


การจดัการเรียนรู้แบบยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั 
การจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ



ระบบการสอน
- ความหมาย
- องค์ประกอบ
- ความส าคัญ
- การออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบเอ็ดดี้



คนท่ีมีระบบในการใชชี้วติ กบั คนท่ีไม่มีระบบ
มีผลการใชชี้วติต่างกนัอยา่งไร



ความหมายของระบบ

ผลรวมขององคป์ระกอบยอ่ยท่ีมีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กนัอยา่งเป็น
ระเบียบและต่างท าหนา้ท่ีของตน เพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีได้
ก าหนดไว้
อาภรณ์ ใจเท่ียง, 2546:23

ผลรวมของหน่วยยอ่ยซ่ึงท างานเป็นอิสระจากกนั แต่มีปฏิสมัพนัธ์
กนัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว้
ชยัยงค์ พรหมวงศ,์ 2526: 10



แนวคิดเชิงระบบ

ทิศนา แขมมณี, 2552:200

ปัจจัยน าเข้า
Input

กระบวนการ
Process

ผลผลิต
Output/
Product

ข้อมูลป้อนกลับ
Feedback

กลไกควบคุม
control



ความหมายของระบบการสอน

คือ  องคป์ระกอบต่าง ๆ ของ
การเรียนการสอนท่ีไดรั้บการจดั
ใหมี้ความสมัพนัธ์กนัและ
ส่งเสริมกนัอยา่งเป็นระบบ เพื่อ
ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตาม
จุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้

ทิศนา แขมมณี, 2552:477



องค์ประกอบของระบบการสอน

Input Process Output

Feedback
• นักเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดกี่คน เพราะ...
• นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์เพราะ..

ครู นักเรียน 
หลกัสูตร/เน้ือหา
ส่ือ/หนังสือ/แหล่ง

เรียนรู้

เขียนแผนการสอน
ด าเนินการสอน

(ขั้นน า ขั้นสอน ขั้นสร ป)
วดัและประเมนิผล

ผลสัมฤทธ์ิ
• ความรู้ 
• ทกัษะ
• เจตคติ

จ านวนครูไม่พอ  ครูไม่ตรงสาขา ส่ือนอ้ย เวลาเรียนจ ากดั 
จ านวน นร.ต่อหอ้ง มากเกิน  ขอ้สอบไม่ตรงจุดประสงค ์
เน้ือหายากเกินระดบัชั้น  การสอนน่าเบ่ือ  ฯลฯ



องค์ประกอบของระบบการสอน

ข้อมูลป้อนกลับ
Feedback

ดดัแปลงจาก ทิศนา แขมมณี, 2552:205

ของ Tyler, 1950

จ ดม ่งหมาย
ของ

การเรียน
การสอน

กจิกรรม
การเรียนการสอน 

_____ประสบการณ์
การเรียนรู้

การ
ประเมินผล
การเรียน
การสอน

ความรู้/ทักษะ/
เจตคติ

ความรู้/ทักษะ/
เจตคติ



องค์ประกอบของระบบการสอน
ของ Glaser, 1965

ทิศนา แขมมณี, 2552:206

จุดประสงค์ของการสอน

การประเมินสถานะของผู้เรียนก่อน
สอน

การจัดกระบวนการเรียนการสอน

การประเมินผล
ข้อมูลป้อนกลับ



4 การด าเนินการสอน

องค์ประกอบของระบบการสอน ของ Gerlach and Ely, 1971

ดดัแปลงจากทิศนา แขมมณี, 2552:208

1 ก าหนด
วัตถุประสงค์

2 การเลือก
เนื้อหาสาระ

3 การ
ประเมิน

พฤติกรรม
ก่อนเรียน

ก าหนดยุทธวิธีในการสอน

จัดกลุ่มผู้เรียน

จัดเวลาเรียน

จัดห้องเรียน

เลือกแหล่งวิทยาการ

6 การวิเคราะห์
ข้อมูลป้อนกลับ

5 การ
ประเมิน
ผลการ
เรียน



องค์ประกอบของระบบการสอน
ของ สงดั อุทรานนัท,์ 2526

ดดัแปลงจากทิศนา แขมมณี, 2552:213

1 ลักษณะ
ของ

ผู้เรียน

2
จุดประสงค์ของ

การสอน

3
เนื้อหาสาระที่

จะสอน

4 
การ

เตรียม
ความ
พร้อม

5 
การ

ด าเนิน
การ
สอน

6 
การ

ส่งเสริม
ทักษะ

7
กิจกรรม

สนับ
สนุน

9
ผลสัมฤทธิ์

ของ
การสอน

8
การควบคุมและตรวจสอบ

10
ปรับปรุงแก้ไข



องค์ประกอบของระบบการสอน ของ อาภรณ์  ใจเท่ียง, 2546: 43

- ศึกษาผูเ้รียน

- ก าหนดจุดประสงค์

- เลือกเน้ือหา

- เลือกวธีิสอน

- เตรียมส่ือ

- เตรียมสภาพแวดลอ้ม

- ก าหนดวธีิการวดัและ
ประเมินผล

- เขียนแผนการสอน

- ขั้นน าบทเรียน

- ขั้นด าเนินการสอน

- ขั้นสรุป

- วดัผล

- ประเมินผล

- ปรับปรุงแกไ้ข

ปรับปรุงแกไ้ข

1 ก่อนการสอน 2 ระหว่างการสอน 3 หลงัการสอน



ความส าคัญของระบบการสอน

ระบบจะช่วยให้องค์ประกอบที่มาอยู่รวมกันนั้นอยู่อย่างมีระเบียบไม่สับสน 
ไม่ขัดแย้ง รู้หน้าที่ ด าเนินไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และ
ส าเร็จตามเป้าหมาย

ระบบการสอน จึงช่วยให้การเรียนการสอนมีคุณภาพโดยผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ดีตามจุดประสงค์ที่ก าหนด เนื่องจาก
1. องค์ประกอบแต่ละตัวสัมพันธ์กัน และให้แนวทางแก่กันอย่างสอดคล้องตรงกัน
2. การเรียนการสอนมีระเบียบไมส่ับสนตามการวางแผนและมีการประเมินผลซึ่ง

ตรวจสอบได้
3. ท าให้การสอนมีคุณภาพเนื่องจากมีขั้นตอนการด าเนินงานตามแผนและ                                          

มีแนวทางการประเมินผลที่สอดคล้องตามจุดประสงค์
อาภรณ์ ใจเท่ียง, 2546:24



ครูจะมีวิธีการอย่างไรให้การเรียนการสอนเป็นระบบ

เราจะสร้างการเรียนการสอนที่เป็นระบบได้อย่างไร /

ด้วยวิธีใด / ตามแนวคิดใด

?



ขั้นวิเคราะห์ 

ขั้นออกแบบ 

ขั้นพัฒนา ขั้นด าเนินการ 

ขั้นประเมินผล 

1

2

34

5

Analysis Phase

Design Phase

Development PhaseImplementation Phase

Evaluation Phase

การออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบเอ็ดดี้

(ADDIE Model: Instructional Design)



สิ่งที่วิเคราะห์ 1. หลกัสูตรโดยพิจารณามาตรฐาน ตวัช้ีวดั ธรรมชาติเน้ือหา จุดประสงคต์ามค าอธิบายรายวิชา
2.  ผูเ้รียนโดยพิจารณาวยั ระดบัชั้น ความรู้พ้ืนฐาน และทกัษะของผูเ้รียน
3. รูปแบบการสอน วิธีการ เทคนิคโดยพิจารณาเป้าหมายการใช้ที่เหมาะสม

สิ่งที่ออกแบบ 1. ก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 2. ก าหนดขอบเขตพร้อมล าดบัเน้ือหา
3. ก าหนดเคร่ืองมือวดัประเมินผล แบบฝึกหดั ใบงาน หรือหลกัฐานร่องรอยการเรียนรู้
4. ก าหนดล าดบัขั้นตอนสภาพการณ์ในชั้นเรียนตามรูปแบบวิธีการ เทคนิคท่ีเลือกใช้
5. ก าหนดส่ือท่ีใชใ้นแต่ละขั้นตอน

สิ่งที่พัฒนา 1. คน้ควา้ จ  ากดัขอบเขต และเรียบเรียงเน้ือหาตามความยากง่ายและตรงตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้
2. สร้างเคร่ืองมือวดัประเมินผล แบบฝึกหดั ใบงาน แบบทดสอบ  หรือสถานการณ์ปัญหา 
3. สร้างหรือจดัหาส่ือท่ีใชใ้นแต่ละขั้นตอนการสอนอาจเป็นบตัรค า บตัรภาพ คลิป วสัดุ อุปกรณ์ 
ใบความรู้ ส่ิงของท่ีด าเนินกิจกรรม

4. น าส่ิงท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใชแ้ลว้ปรับปรุงแกไ้ขก่อนใชจ้ริง
สิ่งที่ด าเนินการ 1. ปฏิบติัการในชั้นเรียนตามแผนท่ีออกแบบหรือการสอนท่ีใชค้อมพิวเตอร์ 

2. ปฏิบติัตามแผนโดยยดืหยุน่ตามการตอบสนองของผูเ้รียนและใชห้ลกัการเสริมแรง
3. ปฏิบติัการในชั้นเรียนโดยใชห้ลกัการจดัการชั้นเรียนทั้งทางกายภาพและจิตวิทยา
4. รวบรวมหลกัฐานร่องรอยการเรียนรู้ตามเคร่ืองมือวดัประเมินผลท่ีก าหนด 
5. รวบรวมขอ้บกพร่องของส่ือการเรียนรู้ เคร่ืองมือการวดัผล และกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน

A
D
D
I

สิ่งที่ประเมิน 1. การประเมินระหวา่งด าเนินการ (Formative) คือ พิจารณาการตอบสนองของนกัเรียนระหวา่งเรียน 
การใหค้วามร่วมมือ ความราบร่ืนในการใชส่ื้อ วสัดุอุปกรณ์ ขั้นตอนท่ีเขียนในแผนกบัการขั้นตอนท่ีเกิดข้ึนจริง

2. การประเมินผลเม่ือส้ินสุดการด าเนินการ(Summative) คือ การตรวจหลกัฐานร่องรอยการเรียนรู้ของ
นกัเรียนเทียบกบัจุดประสงค ์การเรียนรู้และเกณฑก์ารประเมินวา่นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อะไรและในระดบัใดซ่ึงสะทอ้น
คุณภาพของเคร่ืองมือการวดัและประเมินผล รูปแบบ วธีิสอน กิจกรรม ส่ือ แผน และครูท่ีตอ้งปรับปรุง

E



การจดัการเรยีนรูแ้บบยดึผูเ้รยีนเป็นส าคญั
การเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั




