
การจัดทำหน+วยการเรียนรู1 

 การจัดทำหน,วยการเรียนรู2อิงมาตรฐาน เป:นหน,วยการเรียนรู2ท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู2/ตัวช้ีวัด 

เป:นเป?าหมายของหน,วยฯ ข้ันตอนน้ี เป:นข้ันตอนสำคัญท่ีสุดของการใช2หลักสูตรสถานศึกษา เป:นการ

นำมาตรฐานการเรียนรู2สู,การปฏิบัติในการจัดการเรียนรู2เพ่ือพัฒนาผู2เรียน 

 การออกแบบการจัดการเรียนรู2ท่ี สพฐ.แนะนำ คือ ออกแบบการจัดการเรียนรู2โดยใช2เทคนิค 

Backward Design ซ่ึงมี 3 ข้ันตอนใหญ, ๆ ได2แก, 

1. กำหนดเป?าหมายการเรียนรู2 

2. กำหนดหลักฐานท่ีเป:นผลการเรียนรู2ของผู2เรียนตามเป?าหมายการเรียนรู2ท่ีกำหนด 

3. ออกแบบการจัดการเรียนรู2เพ่ือให2ผู2เรียนมีผลการเรียนรู2ตามเป?าหมายท่ีกำหนด 

ข้ันท่ี 1 กำหนดเปEาหมายการเรียนรู1 จากท่ีเป:นหน,วยการเรียนรู2อิงมาตรฐาน เป?าหมาย 

การเรียนรู2ของหน,วยฯ ได2แก,  

ช่ือหน+วย.................................................... 

เปEาหมายการเรียนรู1 

สาระสำคัญ ........................(นำมาจากโครงสร2างรายวิชา)................................. 

ตัวช้ีวัด...........(นำมาจากโครงสร2างรายวิชาเขียนรหัสและรายละเอียดของแต,ละตัวช้ีวัด).................. 

คุณลักษณะ...(นำมาจากตารางการวิเคราะห̂ตัวช้ีวัดเพ่ือจัดทำคำอธิบายรายวิชา หรืออาจจะเลือก

คุณลักษณะท่ีสำคัญและเด,น กำหนดเป:นคุณลักษณะของหน,วยฯ).................. 

 ข้ันท่ี 2 กำหนดหลักฐานท่ีเปUนผลการเรียนรู1ของผู1เรียน เป:นการนำเป?าหมายทุกเป?าหมาย

(สาระสำคัญ ตัวช้ีวัดทุกตัวช้ีวัด และคุณลักษณะ) มากำหนดหลักฐานท่ีเป:นผลการเรียนรู2ของผู2เรียน 

อาจจะใช2ตาราง ดังน้ี 

 

เปEาหมาย หลักฐานท่ีเปUนผลการเรียนรู1 

สาระสำคัญ 

................................................................... 

(ผลงาน/ช้ินงาน/ภาระงาน) 

.......................................................................... 

ตัวช้ีวัด 

ว1.1ป.1/1............................................................ 

(ผลงาน/ช้ินงาน/ภาระงาน) 

........................................................................... 

คุณลักษณะ 

........................................................................... 

(ผลงาน/ช้ินงาน/ภาระงาน) 

……………………………………………….. 

  

 

 

 



การกำหนดหลักฐานท่ีเปUนผลการเรียนรู1 เปUนการประเมินผลการเรียนรู1ของผู1เรียน  

โดยการออกแบบการประเมินผลการเรียนรู1ให1เหมาะสม ซ่ึงโดยท่ัวไปได1กำหนดเปUน 6 เทคนิค 

ของการประเมินผลการเรียนรู1 ดังน้ี 

1. Selected Response หมายถึง ข2อสอบปรนัยเลือกตอบ จับคู, ถูกผิด 

2. Constructed Response หมายถึง ข2อสอบเติมคำหรือเติมข2อความหรือเขียน Mind map 

3. Essay หมายถึง เขียนบรรยาย เขียนเรียงความ  เขียนเล,าเร่ือง เขียนรายงาน 

4. School Product/Performance หมายถึง การแสดงหรือการปฏิบัติในสถานศึกษา เช,น 

โต2วาที พูดสนทนาภาษาอังกฤษ ทดลองทางวิทยาศาสตร̂ อ,าน... แสดงบทบาทสมมุติ(Role play)… 

ประกอบอาหาร.. สืบค2นข2อมูล......(โดยใช2 internet ในโรงเรียน)  

5. Contextual Product/Performance หมายถึง การแสดงในสถานการณ̂จริง หรือสภาพชีวิต 

จริงนอกสถานศึกษา เช,น “สำรวจราคาพืชผักในตลาด สรุป และนำเสนอผลการสำรวจ” “สำรวจ

สินค2า OTOP สรุป และนำเสนอผลการสำรวจ” “สัมภาษณ̂ชาวต,างประเทศ แล2วเขียนรายงานส,ง หรือ

นำมาเล,าให2เพ่ือนนักเรียนฟxงในช่ัวโมง” 

6. On-going Tools  หมายถึง เป:นหลักฐานแสดงการเรียนรู2ของผู2เรียน ท่ีมีการประเมินผู2เรียน

ตลอดเวลา ทุกวัน เช,น ผู2เรียนบันทึกพฤติกรรม........ หรือการสังเกตพฤติกรรม......ของผู2เรียน

ตลอดเวลา ต้ังแต,ต่ืน จนหลับนอนทุกวัน 

 ใน 1 เป?าหมายการเรียนรู2 อาจจะมีหลักฐาน(ผลงาน/ช้ินงาน/ภาระงาน)มากกว,า 1 อย,างก็ได2 

เพ่ือเป:นการยืนยัน สร2างความม่ันใจให2กับครูผู2สอนว,า ผู2เรียนมีความเข2าใจในเร่ืองน้ัน ๆ จริง และ

หลักฐานท่ีเป:นผลการเรียนรู2 1 อย,าง อาจจะตอบได2หลายเป?าหมายก็เป:นได2 ก็เขียนซ้ำกันหลาย

เป?าหมายได2 เน่ืองจากเป:นหลักฐานท่ีเป:นผลการเรียนรู2ของผู2เรียนท่ีชัดเจน 

 ข้ันท่ี 3 ออกแบบการจัดการเรียนรู1 แนวดำเนินการ ดังน้ี 

1. จัดลำดับหลักฐานท่ีเป:นผลการเรียนรู2 โดยนำหลักฐานท่ีเป:นผลการเรียนรู2ท้ังหมด 

ท่ีระบุในในข้ันท่ี 2 (หลักฐานท่ีซ้ำกัน ให2นำมาจัดลำดับคร้ังเดียว) ตามลำดับท่ีครูผู2สอนจะทำการสอน

ผู2เรียน ให2เป:นลำดับให2เหมาะสม 

2. กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู2 โดยนำหลักฐานท่ีเป:นผลการเรียนรู2เป:นหลักในการ 

ออกแบบการจัดการเรียนรู2 เพ่ือให2ผู2เรียนทำภาระกิจ หรือผลิตผลงาน/ช้ินงานได2ตามท่ีกำหนดใน ข้ัน

ท่ี 2 ด2วยตัวของผู2เรียนเอง โดยครูเป:นคนกำหนดกิจกรรมให2ผู2เรียนเกิดการเรียนรู2อย,างเข2าใจ แล2ว

ทำงานได2บรรลุเป?าหมายการจัดการเรียนรู2ของหน,วยฯท่ีกำหนด โดยอาจจะออกแบบตารางบันทึก 

ดังน้ี 

 

 

 

 



หลักฐาน กิจกรรมการเรียนรู1 ส่ือ อุปกรณx ช่ัวโมง 

1................................. 

2................................ 

 

กิจกรรมท่ี 1(เขียนกิจกรรมหลัก ๆ) 

1............................................................ 

2............................................................ 

  

3................................ กิจกรรมท่ี 2 

1.............................................................. 

2.............................................................. 

  

 

 ในการออกแบบการจัดการเรียนรู2 1 ชุดของกิจกรรม อาจจะสามารถทำให2ผู2เรียนมีผลงาน/

ช้ินงาน/ ทำภาระงานได2ตามหลักฐานท่ีกำหนดหลายหลักฐานก็ได2 หรือ 1 หลักฐาน ต,อ 1 ชุดของ

กิจกรรมก็ได2 อยู,ในดุลพินิจของผู2สอน และขณะออกแบบกิจกรรมการเรียนรู2 ครูควรออกแบบกิจกรรม

การเรียนรู2ท่ีพัฒนาสมรรถนะ 5 สมรรถนะตามท่ีกำหนดในหลักสูตรแกนกลางฯให2แก,ผู2เรียนด2วย  

 เม่ือออกแบบกิจกรรมการเรียนรู2ได2ครบทุกหลักฐานแล2ว ให2นำข2อมูลท้ังหมดต้ังแต,เร่ิมกำหนด

หน,วยฯ มาเขียนรายละเอียดลักษณะเดียวกับแผนการจัดการเรียนรู1 และแผนการจัดการเรียนรู2ท่ี

แนะนำ คือเป:นแผนการจัดการเรียนรู2ใหญ, 1 แผนฯ ต,อ 1 หน,วยการเรียนรู2 โดยในข้ันกิจกรรมการ

เรียนรู2 ให2แยกกิจกรรม1 ช,วง(นำเข2าสู,บทเรียน-สอน-สรุปประเมิน) ให2ตรงกับจำนวนช่ัวโมงใน

ตารางสอน โดยอาจจะให2มีองค̂ประกอบ ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หน+วยการเรียนรู1ท่ี..............เร่ือง................................................................................................. 

รายวิชา..........................รหัสวิชา...............................กลุ,มสาระการเรียนรู2............................................. 

ช้ัน..................................ภาคเรียนท่ี........./...................                          เวลา.....................ช่ัวโมง
(ตัวหนา TH SarabunPSK 16) 

1. ช่ือหน,วยการเรียนรู2 เร่ือง...................................................................................................... 

2. มาตรฐานการเรียนรู2/ตัวช้ีวัด  

            มาตรฐาน................................................................................................................................ 

            ............................................................................................................................................... 

            ตัวช้ีวัด.................................................................................................................................... 

            ............................................................................................................................................... 

            มาตรฐาน................................................................................................................................ 

            ............................................................................................................................................... 

            ตัวช้ีวัด................................................................................................................................... 

            ............................................................................................................................................... 

            มาตรฐาน............................................................................................................................... 

            ............................................................................................................................................... 

            ตัวช้ีวัด................................................................................................................................... 

            ............................................................................................................................................... 

3. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

.................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................ 

4. สาระการเรียนรู2 

4.1  สาระการเรียนรู2แกนกลาง 

       4.1.1............................................................................................................................... 

       4.1.2.......................................................................................................................... 

4.2  สาระการเรียนรู2ท2องถ่ิน(ถ2ามี) 

       4.2.1.......................................................................................................................... 

       4.2.2.......................................................................................................................... 

     5.  สมรรถนะสำคัญของผู2เรียน 

            5.1.................................................................................................................................... 

            5.2.................................................................................................................................... 

 

1 นิ$ว 

       1.5 นิ$ว 
    1 นิ$ว 



      

 

    6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค̂ 

           6.1..................................................................................................................................... 

           6.2..................................................................................................................................... 

7.  ช้ินงาน/ภาระงาน 

           7.1..................................................................................................................................... 

           7.2..................................................................................................................................... 

     8.  ส่ือการเรียนรู2/แหล,งเรียนรู2 

           -........................................................................................................................................ 

     9.  กิจกรรมการเรียนรู2 

           9.1  ทักษะการคิด 

ทักษะกระบวนการคิด การจัดกิจกรรมการเรียนรู2 ช้ินงาน/ภาระงาน 

   

 

           9.2  ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

                  ................................................................................................................................... 

                  ................................................................................................................................... 

      10.  การวัดและประเมินผล 

           10.1  การประเมินระหว,างจัดกิจกรรมการเรียนรู2 

               

           10.2  การประเมินเม่ือส้ินสุดกิจกรรมการเรียนรู2 

ตัวช้ีวัด ภาระงาน/ช้ินงาน วิธีการ/เคร่ืองมือ เกณฑ̂การประเมิน 

    

 

 

 

 

ตัวช้ีวัด ภาระงาน/ช้ินงาน วิธีการ/เคร่ืองมือ เกณฑ̂การประเมิน 

    

 

 

1 นิ$ว 



 

           10.3  เกณฑ̂การประเมิน 

 

ประเด็น 

การประเมิน 

ระดับคุณภาพ/คะแนน 

4 3 2 1 

     

สรุปผลการประเมิน 

            คะแนน.......................หมายถึง.................         คะแนน.......................หมายถึง................. 

            คะแนน.......................หมายถึง.................         คะแนน.......................หมายถึง................. 

เกณฑ̂การผ,าน.............................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 

เกณฑ ์ ค่าเฉลี,ย  1.00-1.50 ปรับปรุง  1.51-2.50 พอใช ้ 2.51-3.50 ดี  3.51-4.00 ดีมาก 

หรือ     คะแนน    10-15     ปรับปรุง     16-25    พอใช ้    26-35   ดี     36-40     ดีมาก    

แบบประเมินหน,วยการเรียนรู3 

กลุ$มสาระการเรียนรู/...................................................รายวิชา...................................................................... 

ชั้น........................เวลา....................ชั่วโมง 

       ชื่อหน$วยการเรียนรู/..................................................................................................(TH SarabunPSK 14) 

 คำชี้แจง    โปรดเขียนเครื่องหมาย  ü    ลงในช$องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 

ระดับการประเมิน   4   หมายถึง   มีความสอดคล/อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมมากที่สุด      

                         3   หมายถึง   มีความสอดคล/อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมมาก 

                         2   หมายถึง  มีความสอดคล/อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมน3อย    

                         1   หมายถึง   มีความสอดคล/อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมน3อยที่สุด 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 

1. ชือ่หน$วยการเรียนรู/กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

2. มาตรฐานการเรียนรู/ / ตัวชี้วัด  สมรรถนะสำคัญของนักเรียน  และ 

    คุณลักษณะอันพึงประสงคU  มีความเชื่อมโยงกันอย$างเหมาะสม 

    

3. ความสอดคล/องของสาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู/ / ตัวชี้วัด 

    สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด  สาระการเรียนรู/  และกิจกรรมการเรียนรู/ 

    

4. ความเชื่อมโยงสัมพันธUกันระหว$างชื่อหน$วยการเรียนรู/ มาตรฐานการเรียนรู/ / 

    ตัวชี้วัด สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด สาระการเรียนรู/และกิจกรรมการเรียนรู/ 

    

5. กิจกรรมการเรียนรู/สอดคล/องกับสาระการเรียนรู/ มาตรฐานการเรียนรู/ / 

ตัวชี้วัด 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู/มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู/เรียนให/มีความรู/     

    ทักษะ/กระบวนการ สมรรถนะที่สำคัญของผู/เรียนและคุณลักษณะที่พึง

ประสงคU 

    

7.  กิจกรรมการเรียนรู/มีความเหมาะสม  สามารถนำผู/เรียนไปสู$การสร/างชิน้งาน 

     หรือภาระงานได/ 

    

8. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล/องกับมาตรฐาน              

    การเรียนรู/ / ตัวชี้วัด 

    

9. ประเด็นและหลักเกณฑUการประเมินสามารถสะท/อนคุณภาพผู/เรียน 

    ตามมาตรฐานการเรียนรู/ / ตัวชี้วัด 

    

10. สื่อการเรียนรู/ในแต$ละกิจกรรมมีความเหมาะสมกับเวลาและ 

      นำไปประยุกตUใช/ได/จริง 

    

      รวม   /         สรุปผล ……………..     

หรือ    เฉลี่ย   /        สรุปผล ………..…….  
ข/อคิดเห็น/ข/อเสนอแนะ............................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


