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 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ  ( Backward Design)  เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่  
Grant Wiggins and Jay Mctighe  ได้เผยแพร่แนวคิดนี้มาต้ังแต่ปี  ค.ศ. 1998  เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของ
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นมิติที่ได้รับการพัฒนาต่อเติมขึ้นใหม่ แม้ว่าในระยะเวลาที่ประเทศไทย
ได้มีการปฏิรูปการศึกษาในปี พ.ศ. 2542 ที่ริเร่ิมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยมีเป้าหมายที่จะ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุขนั้น ซึ่งการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ  ( Backward 
Design) ได้เผยแพร่ไปยังประเทศที่พัฒนาทางด้านการศึกษาแล้ว อย่างไรก็ตามถึง แม้ ว่าในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544  จะไดเ้น้นในเร่ืองการออกแบบการจัดการเรียนรู้ไว้อย่างหลากหลายแต่ ก็ยัง
มิได้เปิดรับแนวคิดในเร่ืองการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ มาใช้ในวงการศึกษาแต่อย่างใดและ
ภายหลังการประกาศใช้หลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  ซึ่งส่งผลให้สถานศึกษาด าเนินการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา แต่แนวทางการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ  ( Backward Design)  ก็ยัง
ไม่ได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  จนกระทั่งในปีพ.ศ.2550  ซึ่งทิศทางของการ
พัฒนาประเทศไทยและการพัฒนาการศึกษาเร่ิมก้าวเข้าสู่ การเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง   ซึ่งในวงการศึกษาได้เร่ิม
ก้าวเข้าสู่ปีแห่งการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ  ( Backward Design)  อย่างเร่งรีบ  ท าให้
บุคลากรทางการศึกษาเกิดการต่ืนตัวในการศึกษาหาความรู้ในเร่ืองการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบ
ย้อนกลับ  ( Backward Design)  กันอย่างกว้างขวางซึ่งเป็นรูปแบบของการออกแบบการจัดการเรียนรู้อีก
รูปแบบหนึ่งที่เร่ิมเข้ามามีบทบาทอย่างส าคัญในวงการการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน 
 ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design)   
 ในทางการศึกษามีนัก การศึกษาได้ให้ความหมายของค าว่า “ Backward Design ” ไว้อย่าง
หลากหลายดังนี้ 
  กระบวนการออกแบบและถอยหลังกลับ  
  การออกแบบแบบย้อนกลับ  
  การออกแบบถอยกลับ  
  การออกแบบย้อนกลับ  
  การออกแบบสะท้อนกลับ  
  การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ  
 นอกจากนี้ยังมีค านิยามและค าจ ากัดความของการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ  
(Backward Design)  ดังต่อไปนี้ 

* อาจารย์ระดับ  7  ปฏิบัติการสอนในสาขาหลักสูตรการสอนและการประถมศึกษา  คณะครุศาสตร์   
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
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 การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับหมายถึง วิธีการออกแบบหลักสูตรทางด้านการสอน  โดยการ
ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ก่อนการวางแผนเลือกกิจกรรม  หรือเน้ือหาสาระที่จะใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน แนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของการเรียนรู้ดังกล่าว  จะเป็นการสร้างความ
มั่นใจได้ว่า  เนื้อหาสาระนั้นจะสามารถส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  
(http://en,wikipedia.org/wiki/ Backward Design) 
 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ  ( Backward Design)  หมายถึง  กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่ก าหนดหลักฐานการแสดงออกของผู้เรียนหรือกิจกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้  หรือตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังก่อน  แล้วจึงออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถและแสดงความรู้ความสามารถเป็นหลักฐาน  การแสดงออกของผู้เรียน
หรือกิจกรรมประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ก าหนดไว้ (เฉลิม  ฟักอ่อน.2550)  
 กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ  คือกระบวนการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตลอดกระบวน
ทัศน์ซึ่งผู้ออกแบบเร่ิมต้นออกแบบ  การจัดการเรียนรู้ต้ังแต่ต้นจนจบว่า  ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
นั้น  จะต้องออกแบบอะไรบ้างที่ท าให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐาน  การจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และสามารถย้อนกลับมาตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ  ( Backward Design)  จะเร่ิมต้นจากคิดทุกอย่างให้     
จบสิ้นสุดโดยเร่ิมต้นจากปลายทางของผลผลิตที่ต้องการ (เป้าหมายหรือมาตรฐานการเรียนรู)้ ซึ่งสิ่งนี้ได้มา
จากหลักสูตร  เป็นหลักฐานพยานแห่งการเรียนรู้ ( Performances) ซึ่งเรียกว่า  มาตรฐานการเรียนรู้  แล้วจึง
วางแผนการสอนในสิ่งที่จ าเป็นให้กับนักเรียนเพื่อเป็นเคร่ืองมือที่น าไปสู่การสร้างผลงานหลักฐานแห่งการ
เรียนรู้น้ันได ้
 แนวทางการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ 
 Grant Wiggins  และ Jay Mctighe ได้ให้แนวทางการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ  
ส าหรับ 1 หน่วยการเรียนรู้ไว้ 3 ขั้นตอน  ดังนี ้
 ขั้นตอนท่ี  1  การก าหนดความรู้ความสามารถของผู้เรียนท่ีต้องการให้เกิดขึ้น  (Identify desired 
results)  หมายถึง  การก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้  ซึ่งเป็นข้อความที่ระบุชื่อผลลัพธ์  ร่อยรอย  หลักฐาน  
ชิ้นงาน  หรือผลผลิต  ในระดับที่ยอมรับได้เป็นการก าหนดเป้าหมายส าคัญ ( established goals)  ซึ่งต้องระบุ
ให้ชัดเจนทั้งด้านความรู้ว่าผู้เรียนจะมีความรู้อะไรบ้าง ( content หรือ knowledge) ด้านทักษะซึ่งผู้เรียนควร
ท าสิ่งใดได้ในระดับใด ( performance  หรือ process)  และด้านเจตคติมีผู้เรียน  ควรมีความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งที่
เรียนอย่างไร (attitude หรือ attribute) 
 ในขั้นนี้ครูผู้สอนต้องศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร  มาตรฐานการเรียนรู้
ระดับชั้น  ตัวชี้วัด  และสาระการเรียนรู้แกนกลางซึ่งจะช่วยให้ครูผู้สอนสามารถตัดสินใจได้ว่าเน้ือหาสาระ
ใดที่มีความส าคัญต่อผู้เรียนซึ่ง Grant Wiggins และ Jay Mctighe ได้เสนอกรอบความคิดในการพิจารณา   
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เพื่อการเตรียมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ ( Backward Design)  เป็นเกณฑ์การพิจารณาเพื่อ
จะจัดล าดับเนื้อหาสาระเพื่อให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

 
ครูผู้สอนควรจะจัดล าดับเนื้อหาสาระให้เป็นล าดับอย่างเหมาะสม  โดยอาจใช้กรอบความคิด

ดังกล่าวในการพิจารณาเตรียมการจัดการเรียนรู้  เพื่อให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  กล่าวคือ  
ในวงกลมใหญ่แทนความรู้ที่จะให้ผู้เรียนคุ้นเคยเป็นเนื้อหาหรือสาระที่จะให้ผู้เรียนได้อ่าน  ศึกษา  ค้นคว้า  
เพิ่มเติมด้วยตนเอง  ตลอดการศึกษาหน่วยเรียนรู้  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหน่วยการเรียนรู้มาก
ขึ้น  วงกลมกลาง  แทนความรู้  ข้อเท็จจริง  ความคิดรวบยอด  หลักการ  และทักษะส าคัญ  ที่ผู้เรียน
จ าเป็นต้องใช้ระหว่างเรียนในหน่วยการเรียนรู้  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามที่ก าหนด  และ
วงกลมในสุด  แทนความคิดหลัก  หลักการที่ส าคัญของหน่วยการเรียนรู้ที่ต้องการให้เป็นความเข้าใจคงทน  
ฝังอยู่ในตัวผู้เรียนเป็นเวลานาน 
 ขั้นตอนท่ี  2  ก าหนดการแสดงออกของผู้เรียนท่ีเป็นหลักฐานท่ีชัดเจน  และยอมรับได้ว่าผู้เรียนมี
ความรู้  ความสามารถตามที่ก าหนดไว้  (Determine acceptable evidence of learning)   
 หลังจากผู้เรียนได้ความรู้  หน่วยการเรียนรู้ที่ก าหนดให้แล้ว  ค าถามส าหรับครูผู้ออกแบบ         
หน่วยการเรียนรู้  ต้องหาค าตอบให้ได้ส าหรับขั้นตอนนี้  คือ  ครูผู้สอนจะรู้ได้อย่างไรว่า  ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจตามมาตรฐาน  หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหน่วยการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้  การแสดงออกของ
ผู้เรียน  ควรมีลักษณะอย่างไร  ซึ่งจะยอมรับได้ว่า  ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  ตามที่ก าหนดไว้  ดังนั้น  

Worth being familiar with 
ส่ิงที่นักเรียนคุ้นเคยและน่ารู้ 

 

Important to know and do 
ส่ิงที่จ าเป็นและทักษะต้องท า 

 

Enduring Understanding 
ความรู้ความสามารถที่ติดไป

กับผู้เรียน 

ความรู้ต่างๆที่ผู้เรียนอาจค้นพบว่ามี
คุณค่าต่อการ เรียนรู้ เป็นสิ่งที่เรา
ต้องการให้ผู้เรียนได้เห็น   ได้อ่าน 
ส ารวจ ค้นคว้า ตลอดหน่วยการ
เรียนรู้ 

ความเข้าใจที่คงทน  ติดตัวผู้เรียนไป
ถึงแม้ว่าเขาจะลืมรายละเอียดไปบ้าง 

Topic, content, skills, resources , 
fact, process strategies, methods ที่
ต้องเรียนให้ช านาญในหน่วยการ
เรียนรู ้
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ครูผู้สอนจะต้องประเมินผลการเรียนรู้  โดยการตรวจสอบ  การแสดงออก  ของผู้เรียนเป็นระยะๆ ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย  ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  สะสมตลอดหน่วยการเรียนรู้  ดังน้ันจึงไม่ควรใช้
วิธีการประเมินผล  การเรียนรู้เพียงครั้งเดียวแล้วตัดสิน  เป็นผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในหน่วยการเรียนรู้   
 ในการประเมินการเรียนรู้ในขั้นตอนนี้  ครูผู้สอนมีความส าคัญในฐานะเป็นผู้ประเมินต้อง
ด าเนินการตรวจสอบ  ความสอดคล้องของความรู้  และทักษะเฉพาะวิชา  (ความรู้  ทักษะกระบวนการและ
ค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรม)  กับจุดประสงค์รายวิชา  มีการพิจารณาความสอดคล้องกับทักษะคร่อมวิชา  
(trans-disciplinary skills standards)  ที่ต้องใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  เช่น  กระบวนการกลุ่ม   
การวิเคราะห์  การเขียนรายงาน  เป็นต้น  ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นทักษะที่สามารถใช้ได้กับหลายวิชา               
การก าหนดหลักฐานการเรียนรู้  ในขั้นตอนนี้มีดังนี้ 
  1.  มีหลักฐาน  ชิ้นงาน  ร่องรอย  เอกสาร  หรือสิ่งที่เป็นผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
  2.  มีวิธีการประเมินที่ผู้สอนจะสามารถรับรู้  และเข้าถึงชิ้นงาน  ร่องรอย  เอกสาร  หรือ   
สิ่งที่เป็นผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียน   

3.  มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพของชิ้นงานในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ในการก าหนดการประเมินผล  และหลักฐานที่แสดงว่าผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ที่ต้องการ  
ผู้สอนต้องตัดสินใจว่าจะใช้รูปแบบการประเมิน  วิธีการประเมิน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน  รวมทั้ง
หลักฐานอะไรบ้างที่จะท าให้ทราบว่าผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  และทักษะที่ต้องการ 
 Grant Wiggins และ  Jay Mctighe  ได้เสนอแนวทางการประเมินดังแสดงในแผนภาพดังนี้ 

 
 
นอกจากนี้  Grant Wiggins และ Jay Mctighe  ยังได้น าเสนอการเลือกใช้วิธีประเมินให้สอดคล้องกับระดับ
ของสิ่งที่จะประเมิน  ตามกรอบความคิด  ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 

การตรวจสอบ
ความเข้าใจอย่าง
ไม่เป็นทางการ 

 

การสังเกตหรือ
การพูดคุย 

 

การทดสอบ 
 

การใช้ค าถามหรือ
ประเด็นปัญหา 

 

การปฏิบัติ
โครงงาน 

 

Observation/ 
Dialogue 

Information check  
for understanding 

Quiz/ 
Test 

Academic/ 
Promt 

Performance  Task/ 
Project 
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การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ที่เป็นความเข้าใจ ที่คงทน  (Enduring Understanding)  ของ
ผู้เรียนวิธีที่เหมาะสมที่สุดคือ  การประเมินผลตามสภาพจริง  ส่วนความรู้  และทักษะที่ส าคัญของหน่วยการ
เรียนรู้  ก็ควรใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริง  เช่นเดียวกันแต่อาจจะประเมินด้วยการทดสอบก็ได้           
การทดสอบที่ใช้ควรเป็นการทดสอบประเภทเขียนตอบ  เพื่อจะได้แน่ใจว่าผู้เรียนมีความรู้  และทักษะที่
ส าคัญอย่างแท้จริงนอกจากนี้ ผู้สอนยังสามารถตัดสินใจได้ว่า  เมื่อผู้เรียนน าเสนอ  สาธิต  หรือการ
แสดงออกนั้น  เป็นความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง  โดยสามารถตรวจสอบความเข้าใจ  6  ประการ           
(Six facets of  Understanding)  ซึ่ง  Grant Wiggins และ Jay Mctighe  ได้ให้รายละเอียดไว้ดังนี้ 
 1.  Can explain  ผู้เรียนสามารถอธิบายเร่ืองราวต่างๆ  ได้อย่างมีหลักการโดยแสดงให้เห็นถึงการใช้  
เหตุผล  ข้อมูล  ข้อเท็จจริง  ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ  ประกอบการอ้างอิงเชื่อมโยงกับประเด็นปัญหา 
 2.  Can interpret  ผู้เรียนสามารถตีความหมาย  เร่ืองราวต่างๆ โดยอาจใช้แนวคิด  ทฤษฎี  เหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์  หรือมุมมองของตนเองประกอบการตีความ  และสะท้อนความคิด 
 3.  Can apply  ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สร้างสรรค์  เหมาะสมกับ
สถานการณ์   
 4.  Have perspective  ผู้เรียนสามารถมองเห็นรับรู้ประเด็นความคิดต่างๆ และตัดสินใจที่จะเชื่อ
หรือไม่  โดยผ่านขั้นตอนการวิพากษ์  วิจารณ์  และมุมมองในภาพกว้างโดยมีแนวคิด  ทฤษฎี  ข้อมูล  
ข้อเท็จจริง  สนับสนุนการรับรู้ 

ความรู้ที่จะให้ผู้เรียนคุ้นเคย 
Worth being familiar with 

 

ส่ิงที่ต้องรู้และต้องท า 
Important to know and do 

 

ความเข้าใจที่คงทน 
Enduring Understanding 

 

1.  การทดสอบ 
(ปรนัย  เลือกสอบ  อัตนัย) 
 
 
 
2.  การสังเกตพฤติกรรม 
โครงการ  หรือการประเมิน
ตามสภาพจริง 
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 5.  Can empathize  ผู้เรียนสามารถบอกคุณค่าในสิ่งต่างๆ  ที่คนอื่นมองไม่เห็น  หรือคิดว่ายากที่จะ
เชื่อได้ด้วยการพิสูจน์  สมมติฐานเพื่อท าให้ข้อเท็จจริงนั้นๆ  ปรากฏ 
 6.  Have self knowledge  ผู้เรียนตระหนักถึงความสามารถทางด้านสติปัญญา  วิถีชีวิต  นิสัยใจคอ  
ความเป็นตัวตนของตนเอง 
 ความรู้ความเข้าใจทั้ง  6  ด้านน้ี  สามารถช่วยสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจในธรรมชาติของผู้เรียน   
ที่มีความหลากหลายในรูปแบบการเรียนรู้  (Learning styles)  ของผู้เรียนซึ่งเป็นความท้าทาย  ส าหรับ
ครูผู้สอนที่จะพัฒนาความเข้าใจในแต่ละด้านให้กับผู้เรียนทุกคนได้ 
ขั้นตอนท่ี  3  ออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดการเรียนการสอน  (Learning Experience and 
Instruction)   
 หลังจากครูผู้สอนได้ก าหนด  “ความเข้าใจที่คงทน”  และก าหนดหลักฐานการแสดงออกของผู้เรียน
ที่แสดงให้เห็นว่า  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่ส าคัญ  และมีความเข้าใจที่คงทนแล้ว  ครูผู้สอนควรออกแบบ
การจัดการเรียนรู้  หรือจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  โดยก าหนดกิจกรรมต่างๆ  ให้ผู้เรียนปฏิบัติดังน้ี 
 1.  ก าหนดหลักฐานการแสดงออกของผู้เรียนที่แสดงให้เห็นว่า  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
กระบวนการ  ตามมาตรฐาน/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหน่วยการเรียนรู้ที่ก าหนด  ที่สอดคล้องกับ  
ขั้นตอนที่  2  ที่ก าหนดไว้ 
 2.  ก าหนดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้  (ข้อเท็จจริง  ความคิดรวบยอด  
และหลักการต่างๆ)  และมีทักษะตามมาตรฐาน/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหน่วยการเรียนรู้ 
 3.  ก าหนดสาระการเรียนรู้/เน้ือหาสาระที่ใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้  วิธีการชี้แนะ  (Coaching)  
และก าหนดวิธีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมที่สุด  ที่จะท าให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐาน/ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหน่วยการเรียนรู้ 
 4.  ก าหนดสื่อ  อุปกรณ์  และแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสม  ที่จะท าให้ผู้เรียนพัฒนาตามมาตรฐาน/  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหน่วยการเรียนรู้ครูผู้สอน  ควรตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้  โดยอาจจะให้
เพื่อนครูช่วยตรวจสอบให้ว่าแต่ละส่วนของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนด  มีความเหมาะสม  และมีความ
เป็นไปได้ที่จะท าให้ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ  และความเข้าใจที่คงทน  ( Enduring understanding)              
ตามมาตรฐาน/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหน่วยการเรียนรู้หรือไม่  ก่อนที่จะน าไปจัดการเรียนรู้จริงกับ
ผู้เรียน 
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทางการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ 
 การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้  (Lesson Plan)  ด้วยกระบวนการ  Backward Design  ครูผู้สอน
เร่ิมต้นจากการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่ต้องการ  ให้ผู้เรียนบรรลุ  และก าหนดร่องรอย  หลักฐาน  ที่
แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด  โดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย  จากนั้นครูผู้สอน
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  ตามล าดับขั้นตอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้เนื้อหาสาระทักษะกระบวนการ
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ต่างๆ  และเกิดความเข้าใจที่คงทน  ซึ่งผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ หรือสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตจริงได้  และเกิดความเข้าใจที่คงทน   
 ครูผู้สอนสามารถเลือกใช้รูปแบบการเรียนการสอนส าหรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้
หลากหลายรูปแบบ  ในที่นี้จะกล่าวถึงรูปแบบ  WHERETO  ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

W =  Where to go and what to learn จุดประสงค์การเรียนรู้ 
H =  Hook and Hold ดึงความสนใจ  และคงความสนใจของผู้เรียนไว้ 
E =  Equip, Experience and Explore กระตุ้น  ส่งเสริม  และสนับสนุนให้เกิดประสบการณ์  

การเรียนรู้ต่อผู้เรียน 
R =  Rethink and Revise เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบและทบทวนความ

เข้าใจ  และตรวจทานชิ้นงานของตนเอง 
E =  Evaluate (self assessment) ให้นักเรียนได้ประเมินและประยุกต์ใช้ผลงานของตนเอง 
T =  (Be) tailored จัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการ ความสนใจ  

และความสามารถของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน 
O =  (Be) organized การบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างเหมาะสม  สอดคล้อง

และสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  
และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

 
จากตารางรายละเอียดของรูปแบบ  WHERETO   พบว่าในแต่ละขั้นตอนมีความสอดคล้องกับขั้นตอนของ
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ Backward Design  ดังนี้คือ 

W =  Where to go and what to learn จุดประสงค์การเรียนรู้ 
H =  Hook and Hold ดึงความสนใจ  และคงความสนใจของผู้เรียนไว้ 
E =  Experience and Explore กระตุ้น  ส่งเสริม  และสนับสนุนให้เกิดประสบการณ์  

การเรียนรู้ต่อผู้เรียน 
 
 

 
ขั้นตอนท่ี  1  ระบุเป้าหมายการเรียนรู้ท่ีต้องการ  (Identified Desired Results) 

R =  Rethink and Revise เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบและทบทวนความ
เข้าใจ  และตรวจทานชิ้นงานของตนเอง 

E =  Evaluate (self assessment) ให้นักเรียนได้ประเมินและประยุกต์ใช้ผลงานของตนเอง 
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ขั้นตอนท่ี  2  ก าหนดการประเมินผล  และหลักฐานท่ีแสดงว่าผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้  
(Assessment and Acceptable Evidence) 

T =  (Be) tailored จัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการ ความสนใจ  
และความสามารถของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน 

O =  (Be) organized การบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างเหมาะสม  สอดคล้อง
และสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  
และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

 
 

ขั้นตอนท่ี  3  ก าหนดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดการเรียนการสอน  
(Learning Experience and Instruction) 

ในการก าหนดแนวทางวางแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหน่วยการเรียน  (Developing the Learning 
Unit)  โดยใช้กระบวนการ  Backward Design  มีขั้นตอนการด าเนินงาน  5  ขั้นตอน  ดังนี้ 
ขั้นท่ี  1  ระบุเป้าหมายท่ีต้องการ 
 1  สิ่งที่ผู้เรียนต้องรู้และปฏิบัติได้  ครูผู้สอนต้องระบุความรู้  และทักษะความต้องการให้เกิดแก่
ผู้เรียนในหน่วยการเรียนรู้น้ี  เช่น  ข้อเท็จจริง    ความคิดรวบยอดของหลักการ  ทักษะ  กระบวนการ   
 2  ความเข้าใจที่คงทน  ( Enduring Understanding)  ระบุความเข้าใจที่เป็นความคิดรวบยอดซึ่งเป็น
เป้าหมายหลักของหน่วยการเรียนรู้  และมีคุณค่าที่ผู้เรียนสามารถน าไปใช้นอกห้องเรียน  และสามารถ
เชื่อมโยงไปยังกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
 3  ค าถามส าคัญ  (Essential Questions)  ค าถามที่ผู้สอนถามเพื่อชี้น าผู้เรียนให้เข้าใจในแนวคิดที่
ส าคัญของหน่วยการเรียนรู้  โดยค านึงถึงความต้องการจ าเป็นที่ผู้เรียนควรรู้  และเป็นค าถามที่ผู้สอนถาม
ตนเองว่าควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไรที่ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้ 
ขั้นท่ี  2  ก าหนดร่องรอยหลักฐานท่ีแสดงว่าผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ  
 ในขั้นตอนนี้  ผู้สอนต้องรวบรวมหลักฐานที่แสดงให้รู้ว่าผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน
หน่วยการเรียนรู้ 
 รูปแบบและวิธีการประเมิน  มีดังนี้  

1)  การประเมินก่อน-หลังการเรียนรู้   
2)  การตรวจสอบความรู้อย่างไม่เป็นทางการ   
3)  การสังเกต/พูดคุย   
4)  การทดสอบ   
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5)  การก าหนดโจทย์หรือประเด็นปัญหาที่ให้ผู้เรียนคิด   
6)  การลงมือปฏิบัติ/โครงการ   
7)  ผู้เรียนประเมินตนเอง   
8)  แฟ้มสะสมงาน 

ขั้นท่ี  3  วางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการเรียนการสอน  
 ในขั้นตอนนี้ครูผู้สอนต้องวางแผนการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้  (Learning Activities) 
รายละเอียดการจัดประสบการณ์การเรียนที่ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายการเรียนรู้ก าหนด 
ขั้นท่ี  4 น าหน่วยการเรียนรู้ท่ีจัดท าขึ้นไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 ครูผู้สอนควรบันทึกผลหลังการสอน ( Evaluation Journal) โดยบันทึกร่องรอยหลักฐานที่เกิดจาก
การประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ ขณะที่ผู้เรียนปฏิบัติตามกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอนต้องสังเกตการ
มีส่วนร่วมของผู้เรียน ความก้าวหน้า หรือปัญหาในการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นต้น 
ขั้นท่ี  5  ทบทวน  แก้ไข  และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 ครูผู้สอนใช้ข้อมูลใน การบันทึกผลหลังการสอนเพื่อประเมินว่า  กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นช่วยให้
ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายหรือไม่  ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความต้องการ  จ าเป็นต่อผู้เรียนหรือไม่  
ขั้นตอนนี้ควรท าอย่างต่อเน่ืองเพราะต้องน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในคร้ัง
ต่อไป 
 จะเห็นได้ว่าสิ่งส าคัญที่ครูผู้สอนต้องก าหนดในการวางแผนเพื่อท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการ  Backward Design มี 3 ประการ ดังนี้ 
 1. ความคิดหลัก ( Big Ideas)  คือ ทฤษฎี  หลักการ  กระบวนการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
หลักสูตร  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และการประเมินผล 
 2. ความเข้าใจที่คงทน ( Enduring Understanding)  ความรู้และทักษะที่ติดตัวผู้เรียน  ผู้เรียนสามารถ
น าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่  ใช้เชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  และน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
 3. ค าถามส าคัญ ( Essential Questions)  คือ  ค าถามที่ใช้ตรวจสอบว่าผู้เรียนมีเข้าใจที่คงทนหรือไม่  
ค าถามส าคัญช่วยให้ผู้เรียนเชื่อมโยงข้อเท็จจริงกับแนวคิดที่น าเสนอในหน่วยการเรียน 
จุดเด่นของการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ  Backward Design คือ 
 1.  การน าแนวทางวัดผลมาเป็นหลักในการออกแบบการเรียนรู้  
 2.  การบูรณาการความรู้  ช่วยลดภาระครูผู้สอน  
 3.  สามารถน าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นมาออกแบบการเรียนรู้แบบ  Backward Design 
ข้อควรค านึงของการออกแบบการเรียนรู้แบบ Backward Design 
 1.  ในการบูรณาการครูควรมีการประชุมหารือวางแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนน าไปใช้สอนเพื่อ
ป้องกันการประเมินซ้ าซ้อน 
 2.  ชิ้นงานแต่ละชิ้น  ควรประเมินได้หลายกลุ่มสาระการเรียนรู้  
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 3.  ในระดับช่วงชั้นที่ 3-4  การบูรณาการอาจต้องจัดให้เหมาะสม  เพราะครูผู้สอนแต่ละคนจะสอน
ประจ าวิชาเพียงกลุ่มสาระเดียวเป็นส่วนใหญ่การบูรณาการจึงต้องใช้การประสานงานที่ดี 
 4.  เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมในการเรียนเร่ืองเดียวกันควรใช้ช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันเพื่อ   
บูรณาการความรู้ 
 

องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Plan instruction of backward design) 
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ  สามารถแบ่งได้เป็น  3  ส่วนคือ  

 1. ส่วนน า 
 เป็นส่วนแรกขององค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้       
ที่ด าเนินการสอน รหัสวิชาที่สอน ระดับชั้นที่สอน ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา ชื่อหน่วยการเรียนรู้            
ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ที่จะด าเนินการสอน จ านวนคาบเวลาเรียนและวันที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
 2. ส่วนเนื้อหา 
     2.1 มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ( Learning standards / Indicators) 
     2.2 เป้าหมาย ( Goals / Objectives) ควรมีความครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน   คือ  ด้านความรู้ 
(Knowledge)  เป็นเป้าหมายที่เน้นความสามารถทางสมอง  ความรู้ในเนื้อหา  และทฤษฎี   ด้านคุณลักษณะ 
(Attitude)  เป็นเป้าหมายที่เน้นด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม  ด้านทักษะ (Process)  เป็นเป้าหมายที่เน้น
ความสามารถทางปฏิบัติ 
     2.3 ความเข้าใจที่คงทน  ( Enduring Understanding)  เป็นการน าเสนอความรู้ที่ส าคัญที่               
จะหลงเหลือติดตัวอยู่กับผู้เรียนอย่างถาวรตลอดไป  ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความเข้าใจ
ที่ลึกซึ้ง (Insights)  และถือว่าเป็นความเข้าใจที่คงทน 
     2.4  หลักฐานการเรียนรู้  ( Learning assessment)  คือ  ชิ้นงานหรือผลผลิตจากการเรียนรู้  รวมทั้ง
การแสดงออกของผู้เรียนเป็นการสะท้อนและแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงประสาน  หลอมรวมเข้าด้วยกัน
ให้กลมกลืนเป็นเน้ือเดียวกันจนมีความสมบูรณ์ครบถ้วนในการก าหนดเคร่ืองมือวัด ประเมินผล  และเกณฑ์
การประเมิน  ผู้สอนควรก าหนดองค์ประกอบในการประเมินชิ้นงานให้ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ 

2.5  เน้ือหา / สาระ (Contents) 
      2.6   กิจกรรมการเรียนรู้  ( Learning  activities)  กิจกรรมการเรียนรู้เป็นแนวทางการปฏิบัติ
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจมีความเข้าใจที่คงทนซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละคร้ัง  ผู้สอน
จะต้องพิจารณาและเลือกวิธีสอนใดวิธีหนึ่งหรือมากกว่าโดยขั้นตอนการจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบและ
สอดแทรกเนื้อหาสาระการเรียนรู้ต่างๆ เข้าไปในแต่ละขั้นตอน 
     2.7  สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ ( Materials and Learning resources) 
 



11 

 

 
 
 3. ส่วนท้าย 
     3.1 บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ ( Feed back)  ผู้สอนควรบันทึกผลภายหลังการน าแผนการ
จัดการเรียนรู้ไปใช้ทุกคร้ัง  ในการบันทึกควรเขียนข้อสังเกต  เหตุการณ์สถานการณ์ที่เป็นจุดเด่น  เป็นปัญหา  
พร้อมทั้งตั้งสมมติฐาน  สาเหตุ  และเขียนแนวทางการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ 
     3.2  ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  (Administrator’s opinions) 
 ในส่วนน้ี  คาดหวังว่าผู้บริหารสถานศึกษา   หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณา
แผนการจัดการเรียนรู้จะได้มีข้อสังเกต  ค านิยม  ค าแนะน าเพื่อให้การท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
ได้ประสบผลส าเร็จยิ่งขึ้น 
     3.3   ภาคผนวก  (Appendix) 
 หลักฐานรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้เช่น  สื่อการเรียน  ใบงาน  ใบความรู้  
แหล่งเรียนรู้  เคร่ืองมือวัดและประเมินผล ฯลฯ 
 

ค าส าคญัที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ 

 ค าส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ สามารถอธิบาย ได้ดังนี้ 
 1. การก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้  (Identify desired results) หมายถึง ข้อความที่เป็นการระบุชื่อ  
ผลลัพธ์  หลักฐาน  ชิ้นงาน  ผลผลิตที่ยอมรับได้  และผู้สอนต้องการ  ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนภายหลังการสอน  
โดยสามารถระบุได้ชัดเจน  ทั้งด้านความรู้  (Content/knowledge)  ด้านทักษะและการปฏิบัติ  (Performance, 
process, practice) และ  เจตคติ (Attitude)  
 2. ความเข้าใจท่ีคงทน (Enduring Understanding) หมายถึง  ความรู้ที่ส าคัญ  ที่หลงเหลือติดตัวผู้เรียน
อย่างถาวรตลอดไป  ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการสอน  ที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจลึกซึ้ง  (Insight) 
 3. ทักษะคร่อมวิชา (Trans-disciplinary skills standards)  หมายถึง  ทักษะที่ผู้เรียนใช้ในการเรียนรู้
ตลอดหน่วยการเรียนรู้  เป็นทักษะที่สามารถใช้ได้หลายวิชาหรือเป็นการยืมทักษะของวิชาอ่ืนมาใช้  เช่น 
ทักษะการคิดวิเคราะห์  ทักษะการเขียน  กระบวนการกลุ่ม  เป็นต้น 
 4. ค าถามส าคัญ  (Essential Questions)  หมายถึง  ข้อค าถามสรุปความเข้าใจรวบยอดของผู้เรียน  ใน
สิ่งที่ผู้เรียนโดยมุ่งใช้ค าถามสิ่งที่เป็นแก่นความรู้ส าคัญที่ต้องการให้เกิดความรู้ที่คงทนแก่ผู้เรียน 
 5. ความรู้ท่ีคุ้นเคยและมีคุณค่า  (Worth being familiar with)  หมายถึง  ความรู้ต่างๆ ที่ผู้เรียน อาจ
ค้นพบว่ามีคุณค่าต่อการเรียนรู้  เป็นสิ่งที่เราต้องการให้ผู้เรียนได้เห็น  อ่าน  ส ารวจ  ค้นคว้าตลอดหน่วยการ
เรียนรู ้
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 6. สิ่งส าคัญท่ีต้องรู้และต้องท า  (Important  to know and do)  หมายถึง  การก าหนดทักษะที่ผู้เรียน  
ต้องได้รับการฝึกฝนที่ช านาญ  โดยมีค าส าคัญที่แสดงถึงพฤติกรรมที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติได้  เช่น  รู้  รู้จ า  รู้จัก  
รู้เข้าใจ  วิเคราะห์  สังเคราะห์  สรุป  เชื่อมโยง  เปรียบเทียบ  ประเมิน  ตีความ  วิจารณ์  ความคิดรวบยอด  
บอกใช้  ฝึกปฏิบัติ  สามารถแสดงออก  สังเกต  ส ารวจ  ทดลอง  สาธิต  บ ารุงรักษา  มีส่วนช่วย  ประยุกต์  
อภิปราย  อธิบาย  บันทึก  เป็นต้น 
 7. มาตรฐานด้านความรู้  (Content standards)  หมายถึง  เนื้อหา  สาระการเรียนรู้  ที่ผู้เรียนรู้ต้อง
เรียนรู้   
 8. มาตรฐานด้านการปฏิบัติ   (Performance standards)  หมายถึง  ข้อก าหนดที่แสดงถึงระดับ
คุณภาพที่ได้รับการยอมรับ 
 9. มาตรฐานด้านลักษณะนิสัย   (Disposition standards)  หมายถึง  ข้อก าหนด  พฤติกรรม  ของ
ผู้เรียนที่แสดงถึง  แนวโน้มของลักษณะนิสัย  ในทางที่ดี  ต่อสิ่งที่ได้เรียนรู้  หรือ  ที่เรารู้จักดีว่าเป็นการ
ก าหนดเจตคติ  (Attitude)  ของผู้เรียนต่อสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
 10. การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ท่ียอมรับได้   (Determine Acceptable Evidence of Learning)  
หมายถึง  ร่องรอย  หลักฐาน  ชิ้นงาน  ผลงาน  ที่เกิดจาก  การสอนอย่างมุ่งมั่นของผู้เรียน  ที่แสดงออกถึง
ความรู้ความสามารถอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ  Backward Design 

กลุ่มสาระการเรียนรู้.......................................................รหัสวิชา............................ชั้น.................................... 
หน่วยการเรียนรู้เร่ือง...................................................แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ................................................. 
เวลาเรียน................................................ชั่วโมง 

วันที.่..................เดือน..................................................พ.ศ. ........................ 

 มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด ( Learning standards/indicators ) 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………….... 

 เป้าหมาย ( Goals/objectives ) 
  ด้านความรู้  Knowledge 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………….... 
  ด้านคุณลักษณะ  Attitude 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………….... 
  ด้านทักษะ  Process 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………….... 

 ความเข้าใจที่คงทน ( Enduring understanding ) 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………….... 
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 หลักฐานการเรียนรู้ ( Learning assessment ) 
ชิ้นงาน/วิธีการเรียนรู้ เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

   

 เน้ือหา/สาระ ( Contents ) 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….... 
 กิจกรรมการเรียนรู้ ( Learning activities ) 

ครู นักเรียน 

  

 สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ ( Materials & Learning resources ) 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………….... 

 บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ ( Feed back ) 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………….... 

 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ( Administrator’s opinion ) 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………….... 

 ภาคผนวก ( Appendix ) 
 รายละเอียด  ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อการเรียน  แหล่งเรียนรู้ และเคร่ืองมือวัดและประเมินผล  
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