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ความหมายของหน่วยการเรียนรู้

 สรุปได้ว่า สาระการเรียนรู้ย่อยของรายวิชาท่ีสามารถนำมาใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงประกอบด้วยองค์ประกอบเช่นเดียว
กับหลักสูตร

   เป็นหัวใจสำคัญของหลักสูตร จำเป็นต้องมีการออกแบบให้เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้จึงจำเป็นต้องมีความรู้ท่ีครบวงจร
ในเรื่องหนึ่งท่ีเกิดจากการบูรณาการสาระต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้หนึ่ง ๆ แล้วจัดเป็นเรื่องหรือหน่วยย่อย หน่วยการเรียนรู้ เป็น
ข้ันตอนสำคัญท่ีสุดในการจัดทำหลักสูตร เพราะเป็นส่วนท่ีจะนำมาตร
ฐานไปสู่การปฏิบัติในการเรียนการสอนอย่างแท้จริง ทุกองค์ประกอบ
ของหน่วยการเรียนรู้ต้องเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้

ความสำคัญของหน่วยการเรียนรู้

  หน่วยการเรียนรู้เป็นข้ันตอนท่ีสำคัญของการนำหลักสูตรสถาน
ศึกษาเข้าสู่ชั้นเรียน การออกแบบหน่วยการเรียนรู้จะต้องเป็นหน่วยการ
เรียนรู้ท่ีอิงมาตรฐานในการออกแบบการเรียนรู้ ครูผู้สอนสามารถ
พิจารณาเลือกแบบได้หลายวิธี แต่ควรครอบคลุมข้ันตอนการออกแบบ 
3 ข้ันตอนประกอบด้วย เป้าหมายการเรียนรู้ หลักฐานการเรียนรู้และ
กิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับแนวคิดหนึ่งท่ีสามารถนำไปสู่แนวทางการ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้คือ การออกแบบย้อนกลับ (Backward 
Understanding) ซ่ึงเป็นความรู้ความเข้าใจท่ีฝังติดตัวผู้เรียนอันเกิดจาก
การเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ ติดตัวผู้เรียนไปตลอดชีวิต

  หน่วยการเรียนรู้มีความสำคัญมากต่อการจัดการศึกษาเป็นกระบวน
การท่ีสำคัญมากจากการนำหลักสูตรมาใช้ต้องผ่านกระบวนการสร้าง
หน่วยจึงอาจกล่าวว่าตัวเชื่อมท่ีสำคัญในการนำหลักสูตรมาสู่การจัดการ
เรียนการสอนคือ หน่วยการเรียนรู้แต่การจัดหน่วยการเรียนรู้นั้นต้อง
อาศัยองค์ประกอบหลายอย่างแต่ท่ีสำคัญท่ีสุดในการจัดทำหน่วย คือ 
ครูผู้สอนและตัวผู้เรียนท่ีจะดำเนินการให้สำเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้



องค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้
1. การกำหนดแนวคิด แสดงถึงความเชื่อของผู้สอนท่ีสะท้อนถึงเป้า
หมายของโรงเรียนธรรมชาติของผู้เรียน วิธีการเรียนรู้ และเป้าหมาย
ของชีวิต โดยต้ังคำถามเพื่อกำหนดแนวคิดในลักษณะ ‘’ต้องเรียน
เนื้อหานี้เพราะอะไร ?

2. เป้าหมาย เป็นการกล่าวถึงความคาดหวังท่ัว ๆ ไป เช่น เป้าหมาย
ของการเรียนเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยอาจต้ังว่า ‘’ผู้เรียน
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นมากข้ึน’’ ‘’ผู้เรียนมีความซาบซ้ึงในระบอบ
ประชาธิปไตย‘’

3. เนื้อหา ต้องมีความจำเป็นในการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์
ในการสอนแต่ละครั้ง เนื้อหาต้องมีความสำคัญต่อสังคม สอดคล้อง
กับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน

4. กิจกรรมท่ีดีควรมีลักษณะเป็นกิจกรรมเดียว แต่สอดคล้องกับ 
จุดประสงค์ของการพูด บุคลิกภาพ และความกล้าแสดงออก

5. การประเมินต้องมีความหลากหลาย เช่น การทดสอบ การเขียน 
การสอบปากเปล่า การโต้วาที การทำโครงงาน การอภิปราย ฯลฯ 
ซ่ึงเรียกว่าการประเมินผลงาน อีกประเภทหนึ่งคือ การประเมิน
กระบวนการ เป็นการบรรยายประสิทธิภาพจากการสอน หรือหน่วย
การเรียนรู้ วิเคราะห์ ส่วนต่าง ๆ ของหน่วยการเรียนรู้ การมอง
ความสัมพันธ์ภายในหน่วยการเรียนรู้ โดยคำถามท่ีใช้เพื่อการประเมิน 
เช่น จุดประสงค์ของหน่วยการเรียนมีความสัมพันธ์ในหน่วยการเรียนรู้ 
โดยคำถามท่ีใช้เพื่อการประเมิน เช่น จุดประสงค์ของหน่วยการเรียน
มีความสำคัญหรือไม่ กิจกรรมต่าง ๆ ช่วยให้บรรรลุจุดประสงค์หรือไม่ 
การประเมินมีความยุติธรรมสำหรับทุกคนหรือไม่ ฯลฯ



ข้ันตอนการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
 1.กำหนดส่ิงท่ีผู้เรียนควรรู้และสามารถทำได้เมื่อจบบทเรียน

2.กำหนดหลักฐานเพื่อประเมินความเข้าใจของผู้เรียน

 3.กำหนดชิ้นงานสำหรับการเรียนการสอน

4.ต้ังชื่อหน่วยการเรียนรู้

 5.เขียนแนะนำหน่วยการเรียนรู้ท่ีต้ังข้ึน

 6.กำหนดเวลาและสถานท่ีปฏิบัติกิจกรรม

 7.กำหนดวิธีท่ีผู้เรียนและผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างปฏิบัติกิจกรรม

 8.กำหนดส่ือ วัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรท่ีต้องใช้ในหน่วยการเรียนรู้

 9.สรุปย่อรายละเอียดต่างๆในหน่วยการเรียนรู้

 10.ทดลองใช้และปรับปรุง

ข้ันตอน 1 ถึง 3 เป็นข้ันตอนหลักสำคัญ ข้ันตอนท่ี 4 ถึง 9 

เป็นการกำหนดรายละเอียด และข้ันตอนท่ี 10 เป็นการประเมินผล

สรุปได้ว่า การออกแบบหน่วยการเรียนรู้นั้นมีหลายรูปแบบ โดย
แต่ละรูปแบบนั้นต้องเป็นไปตามข้ันตอนท่ีชัดเจน ซ่ึงอาจกำหนด
เพียงชื่อหน่วยและเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของหน่วยสำหรับ    
รายละเอียดอื่นๆ กำหนดไว้ในการแผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 
กำหนดเป้าหมายหรือผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง กำหนดรูปแบบ 
การเรียนการสอน ซ่ึงประกอบด้วยเนื้อหากิจกรรมการเรียนการ
สอน ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน และกำหนดการ 
ประเมินผล



ประเภทของหน่วยการเรียนรู้
ประเภทของหน่วยการเรียนรู้ตามชื่อของหน่วยการเรียนนั้นๆ ว่าส่ือไป
ในทางใดซ่ึงสามารถแบ่งได้เป็น 9 ประเภท ดังนี้

1.    หน่วยการเรียนรู้ท่ีเป็นประเด็น (thematic unit) เช่น หน่วยการ
เรียนรู้ส่ิงแวดล้อม ระบบปฏิสัมพันธ์ ความหลากหลาย การเปลี่ยน
แปลง เป็นต้น หน่วยการเรียนลักษณะนี้ส่ือความหมายท่ีเป็นแนว
ความคิดรวบยอด (conceptual unit) ท่ีกว้างขวาง

2.    หน่วยการเรียนรู้ท่ีเป็นหัวข้อ (topic unit)  เช่น หน่วยการเรียนรู้
เรื่องครอบครัว พืช ยา และสารพิษ เทนนิส แสงและเงา ประเทศ
ญี่ปุ่น เป็นต้น หน่วยการเรียนรู้ลักษณะนี้จะส่ือให้ผู้สอนมุ่งให้
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเป็นหลัก

3.    หน่วยการเรียนรู้ท่ีเป็นปัญหา (problem unit) เช่น หน่วยการ
เรียนรู้เรื่องอาชญากรรม มลพิษ น้ำท่วม ขยะ สิทธิสตรี เป็นต้น 
บางครั้งก็นิยมต้ังชื่อหน่วยการเรียนรู้ในรูปของคำถาม เพื่อกระตุ้นให้
เกิดการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อมุ่งหาคำตอบจากหน่วยการ
เรียนรู้นี้ เช่น หน่วยการเรียนรู้เรื่อง น้ำอัดลมเป็นอย่างไร เห็นอะไร
ในช้อนกินข้าว มองได้ไกลแค่ไหน เป็นต้น

4.    หน่วยการเรียนรู้ท่ีเป็นประเด็นปัญหา ( issue unit) จะคล้า
ยกับหน่วยการเรียนรู้ท่ีเป็นปัญหาแต่ปัญหาท่ีเป็น issue มักจะเป็น
ปัญหาท่ีกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในสังคม  ยังไม่สามารถหาข้อยุติส่วน 
problem มักเป็นปัญหาท่ีเรื้อรังมานาน ส่ังสมอยู่ในสังคมมานาน
จนเป็นรับรู้โดยท่ัวไปการกำหนดหน่วยการเรียนรู้ท่ีเป็น issue unit 
หรือไม่จึงข้ึนอยู่กับสภาวการณ์ในสังคมขณะนั้นหน่วยการเรียนรู้แบบนี้ 
จึงมีความทันสมัยทันเหตุการณ์

5.     หน่วยการเรียนรู้ท่ีเป็นค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม (value unit 
หรือ moral unit) เช่น หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ความรักชาติ      
การเสียสละ ความรับผิดชอบ การพึ่งพา เป็นต้น เป้าหมายของ
หน่วยการเรียนรู้ประเภทนี้จะมุ่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดข้ึน
ในตัวนักเรียน

6.    หน่วยการเรียนรู้ท่ีเป็นเหตุการณ์เรื่องราววรรณกรรม ( story 
unit หรือ literature unit)  เช่น หน่วยการเรียนรู้เรื่องอาณาจักร 
สุโขทัย รัชกาลท่ี 9 สุนทรภู่ พระอภัยมณี หนูน้อยหมวกแดง        
เป็นต้น เป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้ประเภทนี้มุ่งนำเสนอเรื่องราว
ต่าง ๆ ประวัติความเป็นมาให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และ
สะท้อนแง่คิด มุมมองต่าง ๆ จากเรื่องราวนั้นๆ



7.     หน่วยการเรียนรู้ท่ีเป็นอาชีพ (career unit) เช่น หน่วยการเรียน
รู้เรื่องนักบิน หนังสือพิมพ์ ตำรวจ นักประดิษฐ์ นักกีฬา เป็นต้น 
หน่วยการเรียนรู้ลักษณะนี้มีเป้าหมายท่ีจะให้นักเรียนได้เรียนรู้เก่ียวกับ
ความรู้ท่ีมีในอาชีพต่าง ๆ ลักษณะของอาชีพนั้นได้สำรวจอาชีพ        
การเตรียมตัว ก้าวสู่อาชีพนั้น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ

8.    หน่วยการเรียนรู้ท่ีเป็นโครงงาน (project unit) เช่น กังหันลม 
ระบบนิเวศ ป่าชายเลน วางแผนลดพลังงาน การย้อมผ้า หน่วยการ
เรียนรู้แบบนี้จะชี้นำให้เป้าหมายการเรียนเน้นไปท่ีให้นักเรียน        
คิดโครงงาน ทำโครงงาน สร้างชิ้นงานต่างๆ

9.  หน่วยการเรียนรู้ท่ีเป็นทักษะ (skill unit) เช่น การเจรจา      
ต่อรอง การจูงใจ การประนีประนอม ความขัดแย้ง  เป็นต้น      
หน่วยการเรียนรู้แบบนี้ให้ความรู้สึกท่ีจะต้องให้นักเรียนมีทักษะเหล่านี้
เป็นหน่วยการเรียนรู้ท่ีมุ่งพัฒนาทักษะให้แก่นักเรียน

ประโยชน์ของหน่วยการเรียนรู้
1. ช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้ผสมผสานความ
กลมกลืนและมีความหมาย

2. ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทำกิจกรรมหลายอย่างซ่ึงมีผลดีต่อการ
พัฒนาการของผู้เรียนเป็นอย่างมาก

3. ช่วยตอบสนองความแตกต่างและความต้องการของผู้เรียน 
เนื่องจากมีกิจกรรมหลายอย่างท่ีผู้เรียน  สามารถทำได้

4. ช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นภาพส่ิงท่ีเรียนเป็นส่วนร่วม เนื่องจากการ 
นำเอาเนื้อหาวิชามาผสมผสานกัน

5. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและกระตืนรืนร้นในการเรียน  
เพราะผู้เรียนได้ลงมือทำเองแก้ปัญหาเอง

6. เป็นการเรียนการสอน ท่ีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แทนท่ีผู้สอน 
จะเป็นดังเช่นการเรียนการสอนบางรูปแบบ



ลักษณะของหน่วยการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ท่ีดี และมีคุณค่าต่อการเรียนรู้ ควรมีลักษณะ        
ดังต่อไปนี้

1. เป็นหน่วยการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ ท้าทายผู้เรียนให้อยากเรียนรู้เพื่อ
แสวงหาคำตอบ

2. เป็นหน่วยการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน และสังคมของ
ผู้เรียน ให้ความรู้สึกว่าหน่วยการเรียนรู้นั้นมีชีวิต สัมผัสได้ จับต้อง
กับส่ิงท่ีจะเรียนได้

3. เป็นหน่วยการเรียนรู้ท่ีเรียนแล้วสนุก มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย ไม่ใช่เรียนเนื้อหาท่ีเน้นแต่การท่องจำ เรียนแล้ว    
สามารถนำความรู้จากหน่วยการเรียนรู้ไปใช้ได้ทันทีเรียนแล้วได้ท้ัง
ความรู้และความสนุกสนานในเวลาเดียวกัน

4. เป็นหน่วยการเรียนรู้ท่ีมีความเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ          
ความสนใจและความสามารถของผู้เรียน

5.  เป็นหน่วยการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการประเมินผลการเรียนรู้ ด้วยวิธี
การประเมินท่ีหลากหลาย


