
 

บทที่ ๓ 
หนวยการเรียนรู 

 
หนวยการเรียนรู (Unit of study) 
 

   หนวยการเรียนรู (Unit of study or Learning unit or thematic unit) เปนกลุมของสาระ
หรือเนื้อหาความรูที่จัดไวรวมกันแบบบูรณาการเพ่ือความสะดวกในการจัดการเรียนรู  หนวยการเรียนรู
หน่ึง ๆ จะประกอบดวยสาระการเรยีนรู ผลการเรยีนรูทีค่าดหวัง และเวลาทีใ่ชจัดการเรียนรู และมี
ความสอดคลองกับสาระการเรียนรูในคําอธิบายรายวชิา 
 หนวยการเรยีนรูที่จัดขึ้นแตละหนวย จะมีลักษณะการเชื่อมโยงกันขององคประกอบหลกั 
๓ สวน คือ หัวเรื่อง (Theme) หัวขอ (Topic) และหัวขอยอย (Sub-topic) ดังภาพ 
 

 หัวขอยอย (Sub-topic)  
  

 
หัวขอ (Topic) 

  
 

 หัวเรื่อง (Theme)  
 
 

องคประกอบหนวยการเรียนรู: อดุลย ไทรเล็กทิม, ๒๕๕๐. 
 

 หัวเรื่อง (Theme) คือ ชื่อของหนวยการเรียนรู 
 หัวขอ (Topic) คือ สาระการเรียนรู หรือ ประเด็นสําคญัของเน้ือหาในหนวยการเรยีนรู 
 หัวขอยอย (Sub-topic) คือ เน้ือหาของสาระการเรียนรูแตละสาระ หรือแตละประเด็น 
 

การกําหนดชือ่หนวยการเรยีนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย นยิมจัดทํากัน ๔ ลักษณะ 
คือ ใชวรรณคดีหรือวรรณกรรมเปนแกน ใชทกัษะทางภาษาเปนแกน ใชสาระการเรียนรูเปนแกน 
และใชหลักภาษาเปนแกน ดังนี้ 
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  ๑. หนวยการเรียนรูใชวรรณคดีหรือวรรณกรรมเปนแกน (Literature or literally –
based approach) 

 หนวยการเรยีนรูในลักษณะน้ี จะนําชื่อเรื่องของวรรณคดีหรือวรรณกรรมมาเปน
หัวขอ (Theme) เชน หนวยการเรยีนรูชัน้มัธยมศึกษาปที่ ๑ ไดแก นิราศเมืองแกลง พระยาพิชัย
ดาบหัก ผูชนะสิบทศิ เศรษฐศาสตรในหองแถว ฯลฯ หรือ หนวยการเรียนรูชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ 
ไดแก รามเกียรติ ์กาพยหอโคลงประพาสธารทองแดง ศลิาจารกึหลกัที่ ๑  และหนวยการเรียนรู
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ไดแก พระอภัยมณี บทละครพูดเรื่อง เห็นแกลูกอิศรญาณภาษิต เปนตน 

  ๒. หนวยการเรียนรูที่ใชทกัษะทางภาษาเปนแกน (Language skill – based  approach) 
  การใชทักษะทางภาษาเปนแกนในการจัดทําหนวยการเรียนรูจะมีหลายลักษณะ
แตจะใชหลักการเดียวกันคอื เขียนขยายความจากทักษะการอาน การเขียน การฟง การดู และ
การพูด เพ่ือใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น นิยมเขียนชื่อหนวยใหมีความคลองจองกันดวย เชน หนวย
การเรียนรูเรื่อง “อานเพ่ือใหรูกวาง” “พูดอยางผูเชี่ยวชาญ” “มีวิจารณญาณการดู” “รอบรู
กระบวนการเขียน” และ “เรียนรูเรื่องการฟง” เปนตน 

  ๓. หนวยการเรียนรูที่ใชหลักภาษาเปนแกน (Language – based approach) 
หนวยการเรียนรูที่ใชหลักภาษาเปนแกนพบวามีการจัดทํากันไมมากนัก คงจะ

เปนเพราะหลกัภาษามีเน้ือหาคอนขางมาก และเนื้อหาเดียวกันอาจกําหนดใหเรียนไดหลายชัน้
เชน “คําราชาศัพท” ครูผูสอนจะกําหนดใหเรียนตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ ๓ โดยแบงเน้ือหายอย ๆ ใหมีความตอเน่ืองกันตามระดับชั้นก็ได  
   ๔. หนวยการเรียนรูที่ใชสาระการเรยีนรูเปนแกน  (Essential learning – based 
approach) 
  หนวยการเรียนรูในลักษณะนี้พบวามีการจัดทํากันคอนขางนอย อาจเปนเพราะ
การจัดทําหนวยการเรียนรู แยกสาระการเรียนทั้ง ๕ ออกจากกัน ไมบูรณาการตามธรรมชาติ
ของภาษาไทย เชน หนวยการเรียนรูเรื่อง “วรรณคดีมีคุณคา” “การอานนําพาใหรอบรู” “ฟงดูพูด
อยางมีวิจารณญาณ” “เชี่ยวชาญดานกระบวนการเขียน” และ “พากเพียรเรียนหลกัการใชภาษา” 
เปนตน 
 
  นอกจากนี้ ยังพบวาหนวยการเรียนรูของหลายสถานศึกษา จะมีการผสมผสาน
กันของลักษณะที่ ๑ ลักษณะที่ ๒ และลกัษณะที่ ๓ กลาวคือ หนวยการเรียนรูที่จัดใหเรียนในชั้น
ปนั้น ๆ จะมีทั้งที่เปนชื่อของวรรณคดี หรือวรรณกรรม หรือทักษะทางภาษา หรือหลักภาษา 
เปนตน 
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   เอกสารน้ี เสนอแนะการจัดทําหนวยการเรียนรูโดยใชวรรณคดีหรอืวรรณกรรมเปนชื่อ
หนวยการเรียนรู เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความซาบซ้ึง ภูมิใจ และตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งที่
บรรพบุรุษไดสั่งสมไว จนสืบทอดมาถึงทุกวันน้ี 
  

ลักษณะของหนวยการเรียนรู 
  หนวยการเรียนรูประกอบดวยกลุมของสาระการเรียนรู (Essential learning strands) 

หลาย ๆ สาระที่จัดใหผสมผสานเชื่อมโยงสัมพันธกันตามธรรมชาตขิองภาษา ซึ่งทุกคนตองใช
ในการสื่อสาร และเปนเครือ่งมือในการแสวงหาความรู การไดมาซึ่งความรูแบงเปน ๒ ลักษณะ
คือ ความรูที่ไดรับการถายทอดกันมา (ไดฟงมา ไดอาน ไดเรียน ไดถายทอดกันมา) และความรู
ที่เกิดจากปญญา (ไดเรียนมา มีความเขาใจ รูจักคิด วเิคราะห สรุปความ ใชความรูแกปญหาอยาง
สรางสรรคและมีคุณคา) ดวยเหตุนี้ การจัดเน้ือหาสาระจึงเปนในลักษณะการบูรณาการเช่ือมโยง
กันระหวางการฟง การพูด การอาน และการเขียน และการดู ไปพรอม ๆ กัน  

  การบูรณาการ (Integration) เปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนรูทีส่อดคลองกับปรัชญา
การศึกษาแบบ Progressive education ที่เกิดขึ้นเม่ือ ค.ศ. ๑๙๙๓  ในสมัยของ John Dewey
ซึ่งไดรับอิทธพิลจากนักปรชัญาชาวเยอรมันชื่อ Herbart (๑๗๗๖ - ๑๘๔๑) ที่เชือ่วาเราสามารถ
เชื่อมโยงความคิดรวบยอดของวชิาตาง ๆ ที่มีอยูในหลักสูตรอยางนอย ๒ วชิา ขึน้ไป และดวยวิธี
เชื่อมโยงดังกลาวนี้จะสงผลใหผูเรียนสามารถนําประสบการณตาง ๆ ที่ไดรับจากการเรียนรูไป
ประยุกตใชในสถานการณใหม ๆ ได ซึง่ในปจจุบันนี้ ไดเพ่ิมลักษณะการเรียนรูอยางมีความหมาย
ของ Ausubel (๑๙๖๓) การถายโยงการเรียนรู (Transfer of learning) การเรียนรูรวมกัน
(Cooperative learning) และการมีปฏสิัมพันธ (Interaction) เพ่ือใหผูเรียนสรางความรูเองได
ตามแนวทางของปรัชญา Constructivism (๑๙๙๐-ปจจุบัน) 
   บูรณาการ (Integrate) หมายถึง การทําใหหนวยยอย ๆ ทั้งหลายที่สัมพันธอิงอาศัยซึ่งกัน
และกัน เขามารวมทําหนาที่ประสานกลมกลืนเปนองครวมหนึ่งเดียวที่มีความครบถวนสมบูรณ
ในตวั (พระธรรมปฎก, ๒๕๔๐: ๓๐) หลักการสําคญัในการบูรณาการ คือการประสานสัมพันธ
กันของหวัเร่ือง (Topic) ทัง้หลาย ที่จัดใหเชื่อมโยงกนั และตองสมดุลกัน มีความยืดหยุนและ
ปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลา เพ่ือใหการจัดการเรียนรูเกิดประโยชนสูงสุด 
 
   การนําหลักการบูรณาการมาใชในการจัดการเรียนรู ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่สมบูรณ
ทั้งดานความรู (Body of knowledge) ทักษะ (Skills) กระบวนการเรียนรู (Learning process) 
การปฏิบัต ิ (Performance) และดานคณุธรรม (Values or virtues) จริยธรรม (Morality) และ

 



  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ (Learning integration) โดยทั่วไป นิยมจัดทํากันใน 
๒ ลักษณะ คอื 

  ๑. การบูรณาการภายในวิชา (Intradisciplinary) เปนการเช่ือมโยงสาระการเรียนรู
ภาษาไทยทั้ง ๕ สาระเขาดวยกัน คือ สาระการอาน, สาระการเขียน, สาระการฟง การดูและการพูด
สาระหลักการใชภาษา และสาระวรรณคดีและวรรณกรรม เน่ืองจากธรรมชาติของวชิาภาษาไทย
ปนลกัษณะสมัพันธทักษะ หรือทักษสัมพันธ   เชน หนวยการเรียนรูเรื่อง “นิราศเมืองแกลง”
ผูสอนจะตองออกแบบการเรียนรูภายในหนวย ใหบูรณาการกันระหวางการอานวาจะใหผูเรียนมี
ทักษะการอานอยางไร อานเนื้อหาอะไร เม่ืออานแลวตองเขียนอะไร เขียนอยางไร สัมพันธกับ
การฟง การดู และการพูดในเน้ือหาสาระอะไรบาง และเรื่องน้ีมีประวัติความเปนมาอยางไร ใคร
เปนผูแตง ลักษณะคําประพันธเปนอยางไร ใหคุณคาอะไรบาง และตองเรียนเนื้อหาที่เปนหลักภาษา
และการใชภาษาอะไร เปนตน จะเห็นไดวา การบูรณาการภายในวิชาจะตองจัดสาระการเรียนรู
ทั้งหมดใหเชื่อมโยงสัมพันธกันอยางกลมกลืน 
   ๒. การบูรณาการระหวางวิชา (Interdisciplinary)     เปนการเช่ือมโยงสาระการเรียนรู 
ภาษาไทยกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ตั้งแต ๒ กลุมขึน้ไป ภายใตหัวเรื่องเดียวกัน เพ่ือใหการ
เรียนรูเปนในลักษณะขององครวม (Whole knowledge) ผูเรยีนเกิดการเรียนรูที่ลึกซ้ึง ไมใช
เพียงผิวเผิน เปนการเรียนรูจากสภาพจริง (Authentic learning) ซึ่งมีความใกลเคยีงกับชีวติจริง
(Real life) มากที่สุด เชน หนวยการเรียนรูเรื่อง “นิราศเมืองแกลง” นอกจากผูเรียนจะไดเรียนรู
เน้ือหาสาระวชิาภาษาไทยแลว ผูสอนจะเชื่อมโยงไปยังวิชาอ่ืน ๆ เพ่ือใหเกิดการเช่ือมโยงและ
ถายโอนการเรียนรูซึ่งกันและกัน โดยที่ผูเรียนจะไดเรียนรูเรื่องแผนที่ เสนทางการเดินทาง
(คณิตศาสตร) ลักษณะสภาพภูมิศาสตรจังหวัดระยอง (สังคมศึกษา) สุนทรียศาสตร จินตนาการ 
(ศิลปะ) เปนตน   
   นอกจากนี้ ผูสอนสามารถจัดการเรียนรูแบบบูรณาการไดอีก ๔ ลักษณะที่สอดคลอง
กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๔๔ กลาวคือ 
   ๑. การบูรณาการแบบสอดแทรก (Infusion instruction) การจัดการเรียนรูลักษณะนี้ 
เหมาะสําหรับครูผูสอนคนเดียวที่สอนหลายวิชาในชั้นเดียวกัน เพราะมองเห็นความสัมพันธภายใน
วิชา หรือระหวางวิชาทีส่อนไดชัดเจน การบูรณาการจะเปนลักษณะสอดแทรกเชื่อมโยงเนื้อหา
สาระหลาย ๆ เน้ือหาในวชิาเดียวกัน หรืออาจจะสอดแทรกเชื่อมโยงเนื้อหาสาระหลกัไปยังเน้ือหา
สาระของวิชาอ่ืน ๆ ในลักษณะ Interdisciplinary ก็ได 
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   ๒. การบูรณาการแบบคูขนาน (Parallel instruction) วิธีนี้เหมาะสําหรับการจัดการเรียนที่
ผูสอนตั้งแต ๒ คนขึ้นไปรวมกันจัดการเรียนรู อาจจะเปนการสอนคนละวชิา ตางคนตางสอนแต
มาวางแผนการจัดการเรียนรูรวมกัน หรือสอนวิชาเดียวกัน วางแผนการเรียนรู รวมกัน แลว
แยกกันไปตางคนตางสอนก็ได การวางแผนรวมกันจะยึดหัวเรื่องวิชาใดวชิาหนึ่งเปนหลักก็ได
แลวบรูณาการเช่ือมโยงกันแบบคูขนาน โดยกําหนดกิจกรรมรวมกันและตัดสนิใจรวมกันวาจะ
สอนหัวเรื่องนั้นอยางไรในวิชาของแตละคน ใครควรจะสอนกอนสอนหลัง ภาระงาน (Performance 
tasks) ที่ใหผูเรียนทําจะมีความแตกตางกันอยางไรในแตละวิชา หรอืถามีภาระงานที่ใชประเมิน
รวมกันจะกําหนดแนวทางการวัดผลและประเมินผลอยางไร เปนตน การสอนแตละวชิาจะเสรมิ
ซึ่งกันและกัน ทําใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธเชื่อมโยงกันระหวางวิชามากขึ้น 
   ๓. การบูรณาการแบบสหวทิยาการ (Multidisciplinary instruction) การจัดการเรียนรู
นี้คลายกับการบูรณาการแบบคูขนาน เปนการนําเน้ือหาสาระจากกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ มา
ผสมผสานเชื่อมโยงกัน แลวกําหนดเปนหัวเร่ืองที่ใชสอนรวมกัน เม่ือวางแผนการเรียนรูแลวตางคน
ตางแยกกันไปจัดการเรียนรูในวชิาทีส่อน หรือบางคร้ังอาจจะรวมกนัสอนในหัวขอเดียวกัน แลวจึง
มอบหมายภาระงานใหผูเรียนไปทํา สวนการวัดผลและประเมินผลอาจจะตางคนตางประเมินชิ้นงาน
หรือประเมินชิ้นงานรวมกันก็ได 
   ๔. การบูรณาการแบบโครงการหรือโครงงาน   (Transdisciplinary instruction)     การจัด 
การเรียนรูลักษณะนี้ มีทั้งแบบที่ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรางงานเปนโครงการ (Project) หรือ
โครงงาน (Project work) จากสาระการเรียนรู โดยใชเวลาเรียนตอเนื่องกันในวิชาน้ัน ๆ หรือ
อาจจะเปนลักษณะที่ผูสอนกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ รวมกันสอนเปนทีม (Team teaching) 
โดยวางแผนการเรียนรวมกนั สอนผูเรียนกลุมเดียวกัน มอบหมายโครงการหรือโครงงานให 
ทํารวมกัน ครูผูสอนทุกคนรวมกันกําหนดเกณฑการประเมิน และตองประเมินผลงานรวมกัน 
 
   การกําหนดหนวยการเรยีนรูเปนหัวใจสาํคัญของการจัดทําหลกัสูตรสถานศกึษา หากเรา
พิจารณาตนไมสักตนหน่ึงทีเ่จริญเติบโต จะพบวาตองอาศัยรากที่แข็งแรงม่ันคง (มีทั้งรากแกว
รากแขนง และรากฝอย เปรียบเสมือนกับมาตรฐานการเรียนรู) หมุนเกลียวรวมกนัเปนหน่ึงเดียว 
คือ ลําตนทีเ่ปรียบไดกับคุณลักษณะทีต่องการใหเกดิกับผูเรียนอยางมีคุณภาพทั้งดานการเปน
คนดี มีคุณธรรม มีความรู ความสามารถ คิดแกปญหา และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข หาก
เราตองการตนไมที่มีทรงพุมขนาดเล็ก ก่ิง กานที่แตกออกมาจากลําตนก็คงมีไมมากนัก แตถา
ตองการทรงพุมขนาดใหญ ก่ิง กานก็จะมีมากขึ้น ก่ิงกานขนาดใหญ ขนาดเล็กเปรียบไดกับ
คําอธิบายรายวิชาทีต่องมีหลาย ๆ วิชา ทั้งรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิม พุมไมแตละพุม 

 



เปรียบกับหนวยการเรียนรู พุมขนาดใหญยอมตองมี ก่ิง กาน ใบมาก ก่ิงแตละก่ิงจะมีกานหลายกาน
เปรียบกับหนวยการเรียนรูยอย แตละกานจะมีกลุมใบไมมากมาย เปรียบไดกับเนื้อหาสาระที่
บูรณาการเขาดวยกันเปนพุมไม จํานวนมากหรือนอยคือขนาดของเน้ือหาสาระน่ันเอง ใบไมทาํ
หนาที่ปรุงอาหาร สรางความเจริญเตบิโตใหกับตนไม โดยอาศยัธาตุอาหารทีส่งมาจากราก ดังนั้น
หากรากมีนอย ไมแข็งแรงสมบูรณ ก็จะหาธาตุอาหารที่จําเปนไดนอย แตถารากมีจํานวนมาก
แข็งแรงสมบูรณ (เปรียบกับมาตรฐานซึ่งเปนขอกําหนดถึงสิ่งที่ผูเรียนควรรูและสามารถทําได) 
ก็จะสงธาตุอาหารผานลําตนไปยังใบเพื่อทําหนาที่ปรุงอาหาร สงกลับคืนไปเลี้ยงบํารุงลําตนให
ทุกสวนเจริญเติบโต ตนไมก็จะสูงขึ้น ทรงพุมก็จะขยายใหญมากขึ้น แสดงใหเห็นถึงคุณภาพของ
การจัดการศกึษาที่ชวยใหผูเรียนเปนคนดี คนเกง และมีความสขุ เปนไปตามมาตรฐานการเรยีนรู 
และคุณภาพผูเรียนที่กําหนดไวของหลักสูตรนัน่เอง ลักษณะการเปรียบเทียบศกึษาไดจากภาพ
ตอไปน้ี (ปรับปรุงจากสํานักวิชาการและมาตรฐานการศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ, มปป. จาก 
http://academic.obec.go.th/assessment2549/aca/ahome01.htm 
 

 
 

มาตรฐานการเรยีนรู (Standards) 
มาตรฐานการเรยีนรูชวงชั้น (Benchmarks) 

คุณลักษณะ
ความรู 

ความสามารถ 
ที่มีคุณภาพ 

เนื้อหาสาระ (Contents) 

คําอธิบายรายวิชา  
รายวิชาเพ่ิม 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

บูรณาการ (Integrate) 

ผลการเรยีนรูที่คาดหวัง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยการเรียนรูเปรียบไดกับตนไม. อดุลย ไทรเล็กทิม, ๒๕๕๐.  
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   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจัดเรียงสาระการเรียนรูในหลักสูตรไว ๓ ดาน คือ ดาน
ความรู ทักษะ กระบวนการ และคุณธรรม จริยธรรม คานิยม สาระการเรียนรูเปนสือ่ที่นํามาใช
ในการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนบรรลตุามมาตรฐาน โดยกําหนดสาระแกนกลางที่ทุกคนตอง
เรียนไวเรยีกวาสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน และเพิ่มเติมสาระการเรียนอ่ืน ๆ ไดอีก เพ่ือใหมีความ
สอดคลองกับสภาพของแตละสถานศึกษาและชมุชน เรียกวาสาระการเรียนรูเพ่ิม ธรรมชาตขิอง
ภาษาไทยทีเ่ปนวิชาทักษะทางภาษา จึงจะแยกการเรียนสาระของแตละทักษะออกจากกันไมได
โดยเด็ดขาด  

 

หนวยการเรียนรูบูรณาการ (The integrated unit of study) 
 

   หนวยการเรียนรูบูรณาการ คือ กลุมของสาระการเรียนรูที่เกิดจากการผสมผสานเชื่อมโยง
ใหมีความสัมพันธกันภายใตหัวเรื่องเดียวกัน ซึ่งอาจจะมีทั้งการเช่ือมโยงสาระการเรียนรูภายใน
วิชา (Intradisciplinary) หรือระหวางวิชา (Interdisciplinary) ก็ได  
   หลักการจัดทําหนวยการเรียนรูบูรณาการ มีดังนี้ 

  ๑. ศึกษาคาํอธิบายรายวิชาเพ่ือทําความเขาใจถึงจุดมุงหมายของวิชาวา ตองการ
ใหผูเรียนมีคณุลักษณะอยางไร (ผลการเรียนรูที่คาดหวัง) ตองเรียนรูผานสาระการเรียนรูใดบาง
จะใชวรรณคดหีรือวรรณกรรมเรื่องใดเปนหัวเร่ืองที่จะสอน และมีจํานวนเทาไร จึงจะทําใหผูเรียนมี
คุณลักษณะเปนไปตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expectation learning outcomes) 

  ๒. ออกแบบหนวยการเรียนรูโดยเขียนผังมโนทัศนหลักสูตร (Curriculum mapping)  
ที่ประกอบดวยหัวขอตอไปนี้ คือ สาระการเรียนรู การจัดการเรียนรู กระบวนการ คุณลักษณะ
การวัดผลประเมินผล สื่อและแหลงเรียนรู เพ่ือใหเห็นภาพรวม (Whole image) ทั้งหมดของ
หนวยการเรียนรูนั้น (รายละเอียดหนา ๓๕) 

  ๓. เขียนผังมโนทัศน (Concept mapping) โดยบูรณาการสาระการเรียนรูทั้ง ๕
สาระเขาดวยกันคือ การอาน การเขียน การฟงการดูและการพูด หลกัการใชภาษา และวรรณคดี
และวรรณกรรม องคประกอบของหนวยการเรียนรู ไดแก ชื่อหนวยการเรียนรู เวลาเรียน สาระ
การเรียนรู (แยกเปนทักษะและคุณลักษณะ) และเนื้อหาสาระ การเขียนใหเขยีนเปนสาระ ๆ ไป
(รายละเอียดหนา ๓๖) 

  ๔. จัดกลุมเนื้อหาสาระจากผังมโนทศันเน้ือหาหนวยการเรียนรูใหม โดยพิจารณา
จัดรวมเปนกลุมยอยในลักษณะบูรณาการ ซึ่งในแตละกลุมยอยจะประกอบดวยสาระที่เปนทกัษะ 
ทางภาษาเปนหลัก แลวผสมผสานกับสาระที่เปนหลักภาษา การใชภาษา วรรณคดี และวรรณกรรม 
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ก็ได จํานวนหนวยยอยของแตละหนวยการเรยีนรูไมจํากัด (แตละหนวยยอยใชเวลาเรียนประมาณ
๒ - ๔ ชั่วโมง) และไมควรจัดหนวยยอยแยกตามสาระการเรียนรู เชน หนวยยอยเร่ืองการอาน
หรือหนวยยอยเร่ืองการเขียน เปนตน เน่ืองจากในชีวติจริงผูเรียนตองใชทักษะทางภาษาให
สัมพันธกันอยูตลอดเวลา การจัดหนวยยอยจึงควรใหสมัพันธกับชวีิตจริงดวย 

  ๕. ในแตละหนวยยอยใหเขยีนผลการเรียนรูที่คาดหวงัจากคําอธิบายรายวชิาซ่ึงมี
ความสัมพันธกับสาระการเรียนรูของแตละหนวยยอย โดยคัดลอกลําดับขอและขอความมาทั้งหมด 
หาม ตัดทอนขอความผลการเรียนรูที่คาดหวัง ถึงแมวาสาระการเรียนรูในหนอยยอยน้ัน ๆ จะ
สัมพันธกับผลการเรียนเพียงสวนเดียวกต็าม 

๖. คํานวณสดัสวนของเวลาในแตละหนวยยอย แลวจัดลําดับที่ของแตละหนวย
ยอยวาหนวยยอยใดเปนลําดับที่ ๑ ๒ ๓ ... ตามลําดับ การพิจารณาอาจตองคํานึงถึงปริมาณ 
ความยากงาย และความตอเน่ืองของสาระการเรียนรู ดังตัวอยาง 
 
หนวยการเรยีนรูที่ หนวยยอยที ่ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จํานวน 

เรื่อง เน้ือหาสาระ รายป ชั่วโมง 
หนวยการเรียนรูที่ 

๑ 
หนวยยอยที่ ๑ ๑.อานอยางมีสมรรถภาพและ

อานไดเร็ว (ท ๑.๑.๑)   ๑.ที่มาของเรื่อง 
“นิราศเมืองแกลง”   ๒.ประวัติผูแตง ๒.อานในใจและอานออกเสียง 

  ๓.ลักษณะกลอนสุนทรภู   คําประพันธประเภท กลอน   
  ๔. หลักการแตงกลอน โคลง กาพย บทรอยกรอง 

รวม สมัย และวรรณกรรม นิราศ 

๒ 

   ๕.การอานจับใจความ ประเภท  เรื่องสั้น ตํานาน 
พงศาวดาร ไดอยางถูกตอง   ๖.มารยาทการอาน   

  ๗.นิสัยรักการอาน (ท ๑.๑.๓) 
๑๒.สรุปความ จับประเด็น
สําคัญ และจุดประสงคของเรื่อง 
แสดงความคดิเห็นเชิงวิเคราะห
เร่ืองที่อาน ฟง และดู (ท ๓.๑.๑)
๒๕.มีมารยาทการอานการเขียน 
  

 

 

                                                                                 
 



หนวยการเรียนรูที่ หนวยยอยที ่ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จํานวน 
เรื่อง เน้ือหาสาระ รายป ชั่วโมง 

  การฟง การดูและการพูด  
(ท ๑.๑.๓, ท ๒.๑.๒, ท ๓.๑.๒) 
๒๖.มีนิสัยรักการอาน การเขียน
และการศึกษาคนควา (ท ๑.๑.๓, 
ท ๒.๑.๒) 

 

 ๒.อานในใจและอานออกเสียง 
คําประพันธประเภท กลอน โคลง 
กาพย บทรอยกรองรวมสมัย 
และวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น 

หนวยยอยที่ ๒ 
๑.การอานทํานองเสนาะ   

  ๒.การฟงทํานองเสนาะ 
  ๓.การเขียนเลาเร่ือง 

๒ 

   ๔.การทําโครงงาน ตํานาน พงศาวดารไดอยาง
ถูกตอง (ท ๑.๑.๓)    ๕.คําประพันธประเภท

กลอนนิราศ ๓.แสดงทรรศนะและแสดง
ความคิดเห็นเชิงวเิคราะหเร่ืองที่
อาน ฟงและดู โดยใชแผนภาพ
ความคิด (ท ๑.๑.๒, ท ๓.๑.๑) 

  ๖.มารยาทการอาน  
การเขียน และการฟง  
  ๗.นิสัยรักการเขียนและ
การศึกษาคนควา ๙.เขียนเรียงความ ยอความ 

เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความ
คิดเห็น เขียนรายงานและเขียน
โครงงาน รวมทั้งใชกระบวนการ 

 
 
 

 

  เขียนเพ่ือพัฒนางานเขียนใหมี
ประสิทธิภาพ (ท ๒.๑.๑) 
๑๐.รูจักเลือกใชภาษาเรียบเรียง
ขอความไดอยางประณีต จัดลําดับ
ความคิด และขั้นตอนในการ
นําเสนองานเขียนประเภทตาง ๆ 
(ท ๒.๑.๒) 
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หนวยการเรียนรูที่ หนวยยอยที ่ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จํานวน 
เรื่อง เน้ือหาสาระ รายป ชั่วโมง 

  ๑๒.สรุปความ จับประเด็นสําคัญ 
และจุดประสงคของเรื่องแสดง
ความคิดเห็นเชิงวิเคราะหเร่ือง
ที่อาน ฟง และดู (ท ๓.๑.๑) 
๑๔.ใชภาษาแสดงความคิดเห็น 
และสรางความเขาใจ ดวยภาษา
และกิริยาทาทางที่สุภาพ คิด
ไตรตรองและลําดับความคดิ
กอนพูดและเขียน (ท ๔.๑.๓)   
๒๕.มีมารยาทการอาน การ
เขียน การฟง การดูและการพูด 
(ท ๑.๑.๓, ท ๒.๑.๒, ท ๓.๑.๒) 
๒๖.มีนิสัยรักการอาน การเขียน
และการศึกษาคนควา (ท ๑.๑.๓, 
ท ๒.๑.๒) 

 

 ๖.เขาใจวงคําศัพทที่กวางขึน้ 
สํานวนและโวหารการบรรยาย 
การพรรณนา และการอธิบาย 
(ท ๑.๑.๑) 

หนวยยอยที่ ๓ 
  ๑.คําศัพทและสํานวน
โวหาร   
   - คําศัพทจากเรื่อง 
   - โวหารการบรรยาย ๗.เขาใจการสรางคําไทยตาม

หลักเกณฑของภาษา ระดับ
ภาษาที่เปนทางการและภาษา
ที่ไมเปนทางการ (ท ๔.๑.๑,  
ท ๔.๑.๔) 

   - โวหารการพรรณนา 
 ๒.การถอดคําประพันธ 
 ๓.การเขียนคําศัพทยาก   
 ๔.การใชบริบทการอาน 
 ๕.การใชพจนานุกรม ๘.จําบทประพันธที่มีคุณคา

นําไปใชอางอิงในการพูดและ
การเขียน (ท ๑.๑.๓) 

 ๖.การทองจําคําประพันธ 
 ๗.การใชภาษาในคํา
ประพันธ 

๔ 
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หนวยการเรียนรูที่ หนวยยอยที ่ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จํานวน 
เรื่อง เน้ือหาสาระ รายป ชั่วโมง 

  ๘.ชนิดและหนาที่ของ
อักษรและคําไทย 

๑๗.ใชบรบิทการอานสราง
ความเขาใจการอาน และใช
แหลงความรูพัฒนาประสบการณ      - คําควบกลํ้า 

     - ไตรยางค และความรู (ท ๑.๑.๑) 
 ๙.การเห็นคุณคาของ ๒๓.มีมารยาทการอาน การเขียน 

การฟง การดู และการพูด  
(ท ๑.๑.๓, ท ๒.๑.๒, ท ๓.๑.๒)
๒๔.มีนิสัยรักการอาน การเขียน
และการศึกษาคนควา (ท ๑.๑.๓,   
ท ๒.๑.๒) 

การใชภาษาไทย 

 

 หนวยยอยที่ ๔ ๔.เลาเรื่อง และถายทอดความรู 
ความคิดจากการอานไปใชเปน
ประโยชนในการดําเนินชีวิต และ
ใชการอานในการตรวจสอบ
ความรู (ท ๑.๑.๒) 

  ๑ .หลักการพินิจ
วรรณกรรม 
     - ดานวรรณศิลป 
     - ดานเนื้อหา 
     - คุณคาทางสังคม ๑๑.พูดนําเสนอความรูความคิด 

พูดเชิญชวน พูดอวยพร และ
พูดในโอกาสตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม และใชภาษาถูกตอง 
ชัดเจน นาฟงตามหลักการพูด 

     - การนําไปใชในชีวิตจริง 
  ๒.การพูดเลาเร่ือง 
  ๓.การใชถอยคําใน 
การพูด 

๔ 

  ๔.การใชน้ําเสียงกิริยา 
ทาทางในการพูด 
 ๖.การรายงานโครงงาน 
 ๗.การใชเลขไทย 
 ๘.การเห็นคุณคาของ
การเรียนวรรณคดีไทย 
  

(ท ๓.๑.๒)  
๑๒. สรุปความ จับประเด็น
สําคัญ และจุดประสงคของเรื่อง 
แสดงความคดิเห็นเชิงวิเคราะห
เร่ืองที่อาน ฟง และดู (ท ๓.๑.๑)  
๑๓.สังเกตการใชน้ําเสียง กิริยา
ทาทาง การใชถอยคําของผูพูด  
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หนวยการเรียนรูที่ หนวยยอยที ่ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จํานวน 
เรื่อง เน้ือหาสาระ รายป ชั่วโมง 

 ๙.การยกยองผูใช
ภาษาไทย 

และแสดงทรรศนะจากการฟง
และดู อยางมีวิจารณญาณ  
(ท ๑.๑.๒, ท ๓.๑.๑) 
๑๔.ใชภาษาแสดงความคิดเห็น 
และสรางความเขาใจ ดวยภาษา
และกิริยาทาทางที่สุภาพ คิด
ไตรตรองและลําดับความคดิ
กอนพูดและเขียน (ท ๔.๑.๓) 
๑๕.ใชภาษาพูดและภาษาเขียน
ไดถูกตองตามหลักการใชภาษา
อยางสรางสรรค เปนประโยชน
ตอสวนรวม และยกยองผูใช
ภาษาไทยอยางมีคุณธรรมและ
วัฒนธรรม ตลอดจนเห็นคุณคา
ของการใชตัวเลขไทย (ท ๔.๒.๒, 
ท ๔.๒.๓) 
๑๘.ใชหลกัการพินิจวรรณกรรม 
 พิจารณาคุณคาทั้งดานวรรณศิลป 
เน้ือหา และคุณคาทางสังคมและ
นําไปใชในชีวติจริง (ท ๕.๑.๑) 
๒๓.มีมารยาทการอาน การ
เขียน การฟง การดู และการพูด 
(ท ๑.๑.๓, ท ๒.๑.๒, ท ๓.๑.๒)
๒๔.มีนิสัยรักการอาน การเขียน
และการศึกษาคนควา  
(ท ๑.๑.๓, ท ๒.๑.๒) 
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บทสรุป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                      เจตนารมณของหลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน     พุทธศักราช 
 ๒๕๔๔  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   เนนใหทุกคนเรียนรูและปฏิบัต ิ
  จริงเพ่ือเปนเครื่องมือของการเรียนรู การคิดวิเคราะห  การคิดสรางสรรค  
  และการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรูเนนการบูรณาการ 
 และสงเสริมกระบวนการคิด  

การจัดทําหนวยการเรียนรูเปนการนําหัวขอ และรายละเอียดของ   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังมโนทัศนการออกแบบหลักสูตร หนวยการเรียนรู เร่ืองนิราศเมืองแกลง 

    

นิราศเมืองแกลง   

 

 

 

 

เครื่องมือประเมิน 

   ๑.แบบสังเกต 

   ๒.แบบทดสอบ 
   ๓.แบบบันทึก 
   ๔.โครงงาน 

  ๕. portfolio 

การวัดผลประเมินผล  
   ๑.การสังเกต 
   ๒.การตรวจผลงาน 
   ๓.การทดสอบ 
   ๔.การรายงาน 
    

กระบวนการ 

   ๑.กระบวนการทางภาษา 
   ๒.กระบวนการคิด 
   ๓.กระบวนการกลุม 

   ๔.กระบวนการแกปญหา 
   ๕.กระบวนการจัดการ 
   ๖.กระบวนการสรางนิสัย 

 

 สาระการเรียนรู 
  ๑.การอาน 
      - การอานจบัใจความ 
      - การอานวิเคราะหสรุปความ 
      - การอานออกเสียงทํานองเสนาะ 
      - การใชบรบิทการอาน 
  ๒.การเขียน 
      - การเขียนคําศัพท 
      - การเขียนเลาเรื่อง 
      - การเขียนรายงานโครงงาน 
      - การถอดคําประพันธ 
  ๓.การฟง การดูและการพูด 
      - การฟงทํานองเสนาะ 
      - การทองจาํคําประพันธ 

       - การใชถอยคําในการพูด 
   ๔.หลักการใชภาษา 
       - หลักการแตงกลอนนริาศ 
       - ชนิดและหนาที่ของคําไทย 
       - การใชพจนานุกรม 
       - การใชเลขไทย 
   ๕.วรรณคดีและวรรณกรรม 
       - ที่มาของเรื่อง,ประวัติผูแตง 
       - ลักษณะกลอนสุนทรภู 
       - คําศัพทและสํานวนโวหาร  
       - หลักการพินิจวรรณกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน :  
    ท ๑.๑.๑, ท ๑.๑.๒, ท ๑.๑.๓, ท ๒.๑.๑, ท ๒.๑.๒, 
    ท ๓.๑.๑, ท ๓.๑.๒, ท ๔.๑.๑, ท ๔.๑.๓, ท ๔.๑.๔,  
              ท ๔.๒.๒, ท ๔.๒.๓, ท ๕.๑.๑, 
 

ส่ือการเรียนรู 
   ๑.หนังสือ - หนังสือเรยีน - หนังสือทองเที่ยวจังหวัดระยอง 

  ๒.แผนภูมิ - คําประพันธ - หลักการพินิจวรรณกรรม ฯลฯ 
  ๓.เอกสารการเรียน - ใบงาน - ใบความรู - แบบฝก ฯลฯ 

  ๔.แบบทดสอบ แบบฝกหัด 
  ๕.ตัวอยางโครงงาน 



- ตระหนักถึงความสําคัญ 
  ในการใชภาษาใหถูกตอง 
- ยกยองผูใชภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หลักการแตงกลอนนิราศ 
- ชนิดและหนาที่ของคําไทย 

- การใชภาษาในคําประพันธ 
- การใชพจนานุกรม 

- การฟงทํานองเสนาะ 
- การทองจําคําประพันธ 
- การพูดเลาเรื่อง 
- การใชถอยคําในการพูด 
- การใชน้ําเสียง กิริยาทาทาง 

 - ตระหนักและเห็นคุณคาของ 

การอานออกเสียง 

การอานในใจ 

- มารยาทการฟง การดู และการพูด 
 

- การเขียนคําศัพทยาก   
- การเขียนเลาเรื่อง 
- การทําโครงงาน 
- การรายงานโครงงาน   
- การถอดคําประพันธ 
- การใชเลขไทย 

การเขียน หลักการใชภาษา 

วรรณคดีและวรรณกรรม 

ทักษะ 

หลักเกณฑ 
และทักษะ 

หลักเกณฑ
และทักษะ 

   การเรียนวรรณคดี 

  ในการพูด 

- ที่มาของเรื่องและประวัติผูแตง 
- คําประพันธประเภทกลอนนิราศ 
- ลักษณะกลอนสุนทรภู 
- คําศัพทและสํานวนโวหาร 
- หลักการพินิจวรรณกรรม 
 

ผังมโนทัศนสาระการเรียนรูภาษาไทย  หนวยการเรียนรูเรื่อง นิราศเมืองแกลง 

การอาน 
การฟง  การด ูและการพูด 

- มารยาทและนิสัยรักการอาน 

คุณธรรม  จรยิธรรม 
คานิยม 

 คุณธรรม จรยิธรรม 
คานิยม 

หนวยการเรยีนรูที่ ๑ 

“นิราศเมืองแกลง” 
(๑๔ ชั่วโมง) 

คุณธรรม จรยิธรรม 
คานิยม 

 

- การอานจับใจความ 
- การอานเพื่อวิเคราะหและสรุปความ 
- การใชบริบทในการอานสรางความเขาใจเรื่อง 
- การใชแหลงความรูพัฒนาการอาน 

- มารยาทและนิสัย 
  รักการเขียน 

 คุณธรรม จรยิธรรม 

- การอานทํานองเสนาะ คานิยม 

 

หลักเกณฑ
และทักษะ 

 

คุณธรรม  จรยิธรรม 
คานิยม 

หลักเกณฑ 
และทักษะ 

 



เพ่ิมเติมรายชื่อหนังสือเรียนของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
 ชวงชั้นที่ ๓ – ชวงชั้นที่ ๔ 

 
ชั้น หนังสือเรียน 

- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ หนังสือเรียนชุด สารัตถะทกัษสัมพันธ เลม ๑ 
  
- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ๑. หนังสือเรียน วิวิธภาษา 
 ๒. หนังสือเรียน วรรณคดีวิจักษ 
  
- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ๑. หนังสือเรียน วิวิธภาษา 
 ๒. หนังสือเรียน วรรณคดีวิจักษ 
  
- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ๑. หนังสือเรียนชุด วรรณสารศึกษา เลม ๑ 
 ๒. หนังสือเรียนชุด วรรณสารศึกษา เลม ๒ 
  
- ชั้นประถมศกึษาปที่ ๕ ๑. หนังสือเรียน ภาษาเพื่อพัฒนาการสื่อสาร 
 ๒. หนังสือเรียน วรรณคดีวิจักษ 
  
- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ๑. หนังสือเรียน ภาษาเพื่อพัฒนาการคิด 
 ๒. หนังสือเรียน วรรณคดีวิจักษ 
  

 
 
 
 
 
 

 



แบบฝกหัด 
 
คําสั่ง  จงตอบคําถามตอไปน้ี 
 
๑. หนวยการเรียนรูหมายถึงอะไร 
 ................................................................................................................................. 
 
๒. หนวยการเรียนรูบูรณาการหมายถึงอะไร 
 ................................................................................................................................. 
 
๓. หนวยการเรียนรูบูรณาการมีแนวทางในการจัดทําอยางไร จงอธิบาย 
 ................................................................................................................................. 
 
๔. การสอนภาษาไทยควรใชวิธีการบูรณาการแบบใดจงึจะเหมาะสมที่สุด เพราะเหตุใด 
 ................................................................................................................................. 
 
๕. เลือกเขียนแผนผังมโนทัศนเน้ือหาหนวยการเรียนรูเรื่องใดก็ไดตอไปน้ี จํานวน ๑ หนวย 
 - พอขุนรามคําแหงมหาราช 
 - สุนทรภูครูกว ี
 - การเขียนเชงิสรางสรรค 
 - ศิลาจารึกมรดกไทย 
 - ภูมิปญญาทางภาษา 
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