
แผนการสอนที่ 3-4 

วิชา 475 788 การสอนทางกายภาพบ าบัด 2(1-2-2)  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา PT 

เรื่อง การเตรียมและวางแผนการสอน1-2    เวลา 6 คาบ, คาบละ 60 นาที 

------------------------------------------------------------------------- 

1 ความคิดรวบยอด 

การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบนั้นประกอบด้วย ขั้นเตรียมการ การสอน และการประเมิน ซึ่งขั้น

เตรียมการนั้นมักประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน การวิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์เนื้อหา ก าหนด

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่งน ามาเขียนเป็นแผนการสอน นอกจากนั้นยังมีการจัดเตรียมสื่อและกิจกรรม

ส าหรับการเรียนการสอน ส่วนขั้นการสอนนั้นเพียงแต่ด าเนินการตามแผนการสอนท่ีได้วางไว้โดยค านึงถึง

สภาพแวดล้อมของการจัดการเรียนการสอนควรมีความยึดหยุ่นเป็นกันเองกับผู้เรียน สร้างบรรยากาศให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนนั้นๆ ขั้นการประเมินมักจะประเมินผลการเรียน

การสอนเพื่อพิจารณาว่าสอนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาหรือไม่ และประเมินผลระบบการจัดการเรียน

การสอน ว่ามีความสอดคล้องกับแผนการสอนท่ีได้วางไว้หรือไม่ 

 

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เม่ือจบการเรียนการสอนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการวางแผนเพื่อจัดการเรียนการสอน 

2. อธิบายระบบการเรียนการสอนซึ่งประกอบด้วย การวางแผนการสอน การสอนตามแผน 

และการประเมินผลการเรียนการสอน 

3. เขียนแผนการสอนตามวัตถุประสงค์ และแผนการสอนท่ีได้ก าหนดไว้ 

4. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนท่ีได้ก าหนดไว้ 

3. เนื้อหา 

1. ข้อมูลพื้นฐานส าหรับวางแผนการสอนได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานด้านความเชื่อ สังคมวิทยา และ

จิตวิทยาการเรียนการสอน พัฒนาการและลักษณะพื้นฐานของผู้เรียน เนื้อหาท่ีสอน เทคนิค

การสอน การวัดและประเมินผลด้านการเรียนการสอน 

2. ก่อนท าการสอนควรมีการวิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์เนื้อหา วัตถุประสงค์การเรียนการสอน

ตามหลักสูตร เพื่อวางแผนและจัดการเรียนการสอน 

3. การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบควรค านึงถึง ปัจจัยน าเข้าได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน เนื้อหา 

และการก าหนดวัตถุประสงค์ส าหรับการเรียนการสอน ซึ่งรายละเอียดจะน ามาเขียนเป็ น

แผนการสอนรายชั่วโมง กระบวนการได้แก่ บรรยากาศ ลักษณะผู้เรียน วิธีการด าเนิน

กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนนั้นๆ  

ผลผลิต ผลการประเมินด้านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งประเมินท้ังปัจจัยน าเข้า 

กระบวนการและการประเมิน ว่าบรรลุเป้าหมายท่ีได้ตั้งไว้หรือไม่ ผลการประเมินควรน ามา

ปรับปรุง 

4. การก าหนดวัตถุประสงค์ 

5. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในกับผู้เรียน ตามวัตถุประสงค์ 

6. หลักการประเมิน และวิธีการประเมินตามวัตถุประสงค์ 
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5. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ผู้สอนได้ทบทวนความรู้พื้นฐานเดิมท่ีเก่ียวข้อง และจะต้องน าความรู้ดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน

ส าหรับการวางแผนและจัดการเรียนการสอนต่อไป 

จากนั้นผู้สอนได้บอกวัตถุประสงค์ของการเรียนในชั่วโมงนี้ 

  
 

4.1 ขั้นน า 

1. ผู้สอนแจกใบงานซึ่งเป็นประเด็นค าถามท่ีเก่ียวข้องกับเนื้อหาท่ีให้ผู้เรียนอ่านมาก่อน ได้แก่ การ

ก าหนดจุดมุ่งหมาย การออกแบบการสอนท่ีเป็นระบบ หลักการเลือกเนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู้  

4.2 ขั้นสอน: เสนอปัญหา/เนื้อหา 

ผู้สนอเปิดโอการให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มได้เสนอผลงานท่ีได้เตรียมไว้ โดยให้น าเสนอกลุ่มละ 10 นาที 

พร้อมท้ังให้ร่วมกันอภิปราย 

4.3 ขั้นสรุป 

ผู้สอนร่วมกับผู้เรียนร่วมกันสรุปแนวคิด หลักการ และสรุปเนื้อหาตามหลักสูตร  

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามประเด็นท่ีสงสัยท้ังหมด โดยเฉพาะในจุดท่ียังไม่เข้าใจ โดยผู้สอนจะ

อธิบายเพิ่มเติมจนผู้เรียนเกิดความเข้าใจทั้งหมดอย่างชัดเจน  

4.5 ขั้นพัฒนาการน าไปใช้ 

ผู้สอนได้มอบหมายงาน ให้ผู้เรียนแต่ละคนไปเตรียมวางแผน และเขียนแผนการสอน ส าหรับสอนคร้ัง

ต่อไปคนละ 10 นาที  

6. ขั้นพัฒนาทักษะ 

ให้ผู้สอนส่งแผนการสอน และด าเนินการสอนตามแผนท่ีได้วางไว้ โดยสมมติให้ผู้เรียนเป็นนักศึกษา

และอาจารย์ในชั้นเรียน และผู้เรียนทุกคนช่วยกันประเมินผลการเรียนการสอนดังกล่าว 

 

5. การประเมินผล 

เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วผู้สอนจะประเมินผลการเรียนการสอนดังต่อไปนี้ 

1. ประเมินความรู้ความเข้าใจตามเนื้อหาในบทเรียน โดยการซักถามและสรุปประเด็นต่างๆ 

2. ประเมินความรู้ความเข้าใจในบทเรียนโดยใช้ผลงานผู้เรียนเป็นหลัก แบ่งออกเป็น  

1) ผลงานรายบุคคล เป็นผลงานท่ีผู้เรียนแต่ละคนปฏิบัติขณะร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 

2) ผลงานของกลุ่ม เป็นผลงานท่ีผู้เรียนปฏิบัติร่วมกันเป็นกลุ่มในระหว่างท่ีร่วมกิจกรรม 

3. การสะท้อนผลการท างานของกลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มประเมินการท างานของตนเอง แล้วเสนอผล

การประเมิน และสิ่งท่ีต้องการปรับปรุงต่อไป 

4. ประเมินกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยคณาจารย์ผู้ร่วมสอน โดยการสังเกตการ

ท ากิจกรรมของผู้เรียนด้วยแบบประเมินพฤติกรรม และสุ่มสัมภาษณ์ผู้เรียนโดยแบบสัมภาษณ์  
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ใบงานแผนการสอนท่ี 3-4 

------------------------------------------------------------- 

ค าชี้แจง 

1. หลังจากนักศึกษาได้รับเนื้อหาใบงานท่ีแจกให้อ่าน ให้พิจารณาเนื้อหาและประเด็นค าถามด้วย

ตนเอง ไม่ปรึกษาหารือผู้อ่ืนใช้เวลาประมาณ 20 นาที 

2. ให้รวมกลุ่มย่อยและปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเนื้อหาและความคิดเห็นกับเพื่อนๆในกลุ่ม เป็น

เวลา 20 นาท ี

3. ส่งตัวแทนตามท่ีก าหนด น าเสนอกลุ่มใหญ่ ใช้เวลากลุ่มละ 5 นาท ี

 

---------------------------------------- 

ค าถาม 

1. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมคืออะไร? เก่ียวข้อง/มีความสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

จุดมุ่งหมายของรายวิชาอย่างไร? มีประโยชน์อย่างไร? ลองเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ท่ีมุ่ง

พัฒนาด้านความรู้ ด้านเจตคติ และด้านทักษะมาอย่างละ 1 ตัวอย่าง 

2. หากท่านได้รับมอบหมายให้สอนเนื้อหาทางกายภาพบ าบัดวิชาหนึ่ง เป็นเวลา 1 คาบ ท่านจะมีวิธีการ

จัด และเลือกเนื้อหาอย่างไร จงอธิบายและยกตัวอย่างมาเป็นข้อๆ โดยอิงตามทฤษฎีท่ีเรียนมา 

3. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คืออะไร? หากท่านได้รับมอบหมายให้สอนเนื้อหาทาง

กายภาพบ าบัดวิชาหนึ่ง เป็นเวลา 1 คาบ ท่านจะมีวิธีการจัดและเลือกประสบการณ์การเรียนรู้

ใหกั้บผู้เรียนอย่างไร จงอธิบายและยกตัวอย่างมาเป็นข้อๆ  

4. การออกแบบการสอนท่ีเป็นระบบคืออะไร? มีประโยชน์กับการจัดการเรียนการสอนทาง

กายภาพบ าบัดอย่างไร 

5. แผนการสอนคืออะไร? จงเขียนแผนการสอนในข้อ 2,3 มาคนละ 1 ตัวอย่าง 

 

หมายเหตุ: เนื้อหาทางกายภาพบ าบัดท่ีมอบหมายสามารถก าหนดได้ตามความเหมาะสมกับเวลาและ

สถานการณ ์

 

 


