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หลักการเขียน
แผนการจัดการเรียนรูแบบBackward Design

ปรีชา ธรฤทธิ์ กศ.บ. (ชีววิทยา) กศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร)
ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนนาบอน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กลุมงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ฝายวิชาการ โรงเรียนนาบอน

ตอนที่ 1
หลักการทั่วไปของ Backward Design
1.1 ความหมาย
Backward Design เปนการออกแบบการจัดการเรียนรูที่ยึดเอาหลักฐานแสดงผลการเรียนรู
มาเปนเกณฑในการบงบอกถึงความสําเร็จของการจัดการเรียนรู
ในการออกแบบการจัดการ
เรียนรูแบบนี้ผูสอนตองเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่ตอบคําถามหลักตามลําดับ 4 คําถาม ไดแก
1. มีเปาหมายในการจัดการเรียนรูดา นความรูความคิด (K) ดานกระบวนการ (P) และดาน
คุณธรรม จริยธรรมหรือคานิยม (A) อยางไรบาง
2. ตองการไดหลักฐานที่เปนชิ้นงาน / ผลงานใดบาง ที่แสดงวานักเรียนมีคุณลักษณะตาม
เปาหมายทีไ่ ดระบุไว
3. มีการกําหนดระดับคุณภาพ สําหรับใชในการประเมินผลงาน/ชิ้นงานอยางไรบาง
4. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางไรบางที่ทําใหนักเรียนไดผลงาน/ชิ้นงานที่เปนหลักฐาน
วาเกิดการเรียนรูตามเปาหมาย

1.2 สวนประกอบของแผนการจัดการเรียนรู
สวนประกอบของแผนการจัดการเรียนรูแบบ Backward Design คลายคลึงกับแผนการ
จัดการเรียนรูท ั่วไป เพียงแตมีการเพิ่มหัวขอหลัก 2 หัวขอ ไดแก ผลงาน/ชิ้นงานที่เปนหลักฐาน
แสดงผลการเรียนรูและระดับคุณภาพของผลงาน/ชิ้นงาน
จึงกลาวไดวาองคประกอบของ
แผนการจัดการเรียนรูแบบ Backward Design มีดังตอไปนี้
1. ชื่อเรื่อง
2. เปาหมายการเรียนรู
3. สาระสําคัญ
4. ผลงานที่แสดงผลการเรียนรู
5. การประเมินผลงาน
6. กิจกรรมการเรียนรู
7. สื่อ/อุปกรณ/แหลงเรียนรู
8. สรุปผลการเรียนรู

ตอนที่ 2
การเขียนสวนประกอบของแผนการจัดการเรียนรู
2.1 การเขียนเปาหมาย
เปาหมายก็คือจุดประสงคสุดทายหรือจุดประสงคปลายทาง ซึ่งมี 3 ดาน ไดแก
2.1.1 ดานความรูความคิด มักใชพฤติกรรม บอก (ระบุสิ่งที่จําได) อธิบาย (ระบุสิ่งที่จําได
และขยายความหรือยกตัวอยางประกอบได)
2.1.2 ดานกระบวนการ เปนการนําเอาความรูไปประยุกตใช หรือการจัดกระทําขอมูลความรู
ใหอยูใ นรูปทีผ่ ูอื่นเขาใจงาย หรือการใชความรูในการตัดสินใจเลือกหรือไมเลือก พฤติกรรมที่
เหมาะกับการนํามาใชไดแก เขียน concept mapping เขียน mind mapping สรุปความรู
วางแผนการดําเนินงาน เขียนบรรยายความ อานออกเสียง ออกแบบ เปนตน
2.1.3 ดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม เปนความรูสึกนึกคิดรูดีรูชั่ว รูวาควรทําหรือไม
ควรทํา พรอมกับปฏิบัติในสิ่งดีๆตามความรูสึกนึกคิดนัน้ ๆ พฤติกรรมที่เหมาะกับการนํามาใช
ไดแก แสดงความคิดเห็น แสดงความรูส ึก เปนตน
หมายเหตุ แตละแผนการจัดการเรียนรูไมจําเปนตองระบุเปาหมายครบทั้ง 3 ดาน ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับธรรมชาติของเนื้อหาวาเหมาะกับเกิดการเรียนรูดานใดบาง แตที่มักขาดไมไดคือดาน
ความรูความคิด

2.2 การเขียนสาระสําคัญ
การเขียนสาระสําคัญมีการเขียนไดหลายแนวแตการเขียนที่ทาํ ใหไดสาระสําคัญสมบูรณ
สามารถบงบอกถึงเปาหมายการเรียนรู หัวขอเรื่องและแกนของเนื้อหาตองเขียนใหครบ 3 สวนคือ
1. หลักการ คือแกนของเนื้อหา
2. เนื้อหาสาระ คือชื่อหัวขอเรื่องที่ใชสอน
3. คุณลักษณะที่พึงประสงค คือสวนที่เปนเปาหมาย
ตัวอยางที่ 1 การอานออกเสียงรอยแกวทีถ่ ูกตองตามหลักการอานมีความสําคัญตอการคุณภาพ
ของการอาน การศึกษาเรื่องการอานออกเสียงรอยแกว
ทําใหเกิดความรูความเขาใจเกีย่ วกับ
หลักการอานออกเสียงและสามารถอานออกเสียงรอยแกวถูกตองตามหลักการอาน
สวนที่ขีดเสนใต เปนหลักการ
สวนที่เปนตัวหนา เปนเนื้อหาสาระ
สวนที่เปนตัวเอน เปนคุณลักษณะที่พึงประสงค
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ตัวอยางที่ 2 การวิเคราะหรายการคาเปนภารกิจสําคัญของผูประกอบการคา การศึกษาเรื่องการ
วิเคราะหรายการคา
ทําใหเกิดความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับความหมายและหลักการของการ
วิเคราะหรายการคาและเห็นความสําคัญของการวิเคราะหรายการคา
ตัวอยางที่ 3 เครื่องมือและอุปกรณในการปลูกไมดอกไมประดับเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ
ของการปลูกไมดอกไมประดับ การศึกษาเรื่องเครื่องมือและอุปกรณในการปลูกไมดอกไมประดับ
ทําใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับประโยชน วิธีเก็บรักษาและการออกแบบเครื่องมือและ
อุปกรณการปลูกไมดอกไมประดับ
ตัวอยางที่ 4 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมทําใหเกิดผลดีตอการดํารงชีวิตทุกดาน
การศึกษาเรื่อง change (I need a change) ทําใหเกิดความรูความเขาใจเกีย่ วกับพฤติกรรมทั้ง
ดานดีและดานไมดีของตนเองและสามารถวางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองได
ตัวอยางที่ 5 คําซอนเปนคําที่สรางขึ้นเพื่อเพิ่มจํานวนคําในภาษาไทยสําหรับใชในการสื่อสาร
การศึกษาเรื่องคําซอน ทําใหเกิดความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับหลักการสรางคําซอน
ตัวอยางที่ 6 พุทธจริยาหมายถึงแนวทางการปฏิบัติหนาที่อยางสมบูรณของพระพุทธเจา
การศึกษาเรื่องพุทธจริยา ทําใหเกิดความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับความหมายและประเภทของพุทธ
จริยา
ตัวอยางที่ 7 ความสําเร็จของการปนรูปขึ้นอยูกับความรูเกี่ยวกับหลักการปนและความพรอมของ
วัสดุ อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการปน การศึกษาเรื่องการปน รูป ทําใหเกิดความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับหลักการปนรูป วัสดุที่ใชในการปนรูป อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการปนรูป
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2.3 การกําหนดผลงานที่แสดงผลการเรียนรู
ผลงานที่แสดงผลการเรียนรูจะเปนผลงานประเภทใดและมีกชี่ ิ้นนั้น ขึ้นอยูกับเปาหมาย
การเรียนรู เชน
เปาหมายการเรียนรู
ผลงานที่แสดงผลการเรียนรู
ดานความรูความคิด
ขอสรุปหลักการสรางคําซอน
-อธิบายหลักการสรางคําซอนได
ดานกระบวนการ
concept mapping เรื่องการสรางคําซอน
-เขียน concept mapping เรื่องการสราง
คําซอนได
หมายเหตุ ในที่นคี้ วร เลือก concept mapping เรื่องการสรางคําซอนเพียงผลงานเดียว
เพราะ concept mapping เปนผลงานที่ตองใชความสามารถทางสติปญญาสูงกวาการเขียนขอสรุป
นั่นคือ ถาดานความรูและดานกระบวนการเปนเรื่องเดียวกันก็ควรเลือกดานกระบวนการเปน
ผลงาน
สําหรับดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม เปนสิ่งที่ยากตอการประเมินดานการปฏิบัติ
ในระยะเวลาอันสั้น เพราะตองคอยสังเกตพฤติกรรมที่เปนนิสัย
แตถาจะประเมินเพียง
ความรูสึกหรือเจคติก็สามารถประเมินจาก การแสดงความคิดเห็น วาเห็นดวยหรือไม ควรทํา
หรือไมควรทําอยางไรจึงเหมาะสม เพราะเหตุใดจึงคิดเชนนั้น เปนตน

2.4 การกําหนดระดับคุณภาพของผลงาน
ระดับคุณภาพของผลงานควรกําหนดเปน 4 ระดับ โดยกําหนดจากระดับ 1 ไปหาระดับ 4
ตัวอยาง เชน ระดับคุณภาพของผลงานการคัดลายมือ
ระดับ 1 เขียนพยัญชนะตน สระ วรรณยุกต ตัวสะกด การันต ถูกตอง
ระดับ 2 มี 1 และเขียนเสนไดตรงหรือโคงและมีหัวถูกตอง
ระดับ 3 มี 2 และเขียนตัวพยัญชนะขนานกันอยางสวยงาม
ระดับ 4 มี 3 และเขียนตัวเต็มบรรทัด
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2.5 การเขียนกิจกรรมการเรียนรู
2.5.1 การเขียนคําถามทาทาย
คําถามทาทายคือคําถามที่กระตุน ใหหาความรู/ แนวทางปฏิบัติตามที่กําหนดไวใน
เปาหมาย เชน เปาหมายระบุวาอธิบายหลักการสรางคําซอนได ควรตั้งคําถามทาทายวาการ
สรางคําซอนมีหลักการอยางไรบาง

2.5.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู
หลักของการจัดกิจกรรมการเรียนรูคือตองจัดใหบรรลุเปาหมายทุกขอและเกิดผลงาน
ตามที่กําหนดทุกรายการ ดังนั้นจึงตองยึดเปาหมายเปนหลักในการจัดกิจกรรม ถามีกิจกรรม
หลายชั่วโมงในแผนเดียวกันควรแยกแยะใหชัดเจนวาแตละชั่วโมงมีการจัดกิจกรรมอยางไรบาง
และในการใชสื่อ/อุปกรณ ตองระบุวาในการจัดกิจกรรมนั้นๆ ใชสื่อ/อุปกรณใด นอกจากนี้ควร
มีคําถามสําคัญเพื่อกระตุนใหหาคําตอบของคําถามทาทาย

2.6 การกําหนดสื่อ/อุปกรณ/แหลงเรียนรู
ใหระบุเฉพาะสิ่งทีก่ ลาวถึงในกิจกรรมการเรียนรูและตองระบุใหชัดเจน เชน ใบความรู
เรื่อง............... ตัวอยางหิน ไดแก หินอัคนี หินตะกอน หินแปร
นอกจากนี้ตองเรียง
ตามลําดับการใช

2.7 การเขียนสรุปผลการเรียนรู
ใหเขียนดวยลายมือหลังจากเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู โดยบันทึกวาดานความรูความคิด
ดานกระบวนการหรือดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม มีผลการเรียนรูเปนทีน่ าพอใจหรือไม
เพียงใด มีปญหาหรือไมอยางไร ถามีจะแกไขปญหาอยางไร

ตอนที่ 3
ตัวอยางแนวการเขียนแผนการจัดการเรียนรู
ตัวอยางที่ 1 (ปรับปรุงจากผลงานของครูทิพยอุษา ชูพงศ)
สาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
เรื่อง การอานออกเสียงรอยแกว
เวลา 3 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. เปาหมายการเรียนรู
1.1 ดานความรูความคิด
อธิบายหลักการอานออกเสียงรอยแกวได
1.2 ดานกระบวนการ
สาธิตการอานออกเสียงรอยแกวไดถกู ตองตามหลักการอาน
1.3 ดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม (ไมมี)
2. สาระสําคัญ
การอานออกเสียงรอยแกวที่ถูกตองตามหลักการอานมีความสําคัญตอคุณภาพของการอาน
การศึกษาเรื่องการอานออกเสียงรอยแกว ทําใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการอานออก
เสียงและสามารถอานออกเสียงไดถูกตองตามหลักการอานออกเสียง
3. ผลงานที่แสดงผลการเรียนรู
ความสามารถในการอานออกเสียงรอยแกว
4. แนวทางประเมินผลงาน
ระดับ 1 อานออกเสียงถูกตองตามหลักการ 1 ขอ
ระดับ 2 อานออกเสียงถูกตองตามหลักการ 2 ขอ
ระดับ 3 อานออกเสียงถูกตองตามหลักการ 3 ขอ
ระดับ 4 อานออกเสียงถูกตองตามหลักการทุกขอ
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5. กิจกรรมการเรียนรู
ชั่วโมงที่ 1 คําถามทาทาย : การอานออกเสียงรอยแกวมีหลักการอานอยางไรบาง
5.1 ครูสุมนักเรียน 2-3 คน เพื่อทดลองอานออกเสียงรอยแกวตามเนือ้ หาเดียวกันทีค่ รูกําหนดแลว
รวมกันอภิปรายสวนดีและสวนบกพรองในการอานของแตละคน
5.2 นักเรียนศึกษาเรื่องหลักการอานออกเสียงรอยแกวจากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชั้น ม.4
หนา.........ถึง หนา.......... แลวตอบคําถามตอไปนี้
-หลักการอานออกเสียงรอยแกวมีกี่ขอ อะไรบาง
5.3 นักเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบและบันทึกขอสรุปลงในสมุด
5.4 นักเรียนฝกอานออกเสียงรอยแกวตามหลักการอาน
ชั่วโมงที่ 2-3
5.5 ครูสุมนักเรียน 2-3 คน ซึ่งมีทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง การอานออกเสียงรอยแกว
แลวใหเพื่อนๆรวมกันติชมและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักการอาน
5.6 ครูฟงการอานออกเสียงรอยแกวของนักเรียนแตละคน พรอมกับแจงผลการประเมิน
ความสามารถในการอาน
6. สื่อ/อุปกรณ/แหลงเรียนรู
หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชั้น ม.4 สํานักพิมพ...................หนา.............ถึง หนา.................
7. สรุปผลการเรียนรู
7.1 ดานความรูความคิด..............................................................
7.2 ดานกระบวนการ..................................................................
7.3 ดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม......................................
7.4 ปญหาดานการสอน..............................................................
7.5 แนวทางแกไขปญหา...........................................................
ลงชื่อ....................................ผูสอน
(....................................)
วันที่.............................................
หมายเหตุ แผนนี้เลือกความสามารถในการอานเปนผลงาน เพราะเปนพฤติกรรมที่ครอบคลุม
เปาหมายดานอืน่ ๆทุกดานซึ่งเปนเปาหมายสูงสุดของการอานออกเสียง
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ตัวอยางที่ 2 (ปรับปรุงจากผลงานของครูวาสนา รัตนพันธ)
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
เรื่อง Change (I need a change)
เวลา 2 ชั่วโมง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. เปาหมายการเรียนรู
1.1 ดานความรูความคิด
ระบุพฤติกรรมที่ดี (Good Habit) และพฤติกรรมทีไ่ มดี (Bad Habit) ของตนเองได
1.2 ดานกระบวนการ
วางแผนปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองได
1.3 ดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม
มีความคิดเห็นทีด่ ีตอการปรับปรุงพฤติกรรมของตนเอง
2. สาระสําคัญ
การรูสึกสํานึกในการปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองยอมมีผลดีตอการดํารงชีวติ ทุกดาน
การศึกษาเรื่อง I need a change ทําใหรูจกั พฤติกรรมของตนเองทั้งดานดีและดานไมดีและทําให
เกิดแรงจูงใจในการปรับปรุงพฤติกรรมของตนเอง
3. ผลงานที่แสดงผลการเรียนรู
แผนการปรับปรุงพฤติกรรมของตนเอง
แนวทางประเมินผลงาน
ระดับ 1 กําหนดปรับปรุงขอเสีย
ระดับ 2 กําหนดปรับปรุงขอเสีย
ระดับ 3 กําหนดปรับปรุงขอเสีย
ระดับ 4 กําหนดปรับปรุงขอเสีย

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

0-25
26-50
51-75
76-100

ของขอเสียทั้งหมด
ของขอเสียทั้งหมด
ของขอเสียทั้งหมด
ของขอเสียทั้งหมด
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5. กิจกรรมการเรียนรู
ชั่วโมงที่ 1 คําถามทาทาย : What do you have a good habit and a bad habit ?
5.1 นักเรียนศึกษาคําศัพทเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมของมนุษยจากหนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นม.5 ของสํานักพิมพ.........................หนา.....ถึง หนา...............แลวอภิปรายเพื่อจําแนก
เปน Good Habit และ Bad Habit
5.2 นักเรียนพิจารณาตนเองวาพฤติกรรมใดเปน Good Habit และพฤติกรรมใดเปน Bad Habit
แลวบันทึกในรูปของตาราง
ชั่วโมงที่ 2 คําถามทาทาย : What is some good advice changing a bad habit ?
5.3 แบงกลุมนักเรียนกลุมละ 5 คนศึกษาพฤติกรรมของคนในภาพทีก่ ําหนดใหแลวระบุวาคนใน
ภาพใดเปน Good Habit และภาพใดเปน Bad Habit พรอมใหขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุง Bad Habit
5.4 นักเรียนเลือกปรับปรุง Bad Habit ของตนเองตามความสมัครใจ โดยระบุชื่อ
Bad Habit ทั้งหมดและชื่อ Bad Habit ที่ตั้งใจจะปรับปรุง พรอมคิดรอยละของ Bad Habit
ที่จะปรับปรุง
5.5 อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับความสําคัญของการปรับปรุงพฤติกรรม
6. สื่อ/อุปกรณ/แหลงเรียนรู
6.1 หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ม.5 ของสํานักพิมพ.................หนา.....ถึง หนา...............
6.2 รูปภาพคนที่แสดงพฤติกรรมดานดีและดานไมดี
7. สรุปผลการเรียนรู (ใชขอ ความเดียวกับตัวอยางที่ 1)

หมายเหตุ แผนนี้เลือกแผนการปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองเปนผลงาน เพราะเปนพฤติกรรม
ที่ครอบคลุมเปาหมายดานอืน่ ๆ ทุกดานซึ่งเปนเปาหมายสูงสุดการปรับปรุงพฤติกรรม

