
การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
การจัดทำหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 ก่อนอื่นต้องจัดทำโครงสร้างรายวิชา (ประกอบด้วยหลายหน่วยการเรียนรู้)       
ให้เห็นภาพรวมของวิชา แล้วจึงนำแต่ละหน่วยการเรียนรู้ไปออกแบบการจัดการเรียนรู้โดย
เทคนิค Backward Design ก่อนนำไปจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเข้าใจที่
เหมาะกับบริบทของนักเรียนและโรงเรียนแต่ละแห่ง แทนการสอนตามแบบเรียน 
 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ สพฐ.แนะนำ คือ ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 
Backward Design ซึ่งมี 3 ขั้นตอนใหญ่ ๆ ได้แก่ 

1. กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 
2. กำหนดหลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายการเรียนรู้ที่กำหนด 
3. ออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่กำหนด 
ขั้นที่ 1 กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ จากที่เป็นหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน เป้าหมาย 

การเรียนรู้ของหน่วยฯ ได้แก่  
ชื่อหน่วย.................................................... 
เป้าหมายการเรียนรู้ 
สาระสำคัญ ........................(นำมาจากโครงสร้างรายวิชา)................................. 
ตัวชี้วัด...........(นำมาจากโครงสร้างรายวิชาเขียนรหัสและรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัด).................. 
คุณลักษณะ...(นำมาจากตารางการวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา หรืออาจจะเลือก 
คุณลักษณะที่สำคัญ และเด่น กำหนดเป็นคุณลักษณะของหน่วยฯ).................. 
 ขั้นที่ 2 กำหนดหลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นการนำเป้าหมายทุกเป้าหมาย 
(สาระสำคัญ ตัวชี้วัดทุกตัวชี้วัด และคุณลักษณะ) มากำหนดหลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
อาจจะใช้ตาราง ดังนี้ 

  
 การกำหนดหลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้ เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยการ
ออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้ให้เหมาะสม ซึ่งโดยทั่วไปได้กำหนดเป็น 6 เทคนิคของการประเมิน
ผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. Selected Response หมายถึง ข้อสอบปรนัยเลือกตอบ จับคู่ ถูกผิด 
2. Constructed Response หมายถึง ข้อสอบเติมคำ หรือเติมข้อความ หรือเขียน          

Mind map 
3. Essay หมายถึง เขียนบรรยาย เขียนเรียงความ  เขียนเล่าเรื่อง เขียนรายงาน 

เป้าหมาย หลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้

สาระสำคัญ 
...................................................................

(ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน) 
..........................................................................

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

(ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน) 
...........................................................................

คุณลักษณะ 
...........................................................................

(ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน) 
………………………………………………..



4. School Product/Performance หมายถึง การแสดงหรือการปฏิบัติในสถานศึกษา 
เช่น โต้วาที พูดสนทนาภาษาอังกฤษ ทดลองทางวิทยาศาสตร์ อ่าน... แสดงบทบาทสมมุติ             
(Role play)… ประกอบอาหาร.. สืบค้นข้อมูล......(โดยใช้ internet ในโรงเรียน)  

5. Contextual Product/Performance หมายถึง การแสดงในสถานการณ์จริง หรือ
สภาพชีวิตจริงนอกสถานศึกษา เช่น “สำรวจราคาพืชผักในตลาด สรุป และนำเสนอผลการสำรวจ” 
“สำรวจสินค้า OTOP สรุป และนำเสนอผลการสำรวจ” “สัมภาษณ์ชาวต่างประเทศ แล้วเขียน
รายงานส่ง หรือนำมาเล่าให้เพื่อนนักเรียนฟังในชั่วโมง” 

6. On-going Tools  หมายถึง เป็นหลักฐานแสดงการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่มีการประเมินผู้
เรียนตลอดเวลา ทุกวัน เช่น ผู้เรียนบันทึกพฤติกรรม........ หรือการสังเกตพฤติกรรม......ของผู้เรียน
ตลอดเวลา ตั้งแต่ตื่น จนหลับนอนทุกวัน 
 ใน 1 เป้าหมายการเรียนรู้ อาจจะมีหลักฐาน (ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน) มากกว่า 1 อย่างก็
ได้ เพื่อเป็นการยืนยัน สร้างความมั่นใจให้กับครูผู้สอนว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ จริง และ
หลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้ 1 อย่าง อาจจะตอบได้หลายเป้าหมายก็เป็นได้ ก็เขียนซ้ำกันหลายเป้า
หมายได้ เนื่องจากเป็นหลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจน 
 ขั้นที่ 3 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ แนวดำเนินการ ดังนี้ 

1. จัดลำดับหลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้ โดยนำหลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้ทั้งหมด 
ที่ระบุในในขั้นที่ 2 (หลักฐานที่ซ้ำกัน ให้นำมาจัดลำดับครั้งเดียว) ตามลำดับที่ครูผู้สอนจะทำการ 
สอนผู้เรียน ให้เป็นลำดับให้เหมาะสม 

2. กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยนำหลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้เป็นหลักในการ 
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนทำภาระกิจ หรือผลิตผลงาน/ชิ้นงานได้ตามที่กำหนดใน ขั้น
ที่ 2 ด้วยตัวของผู้เรียนเอง โดยครูเป็นคนกำหนดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจ แล้วทำ
งานได้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ของหน่วยฯที่กำหนด โดยอาจจะออกแบบตารางบันทึก ดังนี้ 

 ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 1 ชุดของกิจกรรม อาจจะสามารถทำให้ผู้เรียนมีผลงาน/
ชิ้นงาน/ ทำภาระงานได้ตามหลักฐานที่กำหนดหลายหลักฐานก็ได้ หรือ 1 หลักฐาน ต่อ 1 ชุดของกิจ
กรรมก็ได้ อยู่ในดุลพินิจของผู้สอน และขณะออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ที่พัฒนาสมรรถนะ 5 สมรรถนะตามที่กำหนดในหลักสูตรแกนกลางฯให้แก่ผู้เรียนด้วย  
 เมื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้ครบทุกหลักฐานแล้ว ให้นำข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่เริ่มกำ
หนดหน่วยฯ มาเขียนรายละเอียดลักษณะเดียวกับแผนการจัดการเรียนรู ้และแผนการจัดการเรียนรู้
ที่แนะนำ คือเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ใหญ่ 1 แผนฯ ต่อ 1 หน่วยการเรียนรู้ โดยในขั้นกิจกรรมการ
เรียนรู้ ให้แยกกิจกรรม1 ช่วง(นำเข้าสู่บทเรียน-สอน-สรุปประเมิน) ให้ตรงกับจำนวนชั่วโมงในตาราง
สอน โดยอาจจะให้มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

หลักฐาน กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์ ชั่วโมง

1................................. 
2................................ 

กิจกรรมที่ 1(เขียนกิจกรรมหลัก ๆ) 
1............................................................ 
2............................................................

3................................ กิจกรรมที่ 2 
1.............................................................. 
2..............................................................



หน่วยการเรียนรู้ที่..............เรื่อง................................................................................................. 
รายวิชา..........................รหัสวิชา...............................กลุ่มสาระการเรียนรู้............................................. 
ชั้น.................................ภาคเรียนที่........./..................เวลา.....................ชั่วโมง(ตัวหนา TH SarabunPSK 16) 

1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง...................................................................................................... 
2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  

            มาตรฐาน................................................................................................................................ 
            ............................................................................................................................................... 
            ตัวชี้วัด.................................................................................................................................... 
            ............................................................................................................................................... 
            มาตรฐาน................................................................................................................................ 
            ............................................................................................................................................... 
            ตัวชี้วัด................................................................................................................................... 
            ............................................................................................................................................... 
            มาตรฐาน............................................................................................................................... 
            ............................................................................................................................................... 
            ตัวชี้วัด................................................................................................................................... 
            ............................................................................................................................................... 

3. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
.................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................ 

4. สาระการเรียนรู้ 
4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
       4.1.1............................................................................................................................... 
       4.1.2.......................................................................................................................... 
4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี) 
       4.2.1.......................................................................................................................... 
       4.2.2.......................................................................................................................... 

     5.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
            5.1.................................................................................................................................... 
            5.2.................................................................................................................................... 
     6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
           6.1..................................................................................................................................... 
           6.2..................................................................................................................................... 

7.  ชิ้นงาน/ภาระงาน 
           7.1..................................................................................................................................... 
           7.2..................................................................................................................................... 
      8.  สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
           -………………………………………………………………………………………………………………………. 

1 นิ้ว

1 นิ้ว

1.5 นิ้ว 1 นิ้ว



      9.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
           9.1  ทักษะการคิด 

           9.2  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
                  ................................................................................................................................... 
                  ................................................................................................................................... 
      10.  การวัดและประเมินผล 
           10.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

               
           10.2  การประเมินเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

           10.3  เกณฑ์การประเมิน 

สรุปผลการประเมิน 
            คะแนน.......................หมายถึง.................         คะแนน.......................หมายถึง................. 
            คะแนน.......................หมายถึง.................         คะแนน.......................หมายถึง................. 
            เกณฑ์การผ่าน........................................................................................................................ 

ทักษะกระบวนการคิด การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชิ้นงาน/ภาระงาน

ตัวชี้วัด ภาระงาน/ชิ้นงาน วิธีการ/เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

ตัวชี้วัด ภาระงาน/ชิ้นงาน วิธีการ/เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

ประเด็น 
การประเมิน

ระดับคุณภาพ/คะแนน

4 3 2 1



แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้...................................................รายวิชา...................................................................... 

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

ชื่อหน่วยการเรียนรู้..................................................................................................(TH SarabunPSK 14) 

 คำชี้แจง    โปรดเขียนเครื่องหมาย  ✓    ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 

ระดับการประเมิน   4   หมายถึง   มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมมากที่สุด      

                         3   หมายถึง   มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมมาก 

                         2   หมายถึง  มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมน้อย    

                         1   หมายถึง   มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมน้อยที่สุด 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

รายการประเมิน
ระดับการปฏิบัติ

4 3 2 1

1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ

2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญของนักเรียน และ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีความเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม

3. ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด  สาระการเรียนรู้  และกิจกรรมการเรียนรู้

4. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด สาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้

5. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

6. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ/

กระบวนการ สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

7.  กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม  สามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงานหรือ

ภาระงานได้

8. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

9. ประเด็นและหลักเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน 

ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

10. สื่อการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสมกับเวลาและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

       รวม/สรุปผล ……………..

หรือ    เฉลี่ย/สรุปผล ………..…….



 การแปลความหมาย การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 

  เกณฑ์ ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 ปรับปรุง 1.51-2.50 พอใช้ 2.51-3.50 ดี 3.51-4.00 ดีมาก    

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


