงค์แ ละหลัก ส าคัญ ใน

การกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 6) เนื้อหาสาระ
การเรียนรู้ 7) เครื่องมือที่ใช้สาหรับส่งเสริมการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน เช่น สื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และ
8) การวัดและประเมินผล
กระบวนการ (Process) ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ส าคั ญที่ เป็ นกระบวนการทั กษะปฏิ บั ติ ของรู ปแบบ
KOI เพื่ อ ใช้ ในการพั ฒ นาการออกแบบการจั ด การ
เรียนรู้ให้กับนักศึกษา มี 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่
1. ขั้ น สร้ า งองค์ ค วามรู้ (Knowledge) คื อ
ขั้นตอนที่ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางและแบบเชิงรุก (Active Learning) เพื่อให้
นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบ
การจั ดการเรี ย นรู้ โดยในการสร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ ห้
เกิ ดขึ้ นนั้ นจะต้ อ งอาศั ย ปั จ จั ยน าเข้ ามาเป็ น
ส่วนประกอบที่สาคัญ ซึ่งปัจจัยนาเข้าดังกล่าวจะช่วย
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ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
การออกแบบการจัดการเรียนรู้และสามารถนาไปใช้ใน
การออกแบบได้เป็นอย่างดี
2. ขั้นกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ (Objective)
คือ ขั้นตอนการฝึกทักษะปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาได้
ลงมือ ปฏิบ ัต ิก าหนดจุด ประสงค์ก ารเรีย นรู ้ใ ห้
ถูก ต้อ งและชัด เจน สอดคล้อ งกับ มาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตร เป็น การระบุผ ลที่
คาดหวัง หรือ จุด มุ่ง หมายที่ต้อ งการให้เ กิด ขึ้น กับ
ผู ้เ รีย นหลัง จบบทเรีย น โดยจะต้อ งก าหนดใน
ลักษณะที่ร ะบุการกระทาหรือบ่งบอกพฤติกรรมของ
ผู้ เ รี ย นที่ ส ามารถสั ง เกตและวั ด ผลได้ โครงสร้ า ง
ประโยคของจุดประสงค์จะประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ค ากริ ย าที่ แ สดงพฤติ ก รรมของผู้ เ รี ย นที่ สั ง เกตได้
เงื่อนไขการแสดงพฤติกรรม และเกณฑ์ การตัดสินผล
ของพฤติกรรม ทั้งนี้การกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
ต้องครอบคลุ มด้ านความรู้ ทั กษะและเจตคติ ตาม
ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ของ Bloom (1981) หรื อ อาจจะ
กาหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมโดยเน้นการพัฒนา
ผู้เรียนใน 3 ด้าน ดังที่ Dejakup & Yindeesook (2017)
นาเสนอไว้คือ K P A ซึ่งประกอบด้วย K: Knowledge
(ความรู้) P: Process (ทักษะกระบวนการต่างๆ) และ
A: Attribute & Attitude (คุณลักษณะและเจตคติ)
3. ขั้นบูรณาการ (Integration) คือ ขั้นตอน
การบูร ณาการองค์ค วามรู้เ กี่ย วกับ การออกแบบ
การจั ดการเรี ย นรู้ และการก าหนดจุ ดประสงค์ การ
เรียนรู้ เพื่อนาไปสู่ การลงมือปฏิบัติตามรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยนักศึกษาจะต้อง
บูรณาการและใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์
มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติและฝึกทักษะในการคิดแก้ปัญหา
และค้นหาคาตอบด้วยตนเอง ครูจ ะเป็น เพีย งผู ้ใ ห้
คาแนะนาและอานวยความสะดวกในการเรีย นรู้
เลือกใช้สื่อหรือแหล่งการเรีย นรู้ที่สามารถส่งเสริม
การเรี ยนรู้ ของผู้ เรี ยน มีความหลากหลาย น่าสนใจ
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และทันสมัย และเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลให้
สอดคล้ อ งกั บ จุ ด ประสงค์ โดยขั้ นตอนที่ ส าคั ญ ใน
การบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติคือ การใช้ต าราง
ฝึก ทัก ษะปฏิบัติเ พื่อ บูร ณาการส าหรับ ออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ และประเด็นที่สาคัญมากที่สุ ดใน
ขั้ น ตอนบู ร ณาการคื อ การออกแบบตามตารางที่
จะต้องใช้ควบคู่กับการให้นักศึกษาเล่ากระบวนการคิด
ในการออกแบบว่ากาหนดขั้นตอนและวางแผนการ
ด าเนิ น กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ต ามตารางบู ร ณาการ
อย่างไรบ้าง แต่ละขั้นตอนสอดคล้องกับจุดประสงค์
ที่กาหนดไว้อย่างไร รวมไปถึงการบอกเล่าขั้นตอน
การนาเข้าสู่บทเรียนว่าใช้วิธีการอย่างไรและขั้นสรุปใช้
วิธีการอย่างไร เมื่อนักศึกษาสามารถบอกเล่าได้อย่าง
เป็นลาดับขั้นตอน และให้ความกระจ่างในการอธิบาย
ได้ทุกหัวข้อ ทุกรายการสอดคล้ องสัมพันธ์กันดีแล้ ว
จึ ง ให้ นั ก ศึ ก ษาน าข้ อ มู ล ในตารางบู ร ณาการและ
กระบวนการคิดในการออกแบบไปเขียนให้เป็นลาดับ
ขั้นตอนอย่างถูกต้องตามหลักการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ และปรับการใช้รูปแบบภาษาให้เหมาะสมตาม
หลักวิชาการ
การประเมินผล (Output) ประเมินความสามารถ
ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้หรือการเขียนแผน
จัดการเรียนรู้ของนักศึกษาตามหลักการออกแบบการ
จั ด การเรี ย นรู้ และการใช้ ภ าษาได้ ถู ก ต้ อ งและ
เหมาะสมตามหลักวิชาการ
การป้อนกลับ (Feedback) เป็นการให้ข้อมูล
ย้อนกลับหรือตรวจสอบผลลัพธ์กลับไปยังจุดเริ่มต้น
ของรูปแบบเพื่อเป็นแนวทางสาหรับพิจารณาปรับปรุง
หรือแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ
และผู้เขียนได้นาแนวคิดจากการศึกษาข้อมูล
ที่ ส าคั ญ มาสั ง เคราะห์ เ ป็ น รู ป แบบ KOI เพื่ อ
พั ฒ นาการออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ ส าหรั บ
นักศึ กษาครูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจัดอยู่ในประเภท
รูปแบบที่ แสดงความสั มพันธ์ของปรากฎการณ์ ด้วย
ลักษณะรูปภาพ ดังภาพที่ 1
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รูปแบบ KOI เพื่อพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้สาหรับนักศึกษาครูในศตวรรษที่ 21
ปัจจัยนาเข้า
1. หลักสูตรการเรียนรู้
2. หลักการเรียนรู้ รูปแบบ
การเรียนรู้ และวิ ีสอน
3. หลักการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้
4. ผู้เรียนและผู้สอน
5. จุดประสงค์การเรียนรู้
6. เนือหาสาระการเรียนรู้
7. สื่อและแหล่งการเรียนรู้
8. การวัดและประเมินผล

การประเมินผล

บูรณาการกิจกรรม การใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้
การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับจุ ดประสงค์

K

O

I

กทักษะการกาหนด
สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ
จุ
ด
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ประสงค์การเรียนรู้

ความสามาร
ในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาครู
ในศตวรรษที่ 21

การป้อนกลับ

ภาพที่ 1 รูปแบบ KOI เพื่อพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้สาหรับนักศึกษาครูในศตวรรษที่ 21
บทสรุป
การนารูปแบบ KOI ไปใช้เพื่อพัฒนาการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้สาหรับนักศึกษาครูในศตวรรษที่ 21
มี 3 ขั้นตอนที่เป็นกระบวนการสาคัญ คือ 1) ขั้นสร้าง
องค์ ค วามรู้ (Knowledge) เป็ น ขั้ น ตอนการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักสาคัญของการออกแบบการจัดการ
เรี ย นรู้ 2) ขั้ น ก าหนดจุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้
(Objective) เป็นขั้น ตอนที่ให้นักศึก ษาได้ฝึกปฏิบัติ
เพื่อกาหนดจุด ประสงค์ก ารเรีย นรู้ใ ห้ถูก ต้อ ง โดย
ต้องเน้น เป็น จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม และ 3) ขั้น
บู รณาการ (Integration) เป็ นการบู รณาการความรู้
ของนักศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรีย นรู้
และการกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อนาไปสู่

การลงมื อปฏิบัติ โดยจะใช้ตารางบูรณาการเพื่อฝึ ก
ทักษะปฏิบัติในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ควบคู่
กับการให้ นั กศึ กษาบอกเล่ ากระบวนการคิ ดในการ
ออกแบบว่ า ก าหนดขั้ น ตอนและวางแผนด าเนิ น
กิจกรรมการเรียนรู้ตามตารางบูรณาการอย่างไรบ้าง
แต่ละขั้นตอนสอดคล้องและสัมพันธ์กับจุดประสงค์ที่
ก าหนดไว้ อ ย่ า งไร ขั้ น น าเข้ า สู่ บ ทเรี ย นใช้ วิ ธี ก าร
อย่างไรและขั้นสรุปใช้วิธี การอย่างไร เมื่อนักศึกษา
สามารถบอกเล่ าได้ อย่ างเป็ นล าดั บขั้ นตอนและให้
ความกระจ่ า งในการอธิ บ ายได้ ทุ ก หั ว ข้ อ หรื อ ทุ ก
รายการสอดคล้องสัมพันธ์กันดีแล้ ว จึงให้นาไปเขียน
เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักการออกแบบการ
จั ดการเรี ยนรู้ และปรั บรู ปแบบของการใช้ ภาษาให้
เหมาะสมตามหลักวิชาการ
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