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บทน า  
 การออกแบบการเรียนรู้ย้อนกลบั หมายถึง การวางแผนการจดัการเรียนรู้มุ่งเน้นท่ีผู้ เรียน          
มีความรู้ความเข้าใจฝังลึก (deep knowledge) โดยก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังจากมาตรฐาน       
การเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตร เพ่ือก าหนดพฤติกรรม                   
ท่ีพึงประสงค์ และเป็นแนวทางในการก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้  การออกแบบการวัดและ
ประเมินผล รวมทัง้การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นขัน้ตอน กระชบั เกิดประสบการณ์
การเรียนได้สอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ การวดัและประเมินผล 
 วิงกินส์และแม็คไทธ์ (Wiggins and McTighe. 1998) ได้พฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้
ย้อนกลบั แสดงขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ การก าหนดเปา้หมายของการเรียนรู้ท่ีต้องการให้เกิดขึน้กับ
ผู้ เรียน จากนัน้จึงวิเคราะห์ย้อนกลบัมาสู่จุดประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบการวัดและประเมินผล 
ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
  1. ก าหนดความรู้ ความสามารถหรือผลลัพธ์ของการเรียนรู้ท่ีต้องการให้เกิดขึน้กับ
ผู้ เรียน 
  2. ก าหนดพฤติกรรมหรือหลักฐานท่ีส าคัญท่ีแสดงให้เห็นว่าผู้ เ รี ยนได้บรรลุผล                 
การเรียนรู้ตามท่ีก าหนด 
  3. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการวดัและประเมินผลให้สอดคล้องกับจดุประสงค์
การเรียนรู้ 
 
 การจดัการเรียนรู้แตล่ะขัน้ตอนมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 ขัน้ตอนท่ี 1 ก าหนดความรู้ความสามารถหรือผลลัพธ์ของการเรียนรู้  
  หมายถึง การก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั (Learning outcome) ท่ีมุ่งหวังให้เกิด
ขึน้กับผู้ เรียน (Identify desired results) ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้                
หรือค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตร การก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังควรค านึงถึงผู้ เรียนมีความรู้
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ความเข้าใจและความสามารถอะไรบ้าง ความรู้และความสามารถท่ีมีคณุคา่ตอ่การเรียนรู้ของผู้ เรียน
คืออะไร ความรู้และความสามารถท่ีคงทนท่ีต้องการให้ด ารงอยูก่บัผู้ เรียนคืออะไร 
  ความรู้และความสามารถท่ีคงทนเป็นสิ่งส าคญัของการก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั       
ซึง่จะต้องวิเคราะห์ให้ชดัเจนว่าแตล่ะหน่วยการเรียนรู้มีความสามารถท่ีคงทนอะไรบ้าง ท่ีจะต้องให้เกิด                
ขึน้กับผู้ เรียน จ าเป็นต้องพฒันาให้เกิดขึน้อย่างเป็นล าดบัขัน้ตอน ได้แก่ 1) การกระตุ้นความรู้เดิม           
ท่ีสร้างให้ผู้ เรียนคุ้นเคยกบัความรู้ใหม่ 2) การเสริมสร้างความรู้และทกัษะท่ีส าคญัท่ีจะไปเสริมความรู้
ใหม ่และ 3) การผสมผสานเช่ือมโยงให้เป็นความรู้และความสามารถท่ีคงทนดงัแผนภาพ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ 1 ล าดบัขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาความรู้ความสามารถท่ีคงทน 
   (ปรับจาก Wiggins and McTighe, 1998) 
 
 
 

 องค์ประกอบของผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังสามารถก าหนดได้โดยการวิเคราะห์ความคิด            
รวบยอดหลัก (main concept) หรือ (deep knowledge) ท่ีปรากฏอยู่ในค าอธิบายรายวิชา โดยมี
องค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความคิดรวบยอดหลกัท่ีเป็นความรู้ความสามารถ 2) ความคิดขัน้สูง            
3) คุณธรรมจริยธรรม และ 4) ทกัษะกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งจะสะท้อนการพฒันาศกัยภาพผู้ เรียน           
เป็นองค์รวม  ดงัแผนภาพ 2  
 
 
 

 

การกระตุ้นความรู้เดิม 
ที่จะสร้างให้คุ้นเคยกบัความรู้ใหม ่

 

การเสริมสร้างความรู้และ 
ทกัษะที่ส าคญัที่จะเสริมความรู้ใหม่ 

 
 

ความรู้ 
และความสามารถ 

ที่คงทน 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขัน้ตอนท่ี 2 การก าหนดพฤตกิรรมหรือหลักฐานที่ส าคัทท่ีแสดงหห้เหนนวาาผู้เรียน ด้
บรรลุผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนด 
  หลังจากท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้จะต้องตอบค าถามให้ได้ส าหรับขัน้ตอนนีคื้อ จะทราบได้อย่างไรว่าผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถ
ตามผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ การแสดงออกของผู้ เรียนเป็นอย่างไรจึงจะยอมรับได้ว่าผู้ เรียนมีความรู้
ความสามารถตามท่ีก าหนดไว้ การก าหนดตัวบ่งชีค้วามส าเร็จทางการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม       
โดยการวิเคราะห์ค าส าคญั (keywords) ในผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั แล้วเขียนเป็นจดุประสงค์การเรียนรู้
ต้องระบพุฤตกิรรมท่ีชดัเจน สามารถวดัและประเมินผลได้ การก าหนดจดุประสงค์การเรียนรู้มีหลกัการ
ดงันี ้
   1.  มีความสอดคล้องกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
   2.  เป็นพฤตกิรรมท่ีสามารถวดัและประเมินผลได้ 
   3.  เป็นความรู้และความสามารถท่ีคงทนหรือความรู้ฝังลกึ (deep knowledge) 
   4.  แนะแนวทางสูก่ารออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้รวมทัง้การวดัและประเมินผล 
   5.  ผู้ เรียนสามารถใช้เป็นแนวทางการเรียนรู้ส าหรับตนเองได้ 

ความคิด 
รวบยอดหลกั 

 

ผลการเรียนรู้ 

 

ความคิดขัน้สงู 

 

ทกัษะการเรียนรู้ 
 

คณุธรรมจริยธรรม 

รู้ถกูต้อง รู้ชดัเจน 
รู้ลกึซึง้  น าไปใช้ได้ 

   การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ 
  การประเมินคา่ การสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา 

 

ความซื่อสตัย์สจุริต 
ความอดทน 
การแบง่ปัน 
ความรับผิดชอบ 

 

การแสวงหาความรู้ 
การถกัทอเช่ือมโยงความรู้ 
การสร้างความรู้  

 

แผนภาพ 2 องค์ประกอบของการก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 4 ด้าน 
  ท่ีสะท้อนการพฒันาศกัยภาพผู้ เรียนเป็นองค์รวม 
 



 

  ส าหรับวิงกินส์และแม็คไทธ์ได้ก าหนดพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความรู้ความสามารถและ
ความรู้สกึไว้  5  ประการ ดงันี ้
   1.  อธิบายสิ่งตา่งๆ ให้เข้าใจได้โดยง่าย 
   2.  แปลความหมายสิ่งตา่งๆ ในบริบทท่ีมีความเฉพาะเจาะจงได้อยา่งชดัเจน 
   3.  ประยกุต์ความรู้หรือวิธีการตา่งๆ เพ่ือใช้งานตามสถานการณ์ท่ีแตกตา่งกนัได้ 
   4.  เช่ือมโยงประเดน็ส าคญัหรือการแก้ปัญหาด้วยเหตผุล 
   5.  มีความรู้ความเข้าใจเป็นของตนเอง 
  
 ขัน้ตอนที่  3 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลหห้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  เป็นการก าหนดวิธีการวัดและเคร่ืองมือวัดให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้        
และกิจกรรมการเรียนรู้รวมทัง้การก าหนดเกณฑ์การประเมินท่ีมีความชดัเจน การวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ท่ีเป็นความรู้ความเข้าใจท่ีคงทน (Enduring understanding) ของผู้ เรียน วิธีการประเมิน           
ท่ีเหมาะสมคือ วิธีการประเมินตามสภาพจริง (Authentic assessment) ซึ่งควรด าเนินการควบคูไ่ปกบั
การจดัการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ืองและยึดหลกัการประเมินดงันี ้
  1. ใช้วิธีการท่ีหลากหลาย เชน่ การสงัเกต การสมัภาษณ์ การทดสอบ หรือการรายงาน
ตนเอง 
  2. ใช้ผู้ประเมินท่ีหลากหลาย เชน่ ผู้สอน ผู้ เรียนประเมินตนเอง และเพ่ือนประเมิน 
  3. ใช้ระยะเวลาท่ีหลากหลาย เชน่ ก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และหลงัการเรียน 
 
 ขัน้ตอนการพัฒนาเคร่ืองมือส าหรับการวัดและประเมินตามสภาพจริง  ได้แก่ 
  1. ศึกษาค าส าคัญ ท่ี ต้องการวัดและประ เมินจากผลการ เ รียน รู้ ท่ีคาดหวัง                      
หรือจดุประสงค์การเรียนรู้ จากนัน้ศกึษาความหมายท่ีชดัเจนจากเอกสารท่ีเก่ียวข้องและน ามาก าหนด
ค านิยามปฏิบตักิาร 
  2. ระบพุฤตกิรรมบง่ชีท่ี้น าไปสูก่ารสร้างเคร่ืองมือวดั 
  3. จัดท าเคร่ืองมือวัดท่ีมีความครอบคลุมนิยามปฏิบตัิการและพฤติกรรมการเรียนรู้           
ท่ีก าหนดไว้ 
  4. ก าหนดเกณฑ์การประเมินโดยพิจารณาจากความสามารถของผู้ เรียน ความยาก
ง่ายของสาระส าคญัและบริบทตามสภาพจริง 
 



 

 เม่ือด าเนินการดงักลา่วข้างต้นแล้วจงึน ามาออกแบบการสร้างเคร่ืองมือวดัดงัแผนภาพ 3 
 

จดุประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวดั เคร่ืองมือวดั แหลง่ข้อมลู เกณฑ์ 
ค าส าคญัที่วิเคราะห์ 
จากผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
หรือจดุประสงค์การเรียนรู้ 
มาเขียนเป็นตวัชีว้ดั 

สอดคล้องกบั 
จดุประสงค์ 
หรือตวัชีว้ดั 

- แบบทดสอบ 
- แบบสงัเกต 
  พฤติกรรม 
- แบบตรวจชิน้งาน 

ผู้ เรียน 
ชิน้งาน 

แบบฝึกหดั 

พิจารณาจาก 
- ความสามารถ 
  ของผู้ เรียน 
- ความยากง่าย 
  ของสาระส าคญั 
- บริบทจากสภาพจริง 

 

แผนภาพ  3  การออกแบบพิมพ์เขียวการวดัและประเมินผลเพ่ือน าไปสร้างเคร่ืองมือวดัท่ีสมบรูณ์ 
 
 เม่ือด าเนินการออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลเรียบร้อยแล้วจึงออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ ลักษณะของความรู้ท่ีลึกซึง้บางประเด็นอาจจะไม่เป็นรูปธรรม               
ท่ีชัดเจน หรือเป็นความรู้ท่ีผู้ เรียนเข้าใจค่อนข้างยากและอาจจะน าไปสู่ความเข้าใจท่ีไม่ชัดเจน             
หรือเข้าใจสบัสน ผู้สอนจะต้องตระหนกัและให้ความส าคญัในการออกแบบกิจกรรมซึ่งบางครัง้อาจจะ
ต้องใช้เวลาการฝึกทกัษะพืน้ฐาน การค้นพบ การสงสยั สงัเกต สมัผสั ส ารวจ สืบค้น สัง่สม และสรุปผล 
การเลือกส่ือเพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนเข้าถึงความรู้อยา่งถกูต้องชดัเจน 
 การวางแผนการจดัการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้คือ ความรู้ความเข้าใจ ความสามารถ     
ท่ีครบวงจรในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเป็นผลจากการวิเคราะห์ความคิดรวบยอดหลักหรือความรู้ท่ีลึกซึง้  
(deep knowledge) จากค าอธิบายรายวิชาหรือมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ แล้วน ามาจดัล าดบั
รวมกันเป็นแต่ละหน่วยการเรียนรู้เพ่ือความเหมาะสมและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน                
ท่ีสอดคล้องกบัความต้องการ ความสนใจของผู้ เรียนรวมทัง้การพฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 การเรียนรู้ท่ีลึกซึง้ (deep learning) ท่ีจะเกิดขึน้กับผู้ เรียน ผู้ สอนจะต้องตอบค าถาม               
2 ข้อ ก่อนการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 1) การวางแผนหน่วยการเรียนรู้นีมี้วัตถุประสงค์อะไร                     
2) ความเข้าใจท่ีคงทนท่ีจะเกิดขึน้กบัผู้ เรียนคือเร่ืองใด การตอบค าถาม 2 ข้อนีจ้ะช่วยให้การออกแบบ
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกิดขึน้กับผู้ เรียนท่ีพึงประสงค์ (on task) เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ เรียน              
มีกิจกรรมมากแต่ไม่เกิดการเรียนรู้ท่ีพึงประสงค์ และไม่สอดคล้องกับสิ่งท่ีจะประเมิน การวางแผน              
การจดัการเรียนรู้ควรค านงึถึงสิ่งตอ่ไปนี ้
 
 



 

  1. การก าหนดประเดน็ท่ีชดัเจนจะชว่ยให้ผู้ เรียนรู้วา่การเรียนรู้ครัง้นีจ้ะไปสูท่ิศทางใด 
  2. การด าเนินกิจกรรมจะตรึง (hook) ความสนใจของผู้ เรียนไว้ได้ด้วยวิธีใด 
  3. การสร้างโอกาสให้ผู้ เรียนคิดใคร่ครวญ คิดวิพากษ์ตนเอง (self critical) ทบทวน
และพฒันางานของตนให้มีคณุภาพ มีความประณีตได้อยา่งไร 
  4. จัดเวทีให้ผู้ เรียนได้น าเสนอความรู้ความเข้าใจและได้รับข้อมูลย้อนกลับจากการ
ประเมินตนเองจากเพ่ือนและผู้สอนได้อยา่งไร 
  5. ผู้สอนจะสามารถปรับวิธีการและกิจกรรมให้เหมาะกับความต้องการความสนใจ              
ท่ีมีความหลากหลายแตกตา่งกนัได้อยา่งไร 
  6. จะสนบัสนนุผู้ เรียนให้สามารถจดัการเรียนรู้ของตนเองเพ่ือน าไปสู่การค้นพบความ
เข้าใจได้อยา่งไร 
 เม่ือด าเนินการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การวางแผนการจดัการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว จึงด าเนินการเขียนหน่วยการเรียนรู้หรือเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ให้
สมบรูณ์ มีคณุภาพ และพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตอ่ไป 
 หน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย 1) ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 2) ความคิดรวบยอดหลัก                 
3) หวัข้อ 4) คณุธรรมจริยธรรม / คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ 5) จดุประสงค์การเรียนรู้ 6) การออกแบบ
การวดัและประเมินผล 7) กิจกรรมการเรียนรู้ 8) ส่ือการเรียนรู้ 9) การวดัและประเมินผล 10) บนัทึก
หลงัการจดัการเรียนรู้ 
 
บทสรุป 
 การออกแบบการเรียนรู้ย้อนกลับสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ไ ด้กับทุก
กลุ่มสาระ ผู้สอนควรยึดหลกัการ วิธีการ โดยเร่ิมต้นจากการก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ก าหนด
พฤติกรรมท่ีแสดงว่าผู้ เรียนได้บรรลุเป้าหมายนัน้  แล้วจึงด าเนินการออกแบบการวดัและประเมินผล     
และการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้ผู้ เรียนมีกิจกรรมมากเกินไปแตไ่ม่บรรลกุารเรียนรู้
ท่ีพงึประสงค์ การประเมินผลตามสภาพจริงมีความเหมาะสมกบัความรู้ความเข้าใจท่ีคงทนของผู้ เรียน
และสามารถน าไปใช้เช่ือมโยงในการเรียนรู้ต่อไปหรือการด าเนินชีวิต  อนึ่งผู้ สอนจะต้องไม่ลืมว่า            
การพฒันาคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์เป็นสิ่งท่ีจะต้องบม่เพาะบรูณาการกบัผลการเรียนรู้ การด าเนิน      
กิจกรรมและการวัดและประเมินผล เพราะการเรียนรู้คือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทัง้ด้านนอก       
และด้านในควบคูไ่ปพร้อมกนั 
 
 



 

 การออกแบบการเรียนรู้ย้อนกลบัมีความเหมาะสมกับการจัดเวลาท่ียืดหยุ่น เพราะแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้จะใช้เวลาเป็นช่วงๆ (block) ความรู้ความเข้าใจท่ีคงทนจึงจะเกิดกับผู้ เ รียน              
การจดัการเรียนรู้ต้องยึดเปา้หมายคณุภาพผู้ เรียนเป็นส าคญั ได้แก่ 1) มีความรู้ความสามารถท่ีคงทน 
2) มีความคิดขัน้สูง 3) มีคณุธรรมจริยธรรม และ 4) มีทกัษะกระบวนการเรียนรู้ ส่วนเทคนิควิธีการ
จดัการเรียนรู้นัน้ปรับตามสาระและธรรมชาตขิองผู้ เรียน เพ่ือการเปล่ียนแปลงทัง้ภายในและภายนอก  
 
ค าส าคัท 
 1. การออกแบบการเรียนรู้ย้อนกลบั   
 2. การวดัและประเมินผลตามสภาพจริง 
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