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ค าน า 
 

 การนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรภายในสถานศึกษาเป็นกิจกรรมหนึ่งในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาใน
ด้านการก ากับดูแลคุณภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับน าหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ของครูในชั้นเรียน ส าหรับ
น าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  จากข้อมูลที่ได้รับในการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรของผู้บริหารสถานศึกษา
หรือผู้ที่ท าหน้าที่นิเทศภายในโรงเรียน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ท าหน้าที่นิเทศส่วนหนึ่งยังขาดความเข้าใจ
ที่ชัดเจนและขาดความมั่นใจเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นสาระส าคัญในกระบวนการน าหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ใน  
ชั้นเรียน ท าให้การนิเทศเพ่ือให้ค าแนะน า หรือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของครูไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ในฐานะกลุ่มงาน ที่รับผิดชอบในการ
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการน าหลักสูตรไปใช้  จึงได้จัดท าเอกสาร “แนวทางการ
นิเทศ ติดตาม เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการน าหลักสูตรไปใช้” ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ท าหน้าที่นิเทศภายใน
โรงเรียน  ตลอดทั้งศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการ
นิเทศติดตามการใช้หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    
 ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดท าจนส าเร็จได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางการนิเทศ ติดตาม 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการน าหลักสูตรไปใช้เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะน าไปใช้ต่อไป 
 
 
            กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
                                                                    กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
                  กรกฎาคม 2562 
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ความน า 

 

กระทรวงศึกษาธิการมีค าสั่ งให้ ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551              
ปีการศึกษา 2552 ในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรฯ และโรงเรียนที่มีความพร้อมในการใช้หลักสูตรในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  และมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  และให้ทยอยใช้ในระดับชั้นที่สูงขึ้นในปีการศึกษาถัดไปจน
ครบทุกระดับชั้น  ส าหรับโรงเรียนทั่วไปให้ใช้หลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2553 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 
และมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และทยอยใช้ในระดับชั้นที่สูงขึ้นในปีการศึกษาถัดไปจนครบทุกระดับชั้นในปี
การศึกษา 2555 ทุกโรงเรียนใช้หลักสูตรฯ ครบทุกระดับชั้น 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จัดท าขึ้นส าหรับท้องถิ่นและสถานศึกษาได้น าไปใช้
เป็นกรอบทิศทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  และจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กไทยและเยาวชนไทยทุกคน  
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต  ให้เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์  จุดหมาย  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด     
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ในการน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไปใช้  สถานศึกษา
จะต้องพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุมส่วนส าคัญดังกล่าวแล้วยังต้องมีการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ การน าหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ชั้นเรียน  เป็นบทบาทหน้าที่โดยตรงของครูผู้สอนที่
ต้องด าเนินการ กล่าวคือ ครูผู้สอนต้องวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของ
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  ก าหนดเป็นโครงสร้างรายวิชาซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยการเรียนรู้  ครอบคลุม
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดตลอดปีการศึกษา/ภาคเรียน พร้อมทั้งก าหนดสาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด  สัดส่วน
เวลา  และน้ าหนักคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรู้   ครูผู้สอนต้องน าหน่วยการเรียนรู้ในโครงสร้างรายวิชาไป
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ส าหรับใช้ในห้องเรียนต่อไป 
 เอกสารแนวทางการนิเทศเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการน าหลักสูตรไปใช้ ฉบับนี้  
จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาและการน าหลักสูตรไปใช้ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายใต้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560) ทีจ่ะช่วยให้เห็นแนวทางความเชื่อมโยงของหลักสูตร  ทุกระดับ  กระบวนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการ
นิเทศติดตามการบการเปลี่ยนแปลงใช้หลักสูตร ซึ่งจะท าให้การบริหารหลักสูตรระดับสถานศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการก ากับ ดูแลคุณภาพของสถานศึกษา ในการนิเทศภายในโรงเรียนเพ่ือติดตามการใช้
หลักสูตรอย่างเป็นระบบ ชัดเจน มีความเข้มแข็งมากขึ้น 
 

วัตถุประสงค ์
1.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ สามารถ

บริหารจัดการหลักสูตร พัฒนาและใช้หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการใช้หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551   
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นเป้าหมายส าคัญส าหรับการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนโดยยึดหลักว่า  ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึด
ประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ  ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  และพัฒนาทางสมอง  เน้นให้ความส าคัญทั้งความรู้และคุณธรรม  
ผู้สอนต้องพยายามออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของผู้เรียน  การก าหนดบทบาทของ
ผู้สอนและผู้เรียน การใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย  และการออกแบบการวัดและประเมินผล เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียน
มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และน าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 

1. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรในการพัฒนาผู้เรียน 
     1.1 มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  เห็นคุณค่าในตนเอง  มีวินัย  และปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        1.2  มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้
เทคโนโลยี  และมีทักษะชีวิต 
     1.3 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีสุขนิสัย  และรักการออกก าลังกาย 
     1.4 มีความรักชาติ  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นใน  วิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     1.5 มจีิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  มีจิต
สาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และเสริมสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม  และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
   2. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
  มาตรฐานการเรียนรู้  คือ  เป้าหมายส าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียน  โดยระบุสิ่งที่ผู้เรียนควรรู้  และ
ปฏิบัติได้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์   ตัวชี้วัด  คือ  การระบุสิ่งที่ผู้เรียนควรรู้และปฏิบัติได้  
รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น  ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้  ส าหรับ
น าไปก าหนดเนื้อหา  จัดท าหน่วยงานการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้  และเป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการวัดและ
ประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน  ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 ได้
ก าหนดตัวชี้วัดเป็น  2  ประเภท  ดังนี้ 
  2.1 ตัวชี้วัดชั้นปี  เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปี ในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
(ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3) 
  2.2 ตัวชี้วัดช่วงชั้น เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)   
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  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมีลักษณะส าคัญที่ควรท าความเข้าใจเพ่ือเชื่อมโยงไปสู่การ 
จัดการเรียนรู้  ดังนี้ 
  1) มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดระบุคุณภาพของผู้เรียนว่า “ควรรู้อะไรและท าอะไรได้”  โดยมี
การระบุความรู้  ทักษะ  กระบวนการ  เจตคติและค่านิยมไว้  การพิจารณามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแต่ละ
ตัวให้เข้าใจและชัดเจนก่อนออกแบบการเรียนรู้   
  2) มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สามารถใช้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  และทุกบริบทของ
ประเทศ และสามารถก ากับควบคุมคุณภาพจากหน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ การประกันคุณภาพได้อย่างเป็น
ระบบ การน าตัวชี้วัดไปสู่การจัดการเรียนรู้จึงจ าเป็นต้องพิจารณาน าบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนผนวกเข้า
กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
  3) มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดไม่ได้ระบุวิธีการ หรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ เนื่องจาก
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดระบุเพียงแต่คุณภาพของผู้เรียน  แสดงเจตนารมณ์หรือความมุ่งหวังคุณภาพของ
ผู้เรียนที่ต้องการ เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้ออกแบบการเรียนรู้  เลือกรูปแบบ  วิธีการ  และเทคนิคการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย  เพ่ือน าพาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายด้วยวิธีแตกต่างกันไป 
  4) มาตรฐานการเรียนรู้ละตัวชี้วัดมีทั้งเนื้อหาสาระ  ทักษะ  กระบวนการ  ตัวชี้วัดบางตัวมีเนื้อหา
สาระที่ชัดเจน  บางตัวเน้นกระบวนการ  ในการน าไปออกแบบหน่วยการเรียนรู้จึงจ าเป็นต้องมีการจัดกลุ่มตัวชี้วัด
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งเนื้อหาสาระ  และกระบวนการอย่างสมดุลกัน 
        3. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
  การพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ก าหนดนั้น  จะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
สมรรถนะส าคัญ  5  ประการดังนี้ 
  3.1 ความสามารถในการสื่อการ  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  ให้
รู้จักเลือกรับและส่งสาร  โดยใช้หลักเหตุผล  พร้อมทั้งใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

3.2 ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์การคิด            
อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การคิดเป็นระบบ  เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ  
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมอย่างเหมาะสม 
  3.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค บนพ้ืนฐาน
ของหลักเหตุผล  คุณธรรม  และข้อมูลสารสนเทศ  พร้อมทั้งมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ 
  3.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ ไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม 
  3.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน  
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ถูกต้อง  เหมาะสม  และมีคุณธรรม 
    4.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
         หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและ พลโลก  ดังนี้ 
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        4.1 รักชาติ  ศาสตร์  กษัตริย์   
        4.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
        4.3 มีวินัย 
        4.4 ใฝ่เรียนรู้ 
        4.5 อยู่อย่างพอเพียง 
        4.6 รักความเป็นไทย 
        4.7 มุ่งมันในการท างาน 
        4.8 มีจิตสาธารณะ 
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  เป็นคุณธรรม  จริยธรรมที่บูรณาการอยู่ในการจัด การเรียนรู้  ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  ทั้งนี้คุณลักษณะเหล่านี้ได้ก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การจบหลักสูตร  ด้วยเหตุ
นี้  ในการจัดการเรียนรู้จึงต้องพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ควบคู่ไปพร้อมกัน 
  5.  การจัดการเรียนรู้ 
  การจัดการเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่ส าคัญในการน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  2551 สู่การปฏิบัติ  ทั้งนี้ การที่ผู้เรียนจะมีคุณภาพและบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  
หรือไม่  ขึ้นอยู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้วยเหตุนี้ครูผู้สอนต้องมีความรู้ ความเข้าใจสิ่งที่ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งเป็นเป้าหมายการ
จัดการเรียนรู้  โดยมีหลักการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นคุณธรรมจริยธรรม 
  ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ครูผู้สอนต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนในการเตรียมเข้าสู่
โลกอนาคตเช่น การเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม  
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง และกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย  
เป็นต้น  อีกทั้งต้องให้ความส าคัญกับสื่อ  การพัฒนาสื่อ  การใช้แล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และการวัดและ
ประเมินผลอย่างหลากหลายควบคู่กันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง   
 6.  การใช้สื่อการเรียนรู้ 
  สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  ตามความมุ่งหวังของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ครูผู้สอนมีบทบาทส าคัญยิ่งในการจัดท าพัฒนา  
เลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่ดี  และมีประสิทธิภาพเหมาะสมตามความแตกต่างของผู้เรียน  ด้วยเหตุนี้สถานศึกษาควร
ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้มีการน าสื่อไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อผู้เรียนอย่างหลากหลายและเพียงพอ
โดยจัดให้มีแหล่งเรียนรู้  ศูนย์สื่อการเรียนรู้  ระบบสารสนเทศ  และเครือข่ายการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทั้งใน
สถานศึกษาและชุมชน  รวมทั้งการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนการรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการ
เรียนรู้และศักยภาพของผู้เรียน  
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7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

              การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นการประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  และเพ่ือตัดสินผลการ
เรียน  ซึ่งผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัด  เพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้  สะท้อน
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  แบ่งออก 4  ระดับ  ประกอบด้วย                                                                                                                                                        
    7.1 ระดับชั้นเรียน  เป็นการตรวจสอบว่าผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือไม่และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งที่
จะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด  นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ครูผู้สอนใช้ปรับปรุงการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของตน 
  7.2 ระดับสถานศึกษา เป็นการตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค  ผลการประเมิน
การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ซึ่งเป็นการประเมิน
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ระดับชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

7.3  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ก าหนดเพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  7.4  ระดับชาติ   เป็นการประเมินคุณภาพของผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ก าหนดผลจากการประเมิน ใช้เป็นข้อมูลในการเที ยบเคียง
คุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนใช้เป็น
ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
 กล่าวโดยสรุป  การจัดการเรียนรู้  มีมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน  
และน าพาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนต้องค านึงถึง
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  พัฒนาการทางสมอง  และเน้น
คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์  ใช้สื่อการเรียนรู้  แหล่งการเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศูนย์สื่อการ
เรียนรู้  ระบบสารสนเทศ  เครือข่ายการเรียนรู้  เป็นเครื่องมือส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  
สถานศึกษาต้องมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  และน าผลที่ได้ใช้เป็นข้อมูลเพ่ือพัฒนา  ปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ให้เกิดคุณภาพสูงสุดต่อผู้เรียน 
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม
สภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคนของชาติให้สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 และโลกในศตวรรษท่ี 21 
 กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้ด าเนินการทบทวนหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยน าข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 มาใช้เป็นกรอบและทิศทางในการ
พัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น และเห็นควรปรับปรุงหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมซึ่งมีความส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ  และเป็นรากฐานส าคัญที่จะช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผล เป็น
ระบบ สามารถวิเคราะห์ปัญหา หรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบูรณาการกับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพ่ือ
แก้ปัญหา หรือพัฒนางานด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่น าไปสู่การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์  หรือสร้าง
นวัตกรรมต่าง ๆ ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต การใช้ทักษะการคิดเชิงค านวณ ความรู้ทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี และการสื่อสาร ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ กระบวนการ และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวอย่างเข้าใจ
สภาพที่เป็นอยู่ และการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่การจัดการและปรับใช้ในการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ
อย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(สสวท.) รับผิดชอบในการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระเทคโนโลยี 
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรับผิดชอบปรับปรุงสาระภูมิศาสตร์  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือให้สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใช้เป็นกรอบในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจในเป้าหมายการ
พัฒนาผู้เรียน และมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ให้เป็นไป ดังนี้ 
 1. ปีการศึกษา 2561 ให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 
 2. ปีการศึกษา 2562 ให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2 4 และ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 4 และ 5 
   3. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป ให้ใช้ในทุกชั้นเรียน 
 การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ ยังคงหลักการและโครงสร้างเดินของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 คือ ประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่มุ่งเน้นการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย         
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ ค านึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่ 21 เป็นส าคัญ เตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ พร้อมที่จะประกอบอาชีพ เมื่อจบ
การศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้ 
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การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
 สถานศึกษามีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  สถานศึกษาจึง
มีบทบาทส าคัญในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และด าเนินการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติในการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยต้องสร้างความม่ันใจต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง และชุมชนว่า  ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดและเกิดสมรรถนะส าคัญ  ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตร  เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว  สถานศึกษาจะต้องออกแบบหลักสูตรให้ครอบคลุมส่วนที่เ ป็น
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุถึง
คุณภาพตามมาตรฐาน  อันเป็นความคาดหวังที่ก าหนดไว้ร่วมกันในการพัฒนาเยาวชนทุกคนในชาติ  นอกจากนั้น
หลักสูตรสถานศึกษายังต้องสอดคล้องกับสภาพปัญหา  และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาให้
ผู้เรียนเป็นสมาชิกของชุมชนสามารถอยู่ในสังคมแวดล้อมได้อย่างมีความสุข  และเกิดความรักความผูกพันในบ้าน
เกิดเมืองนอน  มีบทบาทในการร่วมพัฒนาชุมชน 

ในการจัดการศึกษาให้บรรลุมรรคผลดังกล่าว  นอกจากสถานศึกษาจะต้องพัฒนาหลักสูตรที่ครอบคลุมส่วนส าคัญ
ดังกล่าวแล้วยังต้องมีการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ  สถานศึกษาต้องมีการเตรียมวางแผนเพ่ือใช้หลักสูตร  
ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาจะต้องศึกษาและท าความเข้าใจหลักสูตร   และเตรียมความพร้อมใน
การใช้หลักสูตร  พิจารณาถึงงบประมาณและอาคารสถานที่ว่าพอเพียงหรือไม่ การเตรียมบุคลากรเกี่ยวกับการใช้
หลักสูตรจะด าเนินการโดยวิธีการวางแผนงานเพ่ือใช้หลักสูตรอย่างละเอียดรอบคอบและมีขั้นตอน  จะท าให้การใช้
หลักสูตรประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย  โรงเรียนควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเหมาะสม  เนื่องจากสถานศึกษาแต่ละแห่งมีบริบทต่างกัน  ความพร้อมต่างกัน อีกทั้งมีความแตกต่างกันใน
ด้านงบประมาณ  ทรัพยากร  สถานที่  และบุคลากร  รวมทั้งผู้เรียนในสถานศึกษาแต่ละสถานศึกษาก็มาจากพ้ืนเพ
ครอบครัว  ฐานะทางเศรษฐกิจ  สังคมที่ต่างกัน  มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนความต้องการที่แตกต่างกัน 
ดังนั้น  การวางแผนในการบริหารจัดการหลักสูตรจึงควรพิจารณาให้สอดคล้องสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวด้วย    

นอกจากนั้น  สถานศึกษาจะต้องมีการติดตาม  ดูแลคุณภาพการจัดท าหลักสูตร  และการจัดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง  และครบวงจร และน าผลจากการติดตาม ก ากับดูแลคุณภาพนั้นมาพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  สรุปการด าเนินการของสถานศึกษา  ตาม
แผนภูมิต่อไปนี้ 
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การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 

 
ดูใหม่ 

            
            
            
            
            
            
            
             

 
  

 
 

ที่มา : ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  37 : 2553 
 

1. การส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
 สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่น าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน จึงจ าเป็นต้องจัด

มาตรการส่งเสริม สนับสนุนการใช้หลักสูตรในด้านต่างๆ ที่ส าคัญได้แก่   
    1.1 การพัฒนาบุคลากร               

                การพัฒนาบุคลากรมีความส าคัญมากต่อการพัฒนาหลักสูตรและใช้หลักสูตร  ซึ่งในที่สุดจะส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและใช้หลักสูตรแบบอิงมาตรฐานให้ประสบความส าเร็จ  
สถานศึกษาจะต้องพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง  เน้นการสร้างความเข้าใจแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา       
ให้ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตร  การจัดการเรียนรู้ รวมทั้ง  การวัดประเมินผลโดยมีมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดเป็นเป้าหมาย  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  การฝึกทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม รูปแบบการพัฒนาบุคลากร
จะต้องใช้การนิเทศทั้งแบบกลุ่ม และเป็นรายบุคคลโดยการเสนอแนะ (Coaching)  การศึกษาดูงาน  การฝึกอบรม  และ
จะต้องได้รับการประเมินผลเป็นระยะ ๆ เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ   สถานศึกษาควรก าหนด
ขั้นตอนการพัฒนาบุคลากร ดั้งนี้  
                 1) มอบหมายให้มีคณะท างานด้านการพัฒนาบุคลากร ซึ่งต้องด าเนินงานและมีบทบาทในเรื่องนี้  
อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง  
                 2) ประเมินความต้องการ ความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร และวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้เป็น
รูปธรรม ทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว  
                 3) ด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน ซึ่งอาจด าเนินการได้ในหลายลักษณะ เช่น การประชุมสัมมนา   
การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การศึกษาดูงาน  โดยเฉพาะเน้นการพัฒนาครูผู้สอนซึ่งเป็นตัวจักรที่ส าคัญที่สุด  ในการน า
หลักสูตรไปใช้  ครูจะต้องสามารถจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายของหลักสูตร  และการเลือก
วิธีการสอนที่เหมาะสม   สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะส่งผลต่อการน าหลักสูตรไปใช้ให้บรรลุเป้าหมาย  
 

  สถานศึกษา 

ส่งเสริม สนับสนุน 

    - พัฒนาบุคลากร 

    - การจัดสรร งบประมาณ  
    ทรัพยากร 
   - ด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม 

   - ส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการ 
 

 

   คณะกรรมการสถานศึกษา 

 (พิจารณาให้ความเห็นชอบ) 
 

จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

ใช้หลักสูตรการเรียนการสอน
ระดับชั้นเรียน 

วิจัยและติดตามการใช้หลักสูตร 

 

ก ากับ ดูแล คุณภาพ 

- นิเทศติดตามการใช้หลักสูตร 
- จัดระบบการประกันคุณภาพ 
   ภายใน 
- วิจัย ติดตามผลการใช้หลักสูตร 
   ส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการ 
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                 4) ส่ งเสริม สนับสนุนให้มีมุม หรือศูนย์รวมความรู้ เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  
แบบอิงมาตรฐาน เพ่ือการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมด้วยตนเอง  
                 5) ส่งเสริมให้ครูได้มีโอกาสเข้าอบรม แลกเปลี่ยนความรู้อย่างต่อเนื่อง  ผู้บริหารจะต้องเป็น  
ที่ ปรึ กษาของครู ในกรณี ที่ มี ปั ญหาทางด้ านวิ ชาการหรื อบริ หารจั ดการ และควรจั ดให้ มี การประชุ ม 
เพ่ือแก้ปัญหา ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแสวงหาวิธีการใช้หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ  

   1.2  การจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากร  
            การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน เป็นการปรับกระบวนทัศน์การจัดหลักสูตร
การสอนที่แตกต่างไปจากเดิม  จ าเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาต้องจัดทรัพยากรและปัจจัยที่เอ้ือต่อการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดความส าเร็จต่อการน าหลักสูตรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  ได้แก่  
ƒ      1) จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอส าหรับการพัฒนาหลักสูตร และติดตามประเมินผล การใช้หลักสูตร 
รวมทั้งงบประมาณเพ่ือใช้ในการพัฒนาบุคลากร และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ  

 2) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีสื่อวัสดุอุปกรณ์และเอกสารต่างๆ อย่างเพียงพอ เป็นปัจจุบัน  และสอดคล้องกับ
ความต้องการ ให้มีห้องเรียน สถานที่เรียน และห้องพิเศษต่างๆ เช่น ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ โรงฝึกงาน  ห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ห้องประชุมขนาดต่างๆ สนามกีฬา และโรงยิม เป็นต้น  

 3) จัดสรรการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า โดยเฉพาะด้านการ ใช้อาคาร
สถานที่ต่าง ๆ เช่น ค านึงถึงขนาดของห้องเรียนและจ านวนห้องเรียน ห้องสมุดที่ เ อ้ืออ านวย ให้การเรียน  
การสอนมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ  
ƒ   4) บริหารทรัพยากรบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดครูเข้าสอนเป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาอย่าง
รอบคอบเพราะครูจะเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมากในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จึงควรจัดให้ครูได้สอนตรงตาม
ความรู้ความสามารถ  และความถนัด  รวมทั้งการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา    

   1.3  การด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม  
  การจัดท าและใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของฝ่าย

ต่างๆ ภายในสถานศึกษา และสร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษา ให้ฝ่ายต่างๆ ทั้งผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร ครู และ
นักเรียนซึ่งเป็นผู้ได้รับผลโดยตรง จากการใช้หลักสูตร ได้มีส่วนร่วมในการวางแผน พัฒนาหลักสูตร และตรวจสอบ
คุณภาพการจัดการศึกษา   ผู้บริหารสถานศึกษาต้องสร้างบรรยากาศการร่วมคิด  ร่วมท า สถานศึกษาควรจัดสรรเวลาให้
ครูได้วางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน  มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์  ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  
พยายามลดภาระงานอืน่ๆ ของครู  โดยให้มุ่งที่การจัดการเรียนรู้เป็นหลัก สร้างเครือข่ายให้เกิดการมีส่วนร่วม และการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ซึ่งอาจเป็นเครือข่ายภายใน  เช่น เครือข่ายผู้ปกครอง  หรือเครือข่ายภายนอก เช่น
เครือข่ายสถานศึกษา  เครือข่ายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ซึ่งสามารถจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีทรัพยากร
และปัจจัยเพิ่มข้ึนในการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

   1.4  การส่งเสริม  สนับสนุนทางวิชาการ  
 ความส าเร็จในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับบรรยากาศทางวิชาการ  

ซึ่งสถานศึกษาจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดขึ้น โดยด าเนินการ ดั้งนี้  
   จัดระบบการบริหารงานทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งเรื่องการจัดกลุ่มผู้เรียนและโครงการที่จะ
ส่งเสริมการเรียนรู้   และคุณธรรม  การจัดตารางสอนของสถานศึกษา การลงโทษและให้รางวัลผู้เรียน สร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ทั้งห้องสมุด แหล่งการเรียนรู้  มุมค้นคว้าแก่ครูผู้สอนและผู้นักเรียน การพัฒนาสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนรู้  
สนับสนุนให้ระบบข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ือใช้ในการพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่  ทรัพยากร  
เศรษฐกิจ  อาชีพ และความต้องการของท้องถิ่น  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้  ครูสามารถน าสภาพปัญหา 
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ต่างๆ บูรณาการเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือบริหารจัดการความรู้ในส่วนที่เป็นประสบการณ์ในตัวครู น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้
หรือบริหารชั้นเรียนอย่างเหมาะสม  เป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะกระบวนการท างานเป็นทีม ส่งเสริมสนับสนุน ให้
มีการน าเสนอหรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ให้เพ่ือนครู และบุคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้
นวัตกรรมใหม่ๆ  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความเป็นนักวิชาการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกด้วย   
          

       2. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 2.1 การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 1) กระบวนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียน 
  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางฯ กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ความต้องการของสถานศึกษา และ ข้อมูล

อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
 จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่มีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ 

◘ ส่วนน า (ความน า  วิสัยทัศน์  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 
   ◘ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  (โครงสร้างเวลาเรียนและโครงสร้างหลักสูตรชั้นปี) 

◘ ค าอธิบายรายวิชา 
◘ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
◘ เกณฑ์การจบการศึกษา 

 ตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตรสถานศึกษา 
◘ ส่วนน า (ความน า   วิสัยทัศน์   สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 
◘โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  (โครงสร้างเวลาเรียนและโครงสร้างหลักสูตรชั้นปี) 
◘ ค าอธิบายรายวิชา 
◘ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
◘ เกณฑ์การจบการศึกษา 

 น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 
 2.2 การใช้หลักสูตรการเรียนการสอนระดับชั้นเรียน 
 1) การจัดท าโครงสร้างรายวิชาและการออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ 
 2) การจัดตารางสอน 
 3) การจัดการเรียนรู้ 
 2.3 การประเมินผลการใช้หลักสูตรเพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
        3. การก ากับ ดูแลคุณภาพหลักสูตรและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
 เพ่ือสร้างความมั่นใจแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง  และชุมชนว่า ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามที่คาดหวัง
ในมาตรฐานการเรียนรู้ และเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน   สถานศึกษาก ากับดูแลคุณภาพของการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและการน าหลักสูตรไปใช้  สถานศึกษาสามารถด าเนินการได้หลายแนวทาง  ได้แก่ 

3.1  การนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตร   
 การนิเทศ  ติดตามการใช้หลักสูตร เป็นกระบวนการส าคัญที่สถานศึกษาใช้ในการควบคุมคุณภาพ โดยใช้
เทคนิควิธีการที่หลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการติดตาม เช่น  การตรวจเยี่ยมและการสังเกตการณ์ใน  
ชั้นเรียน  การเสนอแนะ (Coaching) การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้  การบันทึกผลหลังการสอน การประเมิน 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เป็นต้น  สถานศึกษาควรจัดให้มีแผนนิเทศ  ก ากับ ติดตาม การใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบ  
ด าเนินการให้กระบวนการนิเทศเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา บนพ้ืนฐานความ
เป็นกัลยาณมิตร  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  และยอมรับการเปลี่ยนสถานภาพระหว่างการเป็นผู้นิเทศและ
เป็นผู้รับการนิเทศ ซึ่งจะเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา ควรด าเนินการดังนี้  
ƒ    1)  ร่วมกันก าหนดความต้องการในการรับการนิเทศ หรือก ากับ ติดตาม เพ่ือเฝ้าระวังมิให้คุณภาพ การ
จัดท าและใช้หลักสูตรเกิดปัญหา อุปสรรคและส่งผลกระทบต่อคุณภาพผู้เรียน  
ƒ   2) สร้างความเข้าใจและเจตคติเกี่ยวกับการนิเทศ  ติดตามการใช้หลักสูตรในเชิงบวกแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาว่า มิได้เป็นกระบวนการจับผิด  แต่เป็นกระบวนการดูแล ช่วยเหลือ เพ่ือให้การใช้หลักสูตรที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ  
 3) ก าหนดข้อตกลงเพ่ือการขับเคลื่อน การนิเทศติดตามร่วมกัน และมีแผนการด าเนินการอย่างชัดเจน 
เป็นรูปธรรม  
 4) ผู้บริหารสถานศึกษาต้องด าเนินการให้มีการนิเทศ ติดตาม อย่างเป็นระบบ ครบวงจร ทั้งในระดับชั้นเรียน 
ระดับสถานศึกษา อย่างต่อเนื่องและครอบคลุม   

3.2  การประกันคุณภาพภายใน   
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2545 หมวด 6 

มาตรา 47-51 ก าหนดให้สถานศึกษามีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน และการเตรียมความพร้อมส าหรับ
ประกันคุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) เป็นระบบควบคุม
คุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาต้องใช้เป็นกลไกส าคัญในการสร้างความมั่นใจต่อพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และชุมชนว่าจะ
สามารถจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  สถานศึกษาต้องจัดระบบประกันคุณภาพภายในที่เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ดังนั้นต้องมีการด าเนินการการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาประจ าปี มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ชัดเจน แผนปฏิบัติการต้องเน้นคุณภาพผู้เรียน  มีการรายงานผลเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง  การรายงานผล
การจัดการศึกษาประจ าปี และน าผลมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน  

3.3  การวิจัย ติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา   
การวิจัยจะเป็นที่มาของข้อมูลข่าวสารที่แม่นตรงแสดงจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา สาเหตุ และแนวทาง

ปรับปรุงพัฒนาให้สถานศึกษาสามารถจัดหลักสูตรการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สถานศึกษาควร
ด าเนินการ ดังนี้  

 การวิจัยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือน าผลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับผู้เรียน และความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน  

1) การประเมินความต้องการจ าเป็นในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพของนักเรียนในอนาคต   
เพ่ือน ามาใช้ก าหนดโครงการเรียนรู้ และเวลาเรียน  

2) การประเมินความต้องการของพ่อแม่ผู้ปกครอง และชุมชนในการพัฒนาผู้เรียน เพ่ือน ามาใช้ก าหนด
โปรแกรมการเรียน และโครงการต่าง ๆ   

3) การประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีหัวข้อในการพิจารณา  เช่น ความครบถ้วนของ
องค์ประกอบหลักสูตร ความสอดคล้องของแต่ละองค์ประกอบความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางฯ และกรอบ
หลักสูตรระดับท้องถิ่น ความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน พ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชน  ความเหมาะสมของ
แนวทางการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระบบการวัดและประเมินผล เป็นต้น  

 การวิจัย การประเมินผลการใช้หลักสูตร 
การประเมินผลการใช้หลักสูตรเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรซึ่งสถานศึกษา

จะต้องมีความตระหนักในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นหลักประกันว่าผู้เรียนจะได้รับการ 
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พัฒนาทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย คุณธรรม บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับชาติ และสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุข  กระบวนการประเมินผลการใช้หลักสูตรสามารถด าเนินการได้ทั้งระหว่างการใช้หลักสูตร และเมื่อน า
หลักสูตรไปใช้เรียบร้อยแล้ว หรือการติดตามจากผลผลิตของหลักสูตร คือ ผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตร   

 เพ่ือให้การประเมินผลการใช้หลักสูตรบรรลุเป้าหมายของการควบคุมคุณภาพ  สถานศึกษาควรจัดให้มี
การประเมินทั้งระบบ  คือ  

1)  ก าหนดให้มีการประเมินการใช้หลักสูตร เป็นกิจกรรมหลักของสถานศึกษา  
2) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินการใช้หลักสูตรด้วยตนเองให้เกิดข้ึนกับคณะครู  
3) วางระบบเครือข่ายการท างานและมอบหมายงานการประเมินให้คณะผู้ปฏิบัติงานแต่ละคณะ

ด าเนินการประเมินเป็นระยะๆ  โดยก าหนดให้ชัดเจนว่าคณะใดต้องประเมินรายการใดบ้าง  
4)  สรุปผลการประเมิน และน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

การประเมินผลการใช้หลักสูตรมีแนวทางการด าเนินการที่ส าคัญคือ พิจารณาองค์ประกอบของหลักสูตรที่จะ
ประเมิน   พิจารณาหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมิน ออกแบบการจัดเก็บข้อมูล ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือใช้พิจารณาตัดสินใจในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป ส าหรับประเด็นในการประเมินนั้น สามารถ
ประเมินได้ทั้งเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการใช้หลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร และผลจากการใช้หลักสูตร อย่างไรก็ตาม 
สถานศึกษาควรมุ่งเน้นการประเมินส่วนที่เกี่ยวข้องต่อคุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญและควรค านึงถึงทั้งผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียน สถานศึกษาจะต้อง  ให้ความส าคัญ โดยน าผลการประเมิน
ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติมาพิจารณาทั้งผลการประเมินในภาพรวม  และผลการ
ประเมินที่แยกรายวิชา และแยกรายมาตรฐาน  หากผลการประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวัง ควรศึกษา
วิเคราะห์เพ่ือค้นหาสาเหตุที่แท้จริง ซึ่งสาเหตุย่อมเกิดมาจากปัจจัยและกระบวนการใช้หลักสูตรสถานศึกษานั้นเอง 
จากนั้นจงหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพต่อไป   

 
ประเด็นเกี่ยวข้องในการประเมินผลการใช้หลักสูตร 

 

  ปัจจัยของการใช้หลักสูตร  
 
 

   กระบวนการใช้หลักสูตร  
 
 

   ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

• หลักสูตรสถานศึกษา  
• ความพร้อมของบุคลากร  
• ทักษะการถ่ายทอดของครู  
•  เทคนิคการสอน  
• สื่อการเรียนการสอน  
• การวัดผลประเมินผล  
• การบริหารจัดการหลักสูตร  

ฯลฯ 
 

• การออกแบบและการ  
  จัดการเรียนรู้ของครู  
• การนิเทศ ติดตามผลการใช้  
  หลักสูตร  
• การประเมินผลการเรียนรู้  
                   ฯลฯ 
 

• คุณภาพของผู้เรียนตาม 
  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  
• การเปลี่ยนแปลง 
  พฤติกรรมของผู้เรียน  
• คุณลักษณะอันพึง 
  ประสงค์ และสมรรถนะ 
  ส าคัญของผู้เรียน  
• ความส าเร็จในการศึกษาต่อ 
  และประกอบอาชีพ  
                ฯลฯ 

     
 
 



           โครงสร้าโงรายวชิา 
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นอกจากนั้นสถานศึกษาควรสนับสนุนส่งเสริมให้ครูท าวิจัยปฏิบัติการ (Action research) เพ่ือแก้ปัญหาและ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง โดยการวิจัยนั้นอาจเริ่มต้นจากการเลือกปัญหาการวิจัยที่มีความส าคัญและ
ส่งผลกระทบต่อผู้เรียนมากท่ีสุด และท่ีมาของปัญหาการวิจัยอาจเกิดจากผู้เรียน เช่น ปัญหาพฤติกรรม ปัญหาการ
เรียนรู้ เป็นต้น หรืออาจเกิดจากการจัดการเรียนรู้ของครูไม่เหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียนรายคน เมื่อได้ปัญหาการวิจัย
แล้วจึงด าเนินการตามขั้นตอนการวิจัยต่อไป  
  การบริหารจัดหลักสูตรสถานศึกษา  เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่าง ๆ  อาทิ  
ฝ่ายบริหาร  ครูผู้สอน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  โดยทั่วไปนั้นมีการด าเนินการใน  2  ส่วน  คือ 

1. การด าเนินการระดับสถานศึกษา  ด าเนินการโดยองค์คณะบุคคลในระดับสถานศึกษา ได้แก่   
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการบริหารกลักสูตรและงานวิชาการ  เพ่ือพิจารณาจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา  รวมทั้งแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ระเบียบการวัดประเมินผลการเรียนรวมทั้งพิจารณา
เกี่ยวกับเอกสารบันทึกและรายงานผลการเรียน  ซึ่งต้องใช้ร่วมกันในสถานศึกษานั้น ๆ 

2. การด าเนินการระดับชั้นเรียน  ด าเนินการโดยครูผู้สอนแต่ละคนในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้   
แผนการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่มซึ่งอาจมีความ
แตกต่างกัน ดังนั้น จึงมีความเป็นได้ที่ครูผู้สอนรายวิชาเดียวกัน ระดับชั้นเดียวกัน อาจพิจารณาออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้แตกต่างกันได้  เพราะผู้เรียนที่ครูแต่ละคนรับผิดชอบนั้นอาจมีความต้องการและความสามารถแตกต่างกัน  
ดังนั้น  กิจกรรมการเรียนรู้ หรืองานที่มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติ  สื่อการสอน  หรือวิธีการวัดประเมินผลอาจต้อง
ปรับให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  มีลักษณะเป็นกรอบทิศทางในการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับประถมศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด       
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีหน่วยการเรียนรู้เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ดังแผนภาพ 

 

แผนภาพ   แสดงความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551   
                  หลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  50 : 2553 

ระดับชาต ิ

หลักสตูร
แกนกลาง
การศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 

2551 

หน่วยการเรียนรู ้

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับสถานศึกษา ระดับชั้นเรียน 

 
1.จุดเน้นคณุภาพ 
  การเรียน 
2. สาระการเรยีนรู ้
  ท้องถิ่น 

 
หลักสตูรสถานศึกษา 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

โครงสร้างรายวิชา 

หน่วยการเรียนรู ้

แผนการจัด 

การเรียนรู้ 
แผนการจัด 

การเรียนรู้ 
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 การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

กระบวนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
1.  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา 
2.  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)                

กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ความต้องการของสถานศึกษา และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3.  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่มีองค์ประกอบส าคัญ  ได้แก่ 
 ส่วนน า ได้แก่ ความน า วิสยัทศัน์  สมรรถนะส าคญัของผู้ เรียน คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ได้แก่  โครงสร้างเวลาเรียน  โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 
 ค าอธิบายรายวิชา 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 เกณฑ์การจบการศึกษา  

                4.  ตรวจสอบความถูกต้อง (ตามแนวทางการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา) 
                5.  น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 
 

ส่วนน า 

แนวการเขียนส่วนน าของหลักสูตรสถานศึกษา 
 ความน า 

 แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กับ
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น จุดเน้นและความต้องการของโรงเรียน 

 วิสัยทัศน์ 
 เป็นเจตนารมณ์ อุดมการณ์ หลักการ ความเชื่อ อนาคตท่ีพึงประสงค์ เอกลักษณ์ของโรงเรียนเพ่ือสร้าง
ศรัทธา จุดประกายความคิดในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการบริหารจัดการเชิงระบบ ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น จุดเน้น และความ
ต้องการของโรงเรียน  
 วิธีการก าหนดวิสัยทัศน์ 

1) ศึกษา วิเคราะห์วิสัยทัศน์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กรอบ
หลักสูตรระดับท้องถิ่น  จุดเน้นและความต้องการของโรงเรียน 

2) ก าหนดค าส าคัญที่บ่งบอกเจตนารมณ์ อุดมการณ์ หลักการ ความเชื่อ อนาคตท่ีพึงประสงค์ที่จะ
พัฒนาผู้เรียนไปสู่จุดหมายของสถานศึกษา 

3)  เรียบเรียงเป็นวิสัยทัศน์ 
4)  ควรใช้ภาษาท่ีกระชับ ชัดเจน และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้  

 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 สมรรถนะส าคัญ 5 ประการ  (1.ความสามารถในการสื่อสาร 2. ความสามารถในการคิด  
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี) ที่มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 สมรรถนะส าคัญเหล่านี้ได้หลอมรวมอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระ    
การเรียนรู้ต่างๆทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ (1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  2. ซื่อสัตย์สุจริต  3. มีวินัย              
4. ใฝ่เรียนรู้  5. อยู่อย่างพอเพียง  6. มุ่งม่ันในการท างาน  7. รักความเป็นไทย  8. มีจิตสาธารณะ) ที่ก าหนดไว้ใน
หล ักส ูตรแกนกลางการศ ึกษาขั้น พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นั้น  เป็นคุณลักษณะที่ต้องการให้ เกิด 
แก่ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และโรงเรียนอาจจะเพ่ิมเติมตามจุดเน้นและความต้องการของ
โรงเรียนได้ตามความเหมาะสม 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 โครงสร้างเวลาเรียน   
 โครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ได้ก าหนด
โครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน ซึ่งระบุการจัดเวลาเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ส่วนรายวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาสามารถจัดให้เหมาะสม
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และบริบทของสถานศึกษาโดยการก าหนดเวลาเรียนในแต่ละระดับการศึกษา ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

ระดับประถมศึกษา : กาหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐานสาหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม มีเวลาเรียน
รวม 840 ชั่วโมงต่อปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชั่วโมงต่อปี และรายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตาม  
ความพร้อมและจุดเน้นตามที่สถานศึกษาก าหนดไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อปี รวมไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมงต่อปี 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐานส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม 
มีเวลาเรียนรวม 880 ชั่วโมงต่อปี (22 หน่วยกิต) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชั่วโมงต่อปี และรายวิชา/กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตามความพร้อมและจุดเน้นตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปีละไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมงต่อปี รวม
ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมงต่อปี 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐานสาหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม 
มีเวลาเรียนรวม 3 ปี จานวน 1,640 ชั่วโมง (41 หน่วยกิต) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 360 ชั่วโมง และรายวิชา/
กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตามความพร้อมและจุดเน้นตามที่สถานศึกษาก าหนดปีละไม่น้อยกว่า 1,600 
ชั่วโมง (40หน่วยกิต) รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมง 

การปรับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการได้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาในโครงการ  

“ลดเวลา เพ่ิมเวลารู้” ที่สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษใน       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์อย่างเข้มข้น กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ต้องเชื่อมโยงกับหลักสูตร และเวลา
เรียน อยู่ภายใต้กรอบของโครงสร้างเวลาเรียน ทั้งนี้เพ่ือให้การพัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพสอดคล้องตามสภาพปัญหา
และความต้องการของสังคม ประเทศชาติ เอ้ือต่อการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้ เช่ น 
การบรรยาย การสาธิต การศึกษาใบความรู้ เป็นเพ่ิมบทบาทของครูผู้สอนให้เป็นผู้อ านวยความสะดวก กระตุ้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากข้ึน ซึ่งสถานศึกษามีแนวทางในการปรับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 
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ระดับประถมศึกษา 
สถานศึกษาปรับเวลาเรียนวิชาพ้ืนฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามโครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ก าหนดได้ตามความเหมาะสม และ
สอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่กระทรวงศึกษาก าหนด ทั้งนี้ต้องมีเวลาเรียนรวมตามที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างเวลาเรียน 
โดยรายวิชาพ้ืนฐาน เท่ากับ 840 ชั่วโมง/ปี และรายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตามความพร้อมและ
จุดเน้นจัดได้ตามที่สถานศึกษาก าหนดไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง/ปี และผู้เรียนต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด เวลาของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน 120 ชั่วโมง/ปี (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) ประกอบด้วย 
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  โดยเวลาเรียนรวมทั้งหมด          
ไมน่้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง/ปี 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สถานศึกษาก าหนดจานวนหน่วยกิตที่เรียนของแต่ละรายวิชาต่อภาคเรียนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้อง

เป็นไปตามโครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) ก าหนด โดยรายวิชาพ้ืนฐาน เท่ากับ 880 ชั่วโมง/ปี และรายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตาม
ความพร้อมและจุดเน้นจัดได้ตามที่สถานศึกษาก าหนดไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง/ปี และผู้เรียนต้องมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เวลาของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน 120 ชั่วโมง/ปี (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
ประกอบด้วย กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ เวลาเรียน           
รวมทั้งหมดไมน่้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง/ปี 
 

เงื่อนไขการจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้  
การปรับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ อยู่ภายใต้ข้อก าหนดของหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และกรอบนโนบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ซึ่งมีเง่ือนไขในการจัดดังนี้  

1. การจัดการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ก าหนดให้ต้องจัดแบบเข้มข้น  

2. การจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ ก าหนดให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด โดยพิจารณาตัวชี้วัด
ที่พัฒนาทักษะกระบวนการ มาใช้ในการออกแบบกิจกรรมผ่านการพัฒนา 4H แบ่งกิจกรรมเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กิจกรรมที่ก าหนดให้เรียน และกิจกรรมที่เลือกเรียน  

3. สถานศึกษาอาจจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้เป็นชั่วโมงเฉพาะในช่วงเวลาท้ายก่อนกลับบ้าน หรือเวลาอื่น
ตามบริบทและความเหมาะสมของสถานศึกษา โดยใช้เวลาเรียนของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

4. วิชาหน้าที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ให้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการลงสู่กิจกรรมที่
สถานศึกษาด าเนินการอยู่แล้ว โดยไม่เพิ่มชั่วโมงในตารางเรียน ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการในรายวิชา
พ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมตามประเพณี กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด เพ่ือปลูกฝังให้เกิดการปฏิบัติและกลายเป็นพฤติกรรมในชีวิตประจ าวัน  

5. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 สถานศึกษามีแนวทางในการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดการ
เรียนรู้ ดังนี้  
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 5.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ    

พลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
1) การจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาอาจจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้นี้   

หรือจัดบูรณาการกับกลุ่มสาระอ่ืนๆ หรือแยกรายวิชาได้ตามบริบทและความเหมาะสมของโรงเรียน ทั้งนี้ การ
จัดการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ต้องจัดการเรียนรู้แบบเข้มข้น  

2) การก าหนดเวลาเรียนรายวิชาใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าว สามารถก าหนดเวลาเรียน 
ได้ตามความพร้อม ความต้องการและจุดเน้นของโรงเรียน ทั้งนี้ ต้องมีเวลาเรียนรวม จ านวน 160 ชั่วโมงต่อปี  

 5.2 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จ านวน 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ให้จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม 
วิธีการ สื่อเทคโนโลยี อย่างหลากหลาย และเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

จากเงื่อนไขการจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ข้างต้น สถานศึกษาสามารถจัด
โครงสร้างเวลาเรียนให้เหมาะสมกับบริบทของตนได้อย่างหลากหลาย โดยพิจารณาจาก  

ความพร้อมของสถานศึกษา : ในส่วนของความพร้อมนั้น สถานศึกษาต้องพิจารณาจ านวนครูผู้สอนในแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ห้องเรียนและสถานที่ส าหรับชั้นเรียน งบประมาณ 
ทรัพยากรต่างๆ ที่จะเอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีบุคลากร และครูผู้สอนแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เพียงพอ อาจมีรูปแบบของโครงสร้างหลักสูตร/เวลาเรียนแตกต่างจากสถานศึกษาขนาดเล็กที่มี          
ข้อจ ากัดในเรื่องต่าง ๆ  

ความต้องการและจุดเน้นของสถานศึกษา : ความต้องการและจุดเน้นของสถานศึกษา เป็นสิ่งส าคัญ 
ที่ต้องน ามาพิจารณาประกอบการจัดโครงสร้างหลักสูตร/เวลาเรียน สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาที่มีจุดเน้น เช่น 
ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การศึกษาเพ่ือการมีงานท า ซึ่ง
โครงสร้างหลักสูตร/เวลาเรียนของโปรแกรมเหล่านั้นย่อมแตกต่างกัน หรือสถานศึกษาที่อยู่ในเมืองใหญ่ ย่อมมี
โครงสร้างหลักสูตรแตกต่างจากสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่บนดอยหรือชนบท เป็นต้น 

ความต้องการของผู้เรียน : ความต้องการของผู้เรียนเป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งต่อการจัด 
โครงสร้างหลักสูตร/เวลาเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนบางกลุ่มอาจต้องการ
เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาต่าง ๆ แต่ก็มีบางกลุ่มท่ีต้องการเตรียมพร้อมส าหรับการออกไปประกอบอาชีพ 
เป็นต้น สถานศึกษาจึงควรมีการส ารวจความต้องการของผู้เรียนเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย 
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โครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู ้  
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

120 120 120 120 120 120 

o ประวัติศาสตร ์ (40) (40) (40) (40) (40) (40) 
o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม               
o หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  

และการด าเนินชีวิตในสังคม                                    (80) (80) (80) (80) (80) (80) 
o เศรษฐศาสตร ์       
o ภูมิศาสตร ์       
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 40 40 80 80 80 
ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 
  รายวิชา / กิจกรรม  

ที่สถานศกึษาจัดเพ่ิมเติม   
ตามความพร้อมและจุดเนน้ 

ตามที่สถานศึกษาก าหนดปลีะไม่นอ้ยกว่า  40 ช่ัวโมง 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
o กิจกรรมแนะแนว       
o กิจกรรมนักเรียน       

-  ลูกเสือ ยุวกาชาด       
-  ชมรม ชุมนุม       

o กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

      

รวมเวลา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาเรียน ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

ไม่น้อยกว่า    1,000 ชั่วโมง 

ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

ไม่น้อยกว่า    1,000 ชั่วโมง 

หมายเหตุ   ในทางปฏิบัติให้โรงเรียนระบุเวลาเรียนตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

 
 

 

120 120 120 120 120 120 
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ตัวอย่างโครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
ที่ปรับตามนโยบายต่าง ๆ แล้ว 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู ้  
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

80 80 80 120 120 120 

o ประวัติศาสตร ์ (40) (40) (40) (40) (40) (40) 
o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม               
o หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  

และการด าเนินชีวิตในสังคม                                    (40) (40) (40) (80) (80) (80) 
o เศรษฐศาสตร ์       
o ภูมิศาสตร ์       
สุขศึกษาและพลศึกษา 20 20 20 80 80 80 
ศิลปะ 20 20 20 80 80 80 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 40 40 80 80 80 
ภาษาต่างประเทศ 200 200 200 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 
  รายวิชา / กิจกรรม  

ที่สถานศกึษาจัดเพ่ิมเติม   
ตามความพร้อมและจุดเนน้ 

80 80 80 80 80 80 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
o กิจกรรมแนะแนว       
o กิจกรรมนักเรียน       

-  ลูกเสือ ยุวกาชาด       
-  ชมรม ชุมนุม       

o กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

      

รวมเวลา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาเรียน 1,040 ชั่วโมง 1,040 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 

120 120 120 120 120 120 
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โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – 6 
 กลุ่มสาระการเรียนรู ้  

ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร ์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร ์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา  

และวัฒนธรรม 
160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 320 (8 นก.) 

o ประวัติศาสตร ์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 80 (2 นก.) 
o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม     
o หน้าท่ีพลเมือง  

วัฒนธรรม  และการ
ด าเนินชีวิตในสังคม 

120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 

o ภูมิศาสตร ์     
o เศรษฐศาสตร ์     

    สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2นก.) 80 (2 นก.) 80  (2 นก.) 120 (3นก.) 
    ศิลปะ 80 (2นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3 นก.) 
    การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี
80  (2นก.) 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 120  (3 นก.) 

    ภาษาต่างประเทศ 120  (3 นก.) 120  (3 นก.) 120  (3 นก.) 240 (6 นก.) 
รวมเวลาเรยีน (พื้นฐาน) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 1,640  (41 นก.) 

 รายวิชาเพิ่มเติม  ตามที่สถานศึกษาก าหนดไม่น้อยกว่า200 ช่ัวโมง 
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ไม่น้อยกว่า 1,600 ช่ัวโมง 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
o กิจกรรมแนะแนว     
o กิจกรรมนักเรียน     

-  ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ     
-  ชมรม ชุมนุม     

o  กิจกรรมเพื่อสังคมและ  
สาธารณประโยชน ์

    

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 

รวมเวลาเรยีน ตามที่สถานศึกษาก าหนดไม่น้อยกว่า 1,200 ช่ัวโมง/ปี 
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

รวม 3  ปี 
ไม่น้อยกว่า   3,600 ชั่วโมง 

หมายเหตุ   ในทางปฏิบัติให้โรงเรียนระบุเวลาเรียนตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

              

120 120 120 360 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 

ตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท11101 ภาษาไทย 200 
ค11101 คณิตศาสตร์ 200 
ว11101 วิทยาศาสตร์ 80 
ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40 
ส11102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 
ศ11101 ศิลปะ 20 
ง11101 การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 40 
อ11101 ภาษาอังกฤษ 200 

รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม  
ท………….ทักษะการเขียน 40 
ส………….การป้องกันการทุจริต 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
 กิจกรรมแนะแนว 30 
 กิจกรรมนักเรียน  

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 40 

- ชมรม ชุมนุม 40 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียน 1,040 

กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 120 
  
 หมายเหตุ      1. รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง จัดการเรียนการสอนบูรณาการในรายวิชาพ้ืนฐาน   
               รายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมตามประเพณี กิจกรรมลูกเสือ  

             เนตรนารี ยุวกาชาด เพ่ือปลูกฝังให้เกิดการปฏิบัติและกลายเป็นพฤติกรรมในชีวิตประจ าวัน  
                  2. กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จัดสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมงหลังเลิกเรียน ตามก าหนดการสอน 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต/ชั่วโมง 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) รายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) 
ท21101 ภาษาไทย  1.5 (60) ท21102 ภาษาไทย  1.5 (60) 
ค21101 คณิตศาสตร์  1.5 (60) ค21102 คณิตศาสตร์  1.5 (60) 
ว21101 วิทยาศาสตร์  1.5 (60) ว21102 วิทยาศาสตร์  1.5 (60) 
ส21101 สังคมศึกษา  1.5 (60) ส21103 สังคมศึกษา  1.5 (60) 
ส21102 ประวัติศาสตร์  0.5 (20) ส21104 ประวัติศาสตร์  0.5 (20) 
พ21101 สุขศึกษา  0.5 (20) พ21103 สุขศึกษา  0.5 (20) 
พ21102 พลศึกษา 0.5 (20) พ21104 พลศึกษา 0.5 (20) 
ศ21101 ดนตรีและนาฏศิลป์   1.0 (40) ศ21102 ทัศนศิลป์   1.0 (40) 
ง21101 การงานอาชีพ ฯ 1.0 (40) ง21102 การงานอาชีพ ฯ 1.0 (40) 
อ21101 ภาษาอังกฤษ  1.5 (60) อ21102 ภาษาอังกฤษ  1.5 (60) 
รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 (100) รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 (100) 
ค21201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  1.0 (40) ค21202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  1.0 (40) 
อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1.0 (40) อ21202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1.0 (40) 
ส.......การป้องกันการทุจริต 0.5 (20) ส.......การป้องกันการทุจริต 0.5 (20) 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 
 กิจกรรมนักเรียน 
     -  ลูกเสือ – เนตรนารี 
     -  ชมรม ชุมนุม 

 
15 
20 

 กิจกรรมนักเรียน 
-   ลูกเสือ – เนตรนารี 
- ชมรม ชุมนุม 

 
10 
20 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
สาธารณประโยชน์  

5   กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณประโยชน์  

10 

รวมเวลาเรียน 600 รวมเวลาเรียน 600 
หมายเหตุ      1. รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง จัดการเรียนการสอนบูรณาการในรายวิชาพ้ืนฐาน   
              รายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมตามประเพณี กิจกรรมลูกเสือ  

            เนตรนาร ียุวกาชาด เพ่ือปลูกฝังให้เกิดการปฏิบัติและกลายเป็นพฤติกรรมในชีวิตประจ าวัน  
        2. กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จัดสัปดาห์ละ ….. ชั่วโมงหลังเลิกเรียน ตามก าหนดการสอน                
             ทั้งนี ้ให้จัดท าโครงสร้างหลักสูตรชั้นปีทุกระดับชั้นที่เปิดสอน และจัดท าตารางสอนทุกระดับชั้น

ให้สอดคล้องกับหลักสูตรชั้นปี 
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ตัวอย่างตารางสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 
เวลา 
วัน 

08.00-
08.30 

08.30-
09.30 

08.90-
10.30 

10.30-
11.30 

11.30-
12.30 

12.30-
13.30 

13.30-
14.30 

14.30- 
15.30 

 
จันทร์ 

กิจ
กร

รม
เข

้าแ
ถว

หน
้าเส

าธ
ง 

 
ภาษาไทย 

 
คณิตศาสตร์ 

 
วิทยาศาสตร์ 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

 
ภาษาอังกฤษ 

(เพิ่มเติม) 
ทักษะการ

เขียน 
 

 
กิจกรรมเพิ่มเวลารู ้
ซ่อมเสริม.............. 

 
อังคาร 

 
คณิตศาสตร์ 

 

ภาษาไทย 
 

ภาษาอังกฤษ 
 

ชุมนุม 
(เพิ่มเติม) 

การป้องกัน
การทุจริต 

 
กิจกรรมเพิ่มเวลารู ้
คณิตคดิสนุก 

 
พุธ 

 
ภาษาไทย 

 
คณิตศาสตร ์

 
วิทยาศาสตร์ 

 
ภาษาอังกฤษ 

บูรณาการ 
การงาน/
ศิลปะ/ 

สุขศึกษา 

 
ลูกเสือ 

 

พฤหัสบดี 
 

คณิตศาสตร์ 

 

ภาษาไทย 
 

สังคมฯ 
 

แนะแนว 
 

ภาษาอังกฤษ 
 
 

 

กิจกรรมเพิ่มเวลารู ้
คาราโอเกะหรรษา 

 
ศุกร์ 

 
ภาษาไทย 

 
คณิตศาสตร ์

 
ประวัติศาสตร์ 

 
ภาษาอังกฤษ 

บูรณาการ 
การงาน/
ศิลปะ/ 

สุขศึกษา 

 
กิจกรรมเพิ่มเวลารู ้

กีฬาพาสนุก 
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 การก าหนดรหัสวิชา 

เพ่ือให้เกิดความสะดวกและความเข้าใจตรงกันในการสื่อสาร  สถานศึกษาจ าเป็นต้องก าหนด 
รหัสวิชาอย่างเป็นระบบ 

 ระบบรหัสวิชา 
การก าหนดรหัสวิชาควรใช้ตัวเลขฮินดูอารบิก เพ่ือการสื่อสารและการจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา

ระบบรหัสวิชา ส าหรับรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข 6 หลัก ดังนี้ 

 
หลักที่ 

1 
 หลักที่ 

2 
 หลักที่ 

3 
 หลักที่ 

4 
 หลักที่ 

5 
 หลักที่ 

6 
 

กลุ่ม
สาระ 
การ

เรียนรู้ 

 ระดับ
การศึกษา 

 ปีในระดับ
การศึกษา 

 ประเภท
ของ

รายวิชา 

 ล าดับของรายวิชา 

 
                       

 
 ท    1    0    1     01 - 99   
 ค    2    1    2          
 ว    3    2              
 ส        3              
 พ        4              
 ศ        5              
 ง        6              
  ใช้รหัสตามรายการรหัสตัวอักษรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

หลักท่ี 1 เป็นรหัสตัวอักษรแสดงกลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ 
 ท หมายถึง          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
 ค หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 ว หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
 ส หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 พ หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
 ศ  หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
 ง หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
  หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้ใช้รหัสของแต่ละภาษาตามรายการ  
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หมายเหตุ    รหัสตัวอักษรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

1)     รายการรหัสตัวอักษรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่จะน าไปใช้แทน   มีดังนี้ 
ก   หมายถึง ภาษาเกาหลี  ข    หมายถึง ภาษาเขมร 
จ   หมายถึง ภาษาจีน   ซ    หมายถึง ภาษารัสเซีย 
ญ  หมายถึง ภาษาญี่ปุ่น   ต     หมายถึง ภาษาเวียดนาม 
น  หมายถึง ภาษาลาติน   บ    หมายถึง ภาษาบาลี 
ป  หมายถึง ภาษาสเปน   ฝ    หมายถึง ภาษาฝรั่งเศส 
ม   หมายถึง ภาษามลายู   ย     หมายถึง ภาษาเยอรมัน 
ร  หมายถึง ภาษาอาหรับ           ล     หมายถึง ภาษาลาว 
อ  หมายถึง ภาษาอังกฤษ           ฮ     หมายถึง ภาษาฮินดู 

2) กรณีที่มีสถานศึกษาใดจัดท ารายวิชาภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ  นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ 
ให้สถานศึกษา ท าเรื่องเสนอส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือก าหนดรหัสตัวอักษรกลุ่มสารระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพ่ิมเติม และประกาศให้สถานศึกษาท่ัวประเทศทราบและใช้ให้ตรงกัน 
 3) กรณีก าหนดรหัสรายวิชากลุ่มเทคโนโลยีในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้ใช้รหัสวิชา ว และถ้า
ก าหนดในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้ใช้รหัสวิชา ง 
หลักท่ี 2 เป็นรหัสตัวเลขแสดงระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา 
            ตอนปลาย สะท้อนระดับความรู้และทักษะในรายวิชาที่ก าหนดไว้ คือ 

1 หมายถึง รายวิชาระดับประถมศึกษา 
2 หมายถึง รายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
3 หมายถึง รายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หลักท่ี 3 เป็นรหัสตัวเลขแสดงปีที่เรียนของรายวิชา ซึ่งสะท้อนระดับความรู้และทักษะในรายวิชาที่ก าหนดไว้ในแต่ 
            ละป ีคือ 

0 หมายถึง รายวิชาที่ไม่ก าหนดปีที่เรียน จะเรียนปีใดก็ได้ในระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 1 ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.1 ม.1 และ ม.4) 

2 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 2 ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.2 ม.2 และ ม.5) 

3 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 3 ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.3 ม.3 และ ม.6) 

4 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 4 ของระดับประถมศึกษา (ป.4) 
5 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 5 ของระดับประถมศึกษา (ป.5) 
6 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 6 ของระดับประถมศึกษา (ป.6) 

หลักท่ี 4 เป็นรหัสตัวเลขแสดงประเภทของรายวิชา คือ 
1 หมายถึง รายวิชาพ้ืนฐาน 
2 หมายถึง รายวิชาเพ่ิมเติม 

หลักที่ 5 และหลักที่ 6 เป็นรหัสตัวเลขแสดงล าดับของรายวิชาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในปี/ระดับการศึกษา
เดียวกัน ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจ านวนตั้งแต่  
01 - 99 ดังนี้ 
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รายวิชาที่ก าหนดปีที่เรียน ให้นับรหัสหลักที่ 5 - 6 ต่อเนื่องในปีเดียวกัน หากจัดรายวิชา 

เป็นรายภาค ให้ก าหนดเรียงล าดับรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันให้เสร็จสิ้นในภาคเรียนแรกก่อน แล้วจึง
ก าหนดต่อในภาคเรียนที่สอง 

รายวิชาที่ไม่ก าหนดปีที่เรียน ให้นับรหัสหลักที่ 5 - 6 ต่อเนื่องในระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ทั้งนี้ รหัสหลักที่ 5 และหลักที่ 6 ของรายวิชาเพ่ิมเติม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้ก าหนดรหัสวิชา เป็นช่วงล าดับ ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ล าดับที่ 01 - 19 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มฟิสิกส์ 
ล าดับที่ 21 - 39 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มเคมี 
ล าดับที่ 41 - 59 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มชีววิทยา 
ล าดับที่ 61 - 79 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มโลกและอวกาศ 
ล าดับที่ 81 - 99 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์อ่ืน ๆ 

 
แนวการน ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นสู่การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

 

     โครงสร้างของหลักสูตรที่สถานศึกษาก าหนดให้สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นในส่วนของสาระ
การเรียนรู้ท้องถิ่น สามารถด าเนินการได้หลายลักษณะ  เช่น 

1. สอดแทรกในรายวิชาพื้นฐาน  ที่มีตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงความเป็นท้องถิ่น โดยอาจปรับกิจกรรมการ
เรียนการสอน  ปรับเนื้อหา  ปรับ/เลือกใช้สื่อการเรียนรู้  บูรณาการในรายวิชาต่างๆ 

2. จัดท าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม  สถานศึกษาอาจจัดท ารายวิชาที่เป็นสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน  หรือรายวิชา
ที่เป็นสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  เช่น   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  - การท าไม้กวาดทางมะพร้าว 
  - การทอเสื่อ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
  - ท้องถิ่นของเรา 
 3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  และส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน 
 4. การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมจุดเน้น  เป็นการจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศทางกายภาพของโรงเรียน
ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตามจุดเน้น 
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 ค าอธิบายรายวิชา 

ค าอธิบายรายวิชา  เป็นองค์ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส าคัญ  เพ่ือ
น าไปสู่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือรายวิชา ให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดของหลักสูตร ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของหลักสูตรสถานศึกษา  

วัตถุประสงค์ของการเขียนค าอธิบายรายวิชา  
1. เพ่ือสร้างความเข้าใจว่าในรายวิชานั้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้องค์ความรู้   ฝึกทักษะ/กระบวนการ และมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส าคัญอะไรบ้าง  
2.เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้สอนน าไปออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
ค าอธิบายรายวิชามีลักษณะเป็นความเรียงที่ประกอบด้วยองค์ความรู้  ทักษะ/กระบวนการ และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ค าอธิบายรายวิชาของรายวิชาพ้ืนฐานให้วิเคราะห์จากตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
แกนกลางที่หลักสูตรแกนกลางฯ ก าหนด  และรายวิชาเพ่ิมเติม ให้วิเคราะห์จากผลการเรียนรู้ที่สถานศึกษาก าหนดขึ้น    
ค าอธิบายรายวิชาเขียนเป็นรายปีส าหรับระดับประถมศึกษา และเป็นรายภาคเรียนส าหรับระดับมัธยมศึกษา 

องค์ประกอบส าคัญของค าอธิบายรายวิชามี 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น จ านวนชั่วโมงหรือหน่วยกิต 
ส่วนที่  2  เนื้อหา ซึ่ งประกอบด้วย องค์ความรู้  ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์โดยมีแนวการเขียนที่ส าคัญ  ดังนี้ 
1. ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง  
2. ผู้เรียนสามารถท าอะไรได้บ้าง 3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอังพึงประสงค์อะไรบ้าง ตาม

หลักสูตรแกนกลาง ฯ และตามธรรมชาติของวิชา  
ส่วนที่ 3  ระบุรหัสตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ทั้งหมดในรายวิชานั้น  

 การเขียนค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 รายวิชาพ้ืนฐานเป็นรายวิชาที่สอนให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
การเขียนค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  มีขั้นตอนดังนี้ 

1. วิเคราะห์ตัวชี้วัดชั้นปีในระดับประถมศึกษา ส าหรับมัธยมศึกษาตอนต้นวิเคราะห์ตัวชี้วัดชั้นปี 
เพ่ือก าหนดเป็นรายภาค  หรือตัวชี้วัดช่วงชั้นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นรายภาคและสาระการเรียนรู้
แกนกลางตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

2. วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นจากกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ความต้องการและบริบทของโรงเรียน  เพ่ือก าหนดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดในรายวิชานั้น  

3. จัดกลุ่มตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเพ่ือหลอม
รวมและเรียบเรียงเขียนเป็นความเรียงให้เห็นสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะในรายวิชานั้น 

4. เขียนรายละเอียดตามองค์ประกอบของค าอธิบายรายวิชา 
การเขียนค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพ่ิมเติมเป็นรายวิชาที่โรงเรียนก าหนดขึ้นตามจุดเน้น 

ความต้องการของโรงเรียน หรือท้องถิ่น การเขียนค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  มีขั้นตอนดังนี้ 
1. ก าหนดผลการเรียนรู้ซึ่งโรงเรียนเป็นผู้ก าหนดขึ้นเอง   
2. ก าหนดสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้   
3. จัดกลุ่มผลการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้  ที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเพ่ือหลอมรวมและ 

เรียบเรียง เขียนเป็นความเรียง  ให้เห็นสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถ  และคุณลักษณะในรายวิชานั้น 
4. เขียนรายละเอียดตามองค์ประกอบของค าอธิบายรายวิชา 
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แบบวิเคราะห์เพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา...........................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้...................................................... ระดับชั้น.............. 

 

ตัวช้ีวัด (รายวิชาพื้นฐาน) 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

สาระส าคัญ 
ความรู้  ทักษะ / กระบวนการ คุณลักษณะฯ 
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แบบบันทึก 
การจัดท าค าอธิบายรายวิชา 

 
 

วิชา........................................................................ 
รหัสวิชา........................................ชื่อวิชา......................................................................................................... 
กลุ่มสาระการเรียนรู้.........................................................................................เวลา..............................ชั่วโมง  
จ านวน................................................หน่วยกิต    ชั้น......................................... ภาคเรียนที่.......................... 
 
 ค าอธิบายรายวิชา 
 ............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ........................................................................................ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.......................................................................................................................................... .......................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.......................................................................................................................................... .......................................... 
........................................................................................ ............................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
...................................................................................................... .............................................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.......................................................................................................................................... .......................................... 
........................................................................................ ............................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..................................................................................................... ............................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   รหัสตัวช้ีวัด 
 ............................................................................................................................. ......................................
 .................................................................................................................................... ............................................... 
................................................................................... .................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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(ตัวอย่างค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน) 

ท11101  ภาษาไทย 
รายวิชาพื้นฐาน          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1           เวลา  200  ชั่วโมง 

_________________________________________________________________________ 
 

อ่านออกเสียงค า  ค าคล้องจอง  ข้อความสั้น ๆ  เรื่องสั้น ๆ ง่าย ๆ  บอกความหมายของค า  ข้อความ  
บอกข้อคิด  ตอบค าถาม  เล่าเรื่องย่อ  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน บอกความหมายของเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์ส าคัญท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวัน  มีมารยาทในการอ่าน 

คัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่าย ๆ  มีมารยาทในการเขียน 
 ฟังค าแนะน า  ค าสั่งง่าย ๆ และปฏิบัติตาม  ตอบค าถาม  เล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งท่ีเป็นความรู้ ความบันเทิง  
พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู  พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์  มีมารยาทในการฟัง การดู
และการพูด  บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านและการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง  ท่องจ าบทอาขยานตามที่
ก าหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจ 
 เขียนพยัญชนะไทย  สระ  วรรณยุกต์  เลขไทย  เขียนสะกดค า  เรียบเรียงค าเป็นประโยคง่าย ๆ ต่อค า
คล้องจองง่าย ๆ  เขียนสื่อสารเรื่องที่อ่านแล้วเข้าใจสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  คัดลายมือด้วยตัวบรรจง  
เต็มบรรทัด  ถูกต้องสวยงาม 
 โดยใช้กระบวนการคิด  ทักษะการสื่อสาร  สรุป  วิเคราะห์ข้อมูลจากเรื่องและสื่อต่าง ๆ ที่อ่าน ฟัง และดู  
เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการแยกแยะ  ตัดสินใจน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  เกิดความภาคภูมิใจ  รักความเป็นไทย   
 

รหัสตัวช้ีวัด  
ท 1.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5, ป.1/6, ป.1/7, ป.1/8                   
ท 2.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3     
ท 3.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5     
ท 4.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 
ท 5.1  ป.1/1, ป.1/2 
รวมทั้งหมด  22  ตัวชี้วัด 
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(ตัวอย่างค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม) 

 

ส21201 ท้องถิ่นของเรา 
รายวิชาเพิ่มเติม     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปึท่ี 1    เวลา 20 ชั่วโมง    จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 

ศึกษาประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น/ชุมชนที่ตนอาศัยอยู่และบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ ในเรื่อง
สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์  การเมืองการปกครอง สังคม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 
โบราณวัตถุ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ บุคคลส าคัญ วิถีการด าเนินชีวิต  
 โดยกระบวนการสร้างองค์ความรู้ ด้วยการสืบค้น รวบรวม ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น กระบวนการ
ปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจท้องถิ่นของตน มีความรักและภาคภูมิใจ ผูกพันกับท้องถิ่น ร่วมมือกัน
อนุรักษ์วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 
1. สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น โดยใช้หลักฐานแหล่งข้อมูลในท้องถิ่น 
2. อธิบายสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ของท้องถิ่น 
3. วิเคราะห์ประวัติและผลงานบุคคลส าคัญของท้องถิ่น 
4. วิเคราะห์ความส าคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมชุมชน 
5. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของตน 
รวมทั้งหมด    5   ผลการเรียนรู้ 
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 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  
ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
หลักสูตรแกนกลางก าหนดเวลาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับระดับชันระถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีละ 
120 ชั่วโมง และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวม 3 ปี 360 ชั่วโมง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
   1. กิจกรรมแนะแนว  

     เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิด
แก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมี
ส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน  
   2.  กิจกรรมนักเรียน 

       เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ  การท างานร่วมกัน 
การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน  เอ้ืออาทร และสมานฉันท์      
โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน 
ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างาน เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น  กิจกรรมนักเรียน
ประกอบด้วย 

     2.1  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร   
     2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม  
  3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
     เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความ

สนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น 
กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม  
 แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 แนวการเขียนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ 1) กิจกรรมแนะแนว  2) กิจกรรมนักเรียน  และ3) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์  ในแต่ละกิจกรรมให้ระบุแนวการจัดกิจกรรม เวลาการจัดกิจกรรม และแนวทางการ
ประเมินกิจกรรมท่ีโรงเรียนก าหนด 

  ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่ ง ให้ผู้ เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่าง 
รอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์  และสังคม เสริมสร้างให้ เป็น 
ผู้มีศีลธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม  สามารถจัดการ
ตนเอง ได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข   
 โรงเรียน................................................................... .... ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยแบ่งออกเป็น 3 
ลักษณะ  ดังนี้ 

1. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้................................................... 
........................................................................................ ..........................................................................................  
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 นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว  40 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา (ระดับประถมศึกษา) 
20 ชั่วโมงต่อภาคเรียน (ระดับมัธยมศึกษา) 
 
 แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว 
 …....................................................................... ..........................................................................  
........................................................................................ ..................................................................................  
 2. กิจกรรมนักเรียน  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้............................................ 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................... ........................................................................................................... 
กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 
  2.1  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ 
ยุวกาชาด ...... ชั่วโมงต่อปีการศึกษา (ระดับประถมศึกษา) ......... ชั่วโมงต่อภาคเรียน (ระดับมัธยมศึกษา) 
 แนวการจัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด  
 ............................................................................ .......................................................................... 
........................................................................................................................ .................................................. 
     2.2  กิจกรรมชุมนุม  นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม ...... ชั่ว โมงต่อปีการศึกษา 
(ระดับประถมศึกษา) ........ ชั่วโมงต่อภาคเรียน (ระดับมัธยมศึกษา) 
 แนวการจัดกิจกรรมชุมนุม  
 ............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. ....................................................... 
( หมายเหต ุ สามารถระบุชื่อกิจกรรมชุมนุมที่โรงเรียนจัดให้นักเรียนเลือกเรียน หรือชื่อกิจกรรมชุมนุมที่ โรงเรียน
จัดให้มี) 
 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ 
.................................................................. ..................................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
     นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ...... ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
(ระดับประถมศึกษา)  ......... ชั่วโมงต่อภาคเรียน (ระดับมัธยมศึกษา) 
     แนวการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   
 .................................................................................................................................. ............................. 
..................................................................................................... ............................................................................... 
 แนวทางการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ............................................................................................................................. ..................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
( หมายเหตุ  การประเมินผลอาจเขียนแยกการประเมินผลแต่ละกิจกรรม หรือเขียนรวมในภาพรวมของ กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนก็ได้ ) 
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 เกณฑ์การจบการศึกษา  
       หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ก าหนดเกณฑ์กลางส าหรับการจบการศึกษาเป็น 3 ระดับ 
คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 1. เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
           1.  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
           2. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
                     3. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

           4. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
            5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
         2. เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

         1.  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชา
เพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  

         2.  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  77  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 66 
หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 

         3.  ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่าน เกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

         4.  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

         5.  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

  3. เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

          1.  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน  41  หน่วยกิต และรายวิชา
เพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  

          2.  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  77  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 41 
หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติม ไม่น้อยว่า 36 หน่วยกิต 

          3.  ผู้เรียนมีผลการประเมิน  การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
          4.  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

          5.ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

 นอกจากนั้น การจัดท าโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องให้ความส าคัญ
กับเงื่อนไขคุณสมบัติผู้สอบเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา คณะ/สาขาต่าง ๆ เช่น แพทย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
สถานศึกษาต้องจัดท าโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาให้มีรายวิชาและหน่วยกิตท่ีเรียนครบตามคุณสมบัติ 
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         การน าหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
 ในการจัดการเรียนรู้  ครูผู้สอนต้องศึกษาความเชื่อมโยงของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของเขตพ้ืนที่การศึกษา และหลักสูตรสถานศึกษา  
ดังนี้ 
 1. การจัดท าโครงสร้างรายวิชา 
  โครงสร้างรายวิชา  เป็นการก าหนดขอบข่ายของรายวิชาที่จะจัดสอนเพ่ือช่วยให้ผู้สอนและ
ผู้เกี่ยวข้อง  เห็นภาพรวมของแต่ละรายวิชาว่า  ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้  จ านวนกี่หน่วย  เรื่องใดบ้าง  แต่
ละหน่วยพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดใด  มีสาระส าคัญอะไร เวลาที่ใช้จัดการเรียนการสอน 
และสัดส่วนการเก็บคะแนนของรายวิชานั้นเป็นอย่างไร 

  กระบวนการจัดท าโครงสร้างรายวิชา  และหน่วยการเรียนรู้  อาจด าเนินการ ดังนี้ 
 

วิธีท่ี 1  

 

 

 

วิธีท่ี 2 

 

 

 

 

  การจัดท าโครงสร้างรายวิชาจะช่วยให้ครูผู้สอนเห็นความสอดคล้องเชื่อมโยงของล าดับการเรียนรู้
ของรายวิชาหนึ่ง ๆ  ว่าครูจะสอนอะไร  ใช้เวลาสอนเรื่องนั้นเท่าไร  และจัดเรียงล าดับสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  
อย่างไร  ท าให้มองเห็นภาพรวมของรายวิชาอย่างชัดเจน 
  โครงสร้างรายวิชา มีองค์ประกอบหลัก ๆ  ดังนี้ 
  -  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนส าหรับหน่วยนั้น ๆ ซึ่ง
อาจมาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันหรือต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกัน มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  อาจ
มีการสอนหรือฝึกซ้ าให้เกิดการความช านาญ  และมีความรู้กว้างขวางขึ้น  ในหน่วยการเรียนรู้มากกว่า  1  หน่วยได้ 
  -  สาระส าคัญ   เป็นความรู้  ความคิด  ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง  หรือความรู้ที่เป็นแก่น  เป็น
หลักการของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ที่เกิดจากการหลอมรวมของมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนรู้   
  -  ชื่อหน่วยการเรียนรู้    จะต้องสะท้อนให้เห็นสาระส าคัญของหน่วยการเรียนรู้  น่าสนใจ   
เหมาะสมกับวัย   มีความหมายและสอดคล้องกับชีวิตจริงของผู้เรียน 
  - เวลา   การก าหนดเวลาเรียนควรมีความเหมาะสมและเพียงพอกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนร้ / ตัวชี้วัด  และควรพิจารณาในภาพรวม
ของทุกหน่วยการเรียนรู้ในรายวิชานั้น ๆ  อย่างเหมาะสม 

หนว่ยการเรียนรู้ที่ 1 

โครงสร้างรายวชิา 

หนว่ยการเรียนรู้ที่ 2 หนว่ยการเรียนรู้ที่ 3  

หนว่ยการเรียนรู้ที่ 1 

โครงสร้างรายวชิา 

หนว่ยการเรียนรู้ที่ 2 หนว่ยการเรียนรู้ที่ 3  
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  -  น้ าหนักคะแนน  การก าหนดน้ าหนักคะแนนเป็นส่วนช่วยให้เห็นทิศทาง การจัดเวลา  การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้   และการประเมินผล  ให้สอดคล้องกับความส าคัญของมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ในหน่วยการเรียนรู้
นั้นว่าเป็นมาตรฐาน / ตัวชี้วัด  ที่เป็นความรู้ / ประสบการณ์พ้ืนฐาน ในการต่อยอดความรู้หรือพัฒนาการเรียนรู้ใน
เรื่องอ่ืน ๆ หรือพิจารณาจากศักยภาพผู้เรียน ธรรมชาติวิชา ฯลฯ 

ขั้นตอนการจัดท าโครงสร้างรายวิชา 
 1. วิเคราะห์ตัวชี้วัดในค าอธิบายรายวิชา สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น  และก าหนดตัวชี้วัดที่จะใช้ใน
แต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดยมีหลักการดังนี้ 
      - แต่ละหน่วยการเรยีนรู้ควรมีการก าหนดจ านวนตัวชีว้ัดใหเ้หมาะสมกับธรรมชาติรายวิชา 
      -  บางตัวชี้วัดที่มีความส าคัญและเป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้ในเรื่องอ่ืน ๆ  สามารถน าตัวชี้วัดนั้นมา
ก าหนดซ้ าไว้ในหน่วยการเรียนรู้อื่นได้ 
 -  แต่ละหน่วยการเรียนรู้อาจน าตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้จากต่างสาระภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน หรือ
ต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีความเชื่อมโยงกันมาไว้ด้วยกันเป็นหน่วยบูรณาการได้ 
 3. ก าหนดชื่อหน่วยการเรียนรู้  เวลาที่ใช้สอน และน้ าหนักคะแนนของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ตลอด
รายวิชา 
 

โครงสร้างรายวิชา.................................................................................................................... 
ระดับ      มัธยมศึกษา  ชั้น.......................เวลา.....................  จ านวน  ..................หน่วยกิต 
 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

รวมคะแนนระหว่างภาค   

คะแนนสอบปลายภาคเรียน (ถ้ามี)   

รวมตลอดภาคเรียน  100 
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 2. การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 

     หน่วยการเรียนรู้ จัดท าโดยการน าหน่วยการเรียนรู้ในโครงสร้างรายวิชามาออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน (Standard – based Unit)   
หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน  คือ  หน่วยการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  เป็น

เป้าหมายของหน่วย  และองค์ประกอบภายในหน่วยการเรียนรู้ ได้แก่  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  สาระส าคัญ  
สาระการเรียนรู้  ชิ้นงานหรือภาระงานที่ก าหนดให้ผู้เรียนปฏิบัติ  กิจกรรมการเรียนการสอนและเกณฑ์การ
ประเมินผล  ทุกองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้  จะต้องเชื่อมโยงกับมาตรฐาน / ตัวชี้วัดที่เป็นเป้าหมายของหน่วย 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน   เป็นขั้นตอนส าคัญที่สุดของการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา  เพราะเป็นส่วนที่น ามาตรฐานการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติในการเรียนการสอนอย่างแท้จริง  นักเรียนจะ
บรรลุมาตรฐานหรือไม่  อย่างไร ขึ้นอยู่กับข้ันตอนนี้ 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยใช้ Backward Design  
Backward Design  เป็นการออกแบบที่ยึดเป้าหมาย การเรียนรู้แบบย้อนกลับโดยเริ่มจากการ

ก าหนดเป้าหมายปลายทางที่เป็นคุณภาพผู้เรียนที่คาดหวังเป็นจุดเริ่มต้นแล้วจึงคิดออกแบบองค์ประกอบอื่น เพื่อ
น าไปสู่ปลายทาง  และทุกขั้นตอนของกระบวนการออกแบบต้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุเป็นผล 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยใช้ Backward Design มีข้ันตอนที่ส าคัญ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1  ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่สะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  หรือผลการ
เรียนรู้  ซึ่งบอกให้ทราบว่าต้องการให้นักเรียนรู้อะไร  และสามารถท าอะไรได้  เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ 
  ขั้นตอนที่ 2  ก าหนดหลักฐาน ร่องรอยการเรียนรู้ที่ชัดเจนและแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนเกิดผลการ
เรียนรู้ตามเป้าหมายการเรียนรู้ 
  ขั้นตอนที่ 3  ออกแบบกระบวนการ/กิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
เป้าหมายการเรียนรู้ 
  การจัดท าหน่วยการเรียนรู้สามารถจัดท าได้ 2 วิธี คือ 

  วิธีที่ 1   ก าหนดประเด็น/หัวเรื่อง แล้วจึงวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 แนวคิดหนึ่ งของการก าหนดหน่ วยการ เ รี ยนรู้  คื อ  การก าหนดประเด็น/หั ว เรื่ อง ( theme)                       
ซึ่ งสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ต่ างๆ เข้ากับชีวิตจริ งขอ งผู้ เรียน   ประเด็นที่จะน ามาใช้ เป็นกรอบ                         
ในการก าหนดหน่วยการเรียนรู้ ควรมีลักษณะดังนี้ 

- ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้  ความคิดรวบยอด  หลักการของศาสตร์ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่เรียน   

- ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทั่วไป ที่อาจเชื่อมโยงไปสู่ผลที่เกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบ
จากประเด็นปัญหานั้น 

ทั้งนี้ การก าหนดประเด็นอาจพิจารณาจากค าถามต่อไปนี้ 
1) ผู้เรียนสนใจอะไร/ ปัญหาที่สนใจศึกษา 
2) ผู้เรียนมีความสนใจ  ประสบการณ์ และความสามารถในเรื่องอะไร 
3) หัวเรื่องสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและความต้องการของชุมชนหรือไม่ 
4) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมในด้านใดบ้าง 
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5) มีสื่อ/แหล่งการเรียนรู้เพียงพอหรือไม่ 
6) หัวเรื่องที่เลือก เหมาะสมและสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ต่างๆ ได้หลากหลายหรือไม่ 
โดยสรุปหน่วยการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในความรู้ ที่ลึกซึ้งมี

ความหมายสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  และที่ส าคัญจะต้องตอบสนองมาตรฐาน/ตัวชี้วัดด้วย    

                   แผนภูมิแสดงการจัดท าหน่วยการเรียนรู้  วิธีที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  คุณลักษณะหมายรวมถึงคุณลักษณะที่ปรากฏอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด แ ละคุณลักษณะ 

    อันพึงประสงค์ 

 
 
 

ก าหนดประเด็นปัญหา / สิ่งท่ีนักเรียนสนใจ 

ก าหนดชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

วิเคราะห์และระบุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

ก าหนดสาระส าคัญ 

ก าหนดสาระการเรียนรู ้

ความรู้    ทักษะ/กระบวนการ   คุณลักษณะ * 

ก าหนดชิ้นงาน  หรือ ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 

วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ก าหนดเวลาเรียน 

ก าหนดประเด็นและเกณฑก์ารประเมิน 
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 วิธีที่ 2   ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  

  การสร้างหน่วยการเรียนรู้วิธีนี้ ใช้วิธีการหลอมรวมตัวชี้วัดต่าง  ๆที่ปรากฎอยู่ในค าอธิบายรายวิชา 
 

             แผนภูมิ แสดงการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ วิธีที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  คุณลักษณะหมายรวมถึงคุณลักษณะที่ปรากฏอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด แ ละคุณลักษณะ 

    อันพึงประสงค์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ก าหนดชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

วิเคราะห์และระบุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

ก าหนดสาระส าคัญ 

ก าหนดสาระการเรียนรู้ 

ความรู้    ทักษะ/กระบวนการ   คุณลักษณะ* 

ก าหนดชิ้นงาน  หรือ ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัต ิ

วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ก าหนดเวลาเรียน 

ก าหนดประเด็นและเกณฑก์ารประเมิน 
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การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ : ขั้นก าหนดเป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้ 
1. เป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้ คืออะไร 
   เป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้คือ  มาตรฐานการเรียนรู้ /  ตัวชี้วัด  ซึ่งแต่ละหน่วยการเรียนรู้  อาจระบุ

มากกว่าหนึ่งมาตรฐาน/ตัวชี้วัด แต่ไม่ควรมากเกินไป  และควรมีมาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่หลากหลาย          ลักษณะ   เช่น  
มาตรฐานที่เป็นเนื้อหา  มาตรฐานที่เป็นกระบวนการ  เพ่ือช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความหมายต่อผู้เรียน  
สามารถสร้างเป็นแก่นความรู้ได้ชัดเจนขึ้น และน าไปปรับใช้กับสถานการณ์จริงได้    ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
ของธรรมชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2.  ท าอย่างไรให้เป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้มีความชัดเจนต่อการพัฒนาผู้เรียน  และสะดวกต่อการ
น าไปใช้วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

   เนื่องจากหน่วยการเรียนรู้หนึ่งอาจมี  1  หรือมากกว่า   1  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด จึงควรหลอมรวมแล้ว
เขียนเป็นสาระส าคัญที่จะพัฒนาให้เกิดคุณภาพเป็นองค์รวมแก่ผู้เรียน  และเพ่ือให้การวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องกับแต่ละมาตรฐาน / ตัวชี้วัด  จึงควรวิเคราะห์และแยกแยะเป็น 3  ส่วน  คือ  ความรู้  ทักษะ / 
กระบวนการ   และคุณลักษณะ  ทั้งนี้มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด บางตัวอาจมีไม่ครบทั้ง  3  ส่ วน   ผู้สอน
สามารถน าเนื้อหาจากแหล่งอ่ืน  เช่น  สาระท้องถิ่น  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาเสริมได้   

ขั้นตอนการจัดท า 
1. เลือกหน่วยการเรียนรู้จากโครงสร้างรายวิชามา 1 หน่วย และพิจารณาเพิ่มเติมว่าจะจัดท า 

หน่วยการเรียนรู้ในลักษณะใด 
- บูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- บูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้   
2.1 มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  
2.2 สาระการเรียนรู้แกนกลาง  และสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นท่ีเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน และ 

สอดคล้องกับธรรมชาติวิชา 
2.3  สาระส าคัญของหน่วยการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์ค าส าคัญในมาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แล้วสังเคราะห์เป็นแก่นความรู้ความเข้าใจที่ยั่งยืน 
 3. บันทึกผลงานในแบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้  
 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ : ขั้นก าหนดก าหนดชิ้นงานหรือภาระงานที่ผู้เรียนปฏิบัติ 
  ชิ้นงานหรือภาระงาน  หมายถึง  สิ่งต่อไปนี้ 
  ชิ้นงาน  ได้แก่ 
  1.  งานเขียน  เช่น  เรียงความ  จดหมาย  โคลงกลอน   การบรรยาย  การเขียนตอบ ฯลฯ 
  2.  ภาพ / แผนภูมิ  เช่น  แผนผัง  แผนภูมิ  ภาพวาด  กราฟ  ตาราง ฯลฯ   
  3.  สิ่งประดิษฐ์  เช่น  งานประดิษฐ์  งานแสดงนิทรรศการ  หุ่นจ าลอง ฯลฯ 
  ภาระงาน  ได้แก่ 
  การพูด / รายงานปากเปล่า  เช่น  การอ่าน  กล่าวรายงาน  โต้วาที  ร้องเพลง  สัมภาษณ์   
บทบาทสมมติ  เล่นดนตรี  การเคลื่อนไหวร่างกาย  ฯลฯ 
  งานที่มีลักษณะผสมผสานกันระหว่างชิ้นงาน / ภาระงาน  ได้แก่ 
  การทดลอง  การสาธิต  ละคร  วีดิทัศน์  ฯลฯ 
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 ชิ้นงานหรือภาระงานของหน่วยการเรียนรู้ก าหนดขึ้นเพื่ออะไร  และก าหนดได้อย่างไร 
  ชิ้นงานหรือภาระงานเป็นหลักฐาน / ร่องรอย  ว่านักเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดใน
หน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ   อาจเกิดจากผู้สอนก าหนดให้ หรืออาจให้ผู้เรียนร่วมกันก าหนดขึ้นจากการวิเคราะห์
ตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนรู้ 
  หลักการก าหนดชิ้นหรือภาระงาน  มีดังนี้ 

1. ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนรู้  ระบุไว้ชัดเจนหรือไม่ 
2. ภาระงานหรือชิ้นงานครอบคลุมตัวชี้วัดที่ระบุไว้หรือไม่  อาจระดมความคิดจากเพ่ือนครู  

หรือผู้เรียน  หรืออาจปรับเพ่ิมกิจกรรมให้เกิดชิ้นงานหรือภาระงานที่ครอบคลุม 
3. ชิ้นงานชิ้นหนึ่ง  หรือภาระงาน 1  อย่าง  อาจเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้เดียวกัน  และ 

/ หรือตัวชี้วัดต่างมาตรฐานการเรียนรู้กันได้ 
4. ควรเลือกตัวชี้วัดที่จะให้เกิดงานที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาสติปัญญาหลาย ๆ  ด้านไป

พร้อมกัน  เช่น การแสดงละคร  บทบาทสมมติ เคลื่อนไหวร่างกาย  ดนตรี  เป็นต้น 
5. เลือกงานที่ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้และท างานที่ชอบใช้วิธีท าที่หลากหลาย 
6. เป็นงานที่ให้ทางเลือกในการประเมินผลที่หลากหลาย  โดยบุคคลต่าง ๆ  เช่น  ผู้ปกครอง  

ผู้สอน  ตนเอง  เป็นต้น 
  ชิ้นงานหรือภาระงานที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ของแต่
ละเรื่อง  หรือแต่ละขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้น าสู่การประเมินเพ่ือปรับปรุงเพ่ิมพูนคุณภาพผู้เรียน / 
วิธีสอนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

    ขั้นตอนการก าหนดชิ้นงาน / ภาระงาน 
     1. ก าหนดชิ้นงาน / ภาระงานและลักษณะของชิ้นงาน/ภาระงานที่แสดงว่าผู้เรียนรู้และ 

สามารถท าได้ตามที่มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / สาระการเรียนรู้ที่ก าหนด  ให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้  
ทักษะ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

     2. ก าหนดประเด็นการประเมินชิ้นงาน / ภาระงาน  โดยดูจากค าส าคัญ (Key  words)  ใน 
ตัวชี้วัดที่ก าหนดในหน่วยการเรียนรู้  ตามใบงานที่ 2  และดูความสอดคล้องกับชิ้นงาน / ภาระงาน 

    3. ตัดสินใจว่าจะใช้เกณฑ์การประเมินในภาพรวม  (Holistic  Rubric)  และ / หรือ  เกณฑ์ 
การประเมินแบบแยกส่วน  (Analytic  Rubric)  และจะใช้ระดับคุณภาพก่ีระดับ 

    4. เขียนค าอธิบายคุณภาพในแต่ละระดับคุณภาพลงตาราง  หรือเขียนเป็นความเรียงตาม 
ความเหมาะสม  บันทึกผลงานในแบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้  
 

     การประเมินผลโดยใช้รูบริค  (rubric)  คืออะไร 
  การประเมินโดยใช้รูบริค (rubric)  เป็นการประเมินที่เน้นคุณภาพของชิ้นงานหรือภาระงานที่
ชี้ให้เห็นระดับความรู้  ความสามารถของผู้เรียน  ช่วยในการสื่อสารอีกทางหนึ่ง  ให้ผู้เรียนมองเห็นเป้าหมายของ
การท าชิ้นงานหรือภาระงานของตนเอง  และได้รับความยุติธรรมในการให้คะแนนของผู้สอน  ตามคุณภาพของงาน  
อย่างไรก็ตามการประเมินชิ้นงานหรือภาระงานอาจใช้วิธีการอ่ืนได้ตามความเหมาะสมกับธรรมชาติของชิ้นงานหรือ
ภาระงาน  เช่น  การท าแบบ check list  การทดสอบ เป็นต้น 
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การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ : ขั้นออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 

การเรียนรู้เป็นหัวใจส าคัญที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการพัฒนา ท าให้นักเรียนมีความรู้และทักษะ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปีที่ก าหนดไว้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งช่วยในการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดแก่ผู้เรียน ดังนั้นผู้สอนจึงควรทราบหลักการและขั้นตอนในการจัด
กิจกรรม ดังนี้ 

  หลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 1. เป็นกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดชั้นปีที่ก าหนดไว้ในหน่วย
การเรียนรู้ 
 2. น าไปสู่การเกิดหลักฐานการเรียนรู้ ชิ้นงานหรือภาระงานที่แสดงถึงการบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปีของนักเรียน 
 3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 4. เป็นกิจกรรมที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
 5. มีความหลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียนและเนื้อหาสาระ 
 6. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 7. ช่วยให้นักเรียนเข้าสู่แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 8. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่
ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ไว้แล้วนั้น ครูผู้สอนต้องคิดทบทวนย้อนกลับว่า               มี
กระบวนการ หรือขั้นตอนกิจกรรม ตั้งแต่ต้นจนจบอย่างไร จึงจะท าให้ผู้เรียนมีขั้นตอนการพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจ ทักษะ ความสามารถต่าง ๆ รวมถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ และเกิดหลักฐาน
ของการเรียนรู้ที่ก าหนด  ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 

หลักฐานของการเรียนรู้ 

4      กิจกรรม 

3      กิจกรรม 

2       กิจกรรม 

1      กิจกรรม 

เป้าหมายการเรียนรู้ 
จากเปา้หมาย

และหลกัฐาน

คิดย้อนกลบัสู่

จดุเร่ิมต้นของ

กิจกรรม 

จากกิจกรรมทีละขัน้เป็นบนั

ใดสูห่ลกัฐานและเปา้หมาย

การเรียนรู้ 
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   ความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง   อันเป็นผลมาจากการสร้างความรู้ของผู้เรียน  ด้วยการท าความ
เข้าใจหรือ  แปลความหมายในสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ทั้งหมดทุกแง่ทุกมุมตลอดแนว ด้วยวิธีการถามค าถาม การ
แสดงออก และการสะท้อนผลงาน ซึ่งสามารถใช้ตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ในการตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จน
กลายเป็นความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งแล้วหรือไม่ 

ความเข้าใจ 6 ด้านได้แก่ การที่...  
 ผู้เรียนสามารถอธิบาย (Can explain) เรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง มีหลักการ  

โดยแสดงให้เห็นถึงการใช้เหตุผล  ข้อมูล  ข้อเท็จจริง  ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือประกอบในการอ้างอิง  
เชื่อมโยงกับประเด็นปัญหา สามารถคาดการณ์ไปสู่อนาคต 

• ผู้เรียนสามารถแปลความหมาย (Can interpret) เรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างมี 
ความหมาย ทะลุปรุโปร่ง ตรงประเด็น กระจ่างชัด โดยอาจใช้แนวคิด ทฤษฎี เหตุการณ์   ทางประวัติศาสตร์ หรือ
มุมมองของตนเองประกอบการตีความและสะท้อนความคิดเห็น 

• ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้(Can apply) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์  
เหมาะสมกับสถานการณ์  คล่องแคล่ว ยืดหยุ่น และสง่างาม 

• ผู้เรียนสามารถมองจากมุมมองท่ีหลากหลาย  มองเห็น รับรู้ประเด็นความคิดต่างๆ  
(Have perspective) และตัดสินใจที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อ โดยผ่านขั้นตอน  การวิพากษ์ วิจารณ์ และมุมมองในภาพ
กว้างโดยมีแนวคิด ทฤษฎี ข้อมูล ข้อเท็จจริงสนับสนุนการรับรู้นั้น ๆ  

• ผู้เรียนสามารถเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน บอกคุณค่าในสิ่งต่าง ๆ ที่คนอ่ืนมองไม่ 
เห็น (Can empathize)   หรือคิดว่ายากที่จะเชื่อถือได้   ด้วยการพิสูจน์สมมติฐานเพ่ือท าให้ข้อเท็จจริงนั้น ๆ ปรากฏ    
มีความละเอียดอ่อนที่จะซึมซับ รับทราบความรู้สึกนึกคิดของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

• ผู้เรียนรู้จักตนเอง มีความตระหนักรู้ถึงความสามารถทางด้านสติปัญญา วิถีชีวิต  
นิสัยใจคอ ความเป็นตัวตน  ของตนเอง (Have self-knowledge) ซึ่งคือเบ้าหลอมความเข้าใจ ความหยั่งรู้ใน
เรื่องราวต่าง ๆ    มีความตระหนักว่า    มีสิ่งใดอีกที่ยังไม่เข้าใจ และสามารถสะท้อนความหมายของสิ่งที่ได้เรียนรู้
และมีประสบการณ์ ปรับตัวได้ รู้จักใคร่ครวญ และมีความเฉลียวฉลาด 

 

ครูผู้สอนสามารถใช้ตัวชี้วัดความรู้ความเข้าใจคงทนทั้ง 6 ตัวชี้วัดนี้ เป็นเครื่องมือ             ใน
การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้และวิธีการวัดประเมินผลเรียนรู้ว่า ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้  ตรงตามที่ก าหนดไว้
ในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด และเป้าหมายหลักของการจัดการเรียนรู้หรือไม่ 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
      1.  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สะท้อนถึงการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดที่
ก าหนดไว้ในหน่วยการเรียนรู้   โดยอาจน าเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน  ธรรมชาติ
ของวิชาและสามารถน าไปสู่การก าหนดชิ้นงาน / ภาระงาน 
                2.  บันทึกผลงานในแบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้  
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การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 1. ทบทวนความถูกต้องเชื่อมโยงกันภายในหน่วยการเรียนรู้ โดยพิจารณาว่า 
  -  ควรปรับเปลี่ยนชื่อ หรือหัวเรื่องของหน่วยการเรียนรู้หรือไม่ ชื่อหรือหัวเรื่องสะท้อนจุดเน้น
หรือมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือไม่ 
  -  ควรลดหรือเพ่ิมมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือไม่ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่
ก าหนดอาจเป็นความรู้และทักษะที่มากกว่าหรือไม่เพียงพอต่อการน ามาใช้สร้างชิ้นงาน/ภาระงาน กรณีนี้ควร
พิจารณาว่าจะเพ่ิมหรือลดมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
  -  กิจกรรมเพียงพอหรือไม ่และกิจกรรมเหล่านั้นเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหัวเรื่องของหน่วยการเรียน 
หรือมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ก าหนดหรือไม่ 
  2.  ก าหนดเกณฑ์การประเมินหน่วยการเรียนรู้ โดยอาจพิจารณาปรับจากตัวอย่าง หรือสร้างขึ้นใหม่ 
แล้วใช้ประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
  3. ปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
      4. ย้อนกลับไปปรับปรุงโครงสร้างรายวิชาในหน่วยการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้ว 
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แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ 
 

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………… 
รหัส-ชื่อรายวิชา.............................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้ ………………………….……………… 
ชั้น……..…….....................ภาคเรียนที่............................เวลา………………….….ชั่วโมง
ผู้สอน………………………………………………....……….โรงเรียน……………………….………………………..………........... 

 
1. เป้าหมายการเรียนรู้ 

1.1 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 

         มาตรฐานการเรียนรู้
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................
 ตัวชี้วัด 

1. ………………………...……………………………………………………………………………………………………………………. 
2…………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

 

         มาตรฐานการเรียนรู้
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................
 ตัวชี้วัด 

1. ………………………...……………………………………………………………………………………………………………………. 
2…………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 

1.2 สาระส าคัญ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... .........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
 

1.3 สาระการเรียนรู้ 
ความรู้ 

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

............................................................................ ........................................................................................................  
 ทักษะ / กระบวนการ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
         คุณลักษณะ 
.................................................................................................................................... ................................................ 
.................................................................................. ..................................................................................................  
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2. หลักฐานการเรียนรู้ 
     2.1 ชิ้นงานหรือภาระงาน 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................... ..................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
     2.2 การวัดและประเมินผล 
............................................................................................................................. ............................................. 
........................................................ ..................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
...................................................................................................................................... ............................ 
........................................................................................................................ .......................................... 
............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................. ..................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................. ..................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................... 
...................................................................................................................................... ............................ 
.................................................................................................................... .............................................. 
............................................................................................................................. ..................................... 
...................................................................................................................................... ............................ 
............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................................................. ..................................... 
..................................................................... ............................................................................................. 
............................................................................................................................. ..................................... 
สื่อการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................ ...................................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................. ..................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................... 
...................................................................................................................................... ............................ 
.................................................................................................................... .............................................. 
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เกณฑ์การประเมิน 

 
ระดับคะแนน น้ าหนัก

คะแนน 4 3 2 1 
 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 
 ........................................................................................ 
 ........................................................................................ 
 ........................................................................................ 
 ........................................................................................ 
 
เกณฑ์การผ่าน คือ..................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู ้

เกณฑ์  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.75  ปรับปรุง      1.76 – 2.50  พอใช้      2.51 – 3.25  ดี    3.26 – 4.00  ดีมาก หรือ 

คะแนน   12 – 20      ปรับปรุง       21 – 30       พอใช้           31 -39     ดี          40 – 48   ดีมาก 
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ตัวอย่างแบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
  

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

 

 ค าชี้แจง    โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
      ระดับการปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด      3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 

      2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง    1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  มีความเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     
4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐาน 
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน /  
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐาน             
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดสื่อการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
     
     รวม /        สรุปผล …………..     

หรือ    เฉลี่ย /        สรุปผล …………….  
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 3. การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 

หลักในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้จะมีลักษณะคล้ายกับการจัดท าหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน 
เพียงแต่เป้าหมาย ชิ้นงาน/ภาระงาน การวัดประเมินผล และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นส่วนหนึ่งของหน่วย
การเรียนรู้ และเมื่อสอนครบทุกแผนแล้วจะต้องช่วยให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นเป้าหมายของหน่วย
การเรียนรู้  และสามารถท าชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหน่วยนั้น ๆ ได้ 
 แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอน  เป็นเอกสารส าคัญที่ครูผู้สอนต้องจัดท าขึ้นไว้ล่วงหน้าก่อนสอน
เสมอ เพ่ือวางแผนการสอนและเตรียมการสอน และขณะที่สอนหรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้  ซึ่ง
ครูผู้สอนแต่ละคนเป็นบุคคลส าคัญที่จะต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และลงมือเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  ในปัจจุบันนี้ แผนการจัดการเรียนรู้ควรเน้นการสร้างองค์ความรู้  ซึ่งหมายความว่า นักเรียนต้องสร้างความรู้
ด้วยตนเอง เน้นทักษะการคิดของนักเรียนให้มากขึ้น  จึงเรียกได้ว่าเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนนั้นไม่ได้มีการก าหนดรูปแบบของการเขียนที่ตายตัว 
ครูผู้สอนอาจจะออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เป็นแบบบรรยาย (ความเรียง) หรือ
เป็นตาราง หรือแบบความเรียงกึ่งตารางก็ได้  ครูผู้สอนมีอิสระในการเลือกใช้รูปแบบได้อย่างเหมาะสมกับ
ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น ๆ แต่อย่างไรก็ตามการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ครูผู้สอนควรตระหนักถึงประเด็นส าคัญ  คือ 

1. รู้และเข้าใจมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จะสอน 
2. สามารถวิเคราะห์เนื้อหาสาระตามหลักสูตรแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือน ามาเตรียมวาง 

แผนการสอน โดยพิจารณาจัดแบ่งเนื้อหาในการสอนแต่ละครั้ง และล าดับเนื้อหาตามความยากง่ายหรือเนื้อหาใด
ควรเรียนก่อน เนื้อหาใดควรเรียนในล าดับต่อมาให้มีความเหมาะสม 
 3.  ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอน ครูต้องตั้งค าถามที่เป็นค าถามในองค์ประกอบ
ของการเขียนแผน ดังนี้ 
  3.1  สอนไปท าไม  คือ เขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ของการสอนได้ ซึ่งนิยมเขียนจุดประสงค์การ
เรียนรู้เชิงพฤติกรรม 
  3.2  สอนอะไร  คือ เขียนเนื้อหาสาระที่จะสอนหรือสาระการเรียน ซึ่งการเขียนให้เน้นองค์
ความรู้ที่ต้องการให้นักเรียนบรรลุ 
  3.3  สอนอย่างไร  คือ ใช้เทคนิควิธีการสอนอะไร วิธีการที่หลากหลายเพ่ือฝึกให้นักเรียนได้ลง
มือปฏิบัติ เช่น การทดลอง การฝึกปฏิบัติ การแสดง การวิเคราะห์ ท ากิจกรรมเป็นคู เป็นกลุ่ม การคิดร่วมกัน การ
อภิปราย การน าเสนอ การใช้ผังกราฟิก เป็นต้น  ซึ่งในการสอนนั้นต้องเขียนให้ครบทั้ง 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นน า  
2) ขั้นสอน  3 ) ขั้นสรุป  ซึ่งในการเขียนกิจกรรมการสอนครูต้องค านึงถึง 
   1) หลักการส าคัญ  ดังนี้ 
    (1) ให้นักเรียนใช้กระบวนการเรียนรู้ 
    (2)  ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
    (3)  ให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
    (4)  ให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง 
    (5)  ให้นักเรียนสามารถน าความรู้ไปเชื่อมโยงกับต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใน
ชีวิตประจ าวันที่โรงเรียน ที่บ้าน ที่ชุมชน และสภาพที่แท้จริง 
   2) จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนักเรียน 
    (1)  ใช้วิธีสอนให้สอดคล้องกับนักเรียน 
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    (2)  ให้มีการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ซึ่งการบูรณาการจะเป็น
การพัฒนาพหุปัญญาในแต่ละด้าน ๆ ไปด้วย 
  3.4  สอนด้วยสื่อการเรียนการสอน/แหล่งเรียนรู้อะไร  คือใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
และควรเป็นสื่อตามสภาพจริง เป็นรูปธรรม  เพ่ือให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับของจริง และเป็นการจัดการเรียนรู้
ตามสภาพจริงไปด้วยเพ่ือเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
                     3.5  ผลการสอนเป็นอย่างไร  คือ รู้ได้อย่างไรว่านักเรียนบรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่
ก าหนดไว้ นั่นคือ การวัดและประเมินผล  ควรเป็นการวัดตามสภาพจริง (Authentic  assessment) โดยให้มี
ความสอดคล้องกับการเรียนตามสภาพจริงด้วย 
 4. ในการน าเสนอข้อมูล ข้อความรู้ที่ได้จากการท ากิจกรรมด้วยตัวนักเรียนเอง ควรให้นักเรียนสามารถ
สื่อสารข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความกะทัดรัด ชัดเจน น่าสนใจและสื่อความหมายได้ถูกต้อง 
 5.  ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนครูควรด าเนินการตามกระบวนการคุณภาพ คือ 1)
วางแผนเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 2) ปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 3) ตรวจสอบการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ 4) ปรับปรุง แก้ไขการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
 เมื่อครูเข้าใจการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนแล้วจะน าหลักสูตรสู่การเรียนการสอน
ในห้องเรียนอย่างไร  โดยครูน าค าอธิบายรายวิชา มาจัดท าโครงสร้างรายวิชา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และ
จัดท าแผนการสอนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ของแต่ละชั่วโมงให้ครบถ้วนตลอดทั้งรายวิชา 
 รูปแบบของการเขียนแผนการสอน  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
ไม่ได้ก าหนดไว้เป็นรูปแบบตายตัว ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนจะเขียนตามรูปแบบที่มีความถนัดและตามความเข้าใจเดิม 
แต่ไม่ว่าจะเขียนในลักษณะใดก็ตาม ควรมีองค์ประกอบส าคัญของแผนการสอน ดังนี้ 

1. สาระส าคัญ 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3. ทักษะการคิด (น าไปสู่) สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5. สาระการเรียนรู้ 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
7. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
8. การวัด/ ประเมินผล 
9. เกณฑ์การประเมินผล 
10. ภาคผนวก (ถ้ามี)  
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แบบฟอร์มการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่............. 

เรื่อง ………………………………………………….……………… 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ …………………………………..   สาระท่ี ………………………………………………………                  
หน่วยการเรียนรู้ที่ ……………………………………….. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ……....    เวลา ….……ชั่วโมง  

…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
1. สาระส าคัญ  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. สาระการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5, สมรรถนะส าคัญ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
6. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
10. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการวัด เครื่องมือวัดผล เกณฑ์การประเมิน 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
11. บันทึกหลังการจดัการเรียนรู้ 
ผลการจัดการเรียนรู…้………………. ……………………………………………………………………………………………………..  
   ………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………… 
ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ ………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………… 
   ………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………… 
แนวทางการแก้ไข ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   ………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………… 
   ………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………… 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ……………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………… 
   ………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………… 
 
 

ลงชื่อ ……………………………………….(ผู้สอน) 
12. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ ………………………………………. 
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แนวทางนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

 

 การนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  
2551   ได้เสนอแนวทางการนิเทศในเรื่องหรือประเด็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
 1. องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา 
 2. การน าหลักสูตรไปใช้และการประเมินผลการใช้หลักสูตร 
 

แนวทางการนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการน าหลักสูตรไปใช้ 

 

 

 

ประเด็นการนิเทศ แนวทางการนิเทศ /แนะน า 
ตอนที่ 1  
องค์ประกอบหลักสูตรถานศึกษา 
1. ส่วนน า (ความน า  วิสัยทัศน์
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

1.  ส่วนน า 
     1.1  ความน า    
            แสดงความเชื่อมโยงระหว่างหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นจุดเน้น และความต้องการของ
โรงเรียน 

      1.2  วิสัยทัศน์ 
            แสดงภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของผู้เรียนท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  อย่างชัดเจน 
ประเทศไทย 4.0 ทักษะและคณุลกัษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับ
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ครอบคลมุสภาพความต้องการของโรงเรียน ชุมชน 
ท้องถิ่น  มีความชัดเจนสามารถปฏิบัติได ้

      1.3  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
            มีความสอดคล้องกับหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

      1.4  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
            มีความสอดคล้องกับหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 สอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ของโรงเรยีน 

2.  โครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

      2.1 โครงสร้างเวลาเรียน    
             มีการระบุเวลาเรียนตลอดหลักสูตร จ านวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ที่เป็น
เวลาเรียนพื้นฐาน และเพิ่มเติมจ าแนกแต่ละช้ันปีอย่างชัดเจน ระบุเวลาการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจ าแนกแต่ละช้ันปีอย่างชัดเจน เวลาเรียนรวมของหลักสูตร
สถานศึกษาสอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรยีนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

      2.2  โครงสร้างหลักสูตร  
          มีการระบุรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม ระบุรหัสวิชา ช่ือรายวิชา พร้อม
ทั้งระบุเวลาเรียน และ/หรือหน่วยกิต  มีการระบกุิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้งระบุ
เวลาเรียนไว้อย่างถูกต้อง ชัดเจน  รายวิชาเพิ่มเติม / กิจกรรมเพิ่มเติมที่ก าหนด
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ จุดเน้นของโรงเรียน 
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   3.  ค าอธิบายรายวิชา 
 

         มีการระบุรหัสวิชา ช่ือรายวิชา และชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้  ช้ันปีท่ีสอน 
จ านวนเวลาเรียน และ/หรือหน่วยกิต ไว้อย่างถูกต้องชัดเจน     
          การเขยีนค าอธิบายรายวิชาได้เขยีนเป็นความเรียงโดยระบุองคค์วามรู้  ทักษะ
กระบวนการ  และคณุลักษณะหรือเจตคติที่ต้องการและครอบคลุมตัวช้ีวัด สาระการ
เรียนรู้แกนกลาง         
        ระบุรหัสตัวช้ีวัด ในรายวิชาพื้นฐานและจ านวนรวมของตัวช้ีวัดและระบผุล
การเรยีนรู้ ในรายวิชาเพิม่เตมิและจ านวนรวมของผลการเรียนรู้ถูกตอ้ง 
        มีการก าหนดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  สอดแทรกอยู่ในค าอธิบายรายวิชา
พื้นฐานหรือรายวิชาเพ่ิมเติม 

4.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           ในโครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษาและโครงสร้างหลักสูตรชั้นปี  ได้ระบุ
กิจกรรม และจดัเวลา สอน ตามทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐานและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
        มีการจัดท าโครงสร้างและแนวการจัดกิจกรรม  แนวทางการวัดและประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้ง ๓ กิจกรรมที่ชัดเจน   

 5.  เกณฑ์การจบการศึกษา 
 

       ระบุเวลาเรียน/หน่วยกติ  ท้ังรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมตามเกณฑ์
การจบการศึกษาของโรงเรียน ชัดเจน  
       ระบุเกณฑ์การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียนไว้อยา่งชัดเจน  
       ระบุเกณฑ์การประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ไว้อย่างชัดเจน 
       ระบุเกณฑ์การผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน 

ตอนที่ 2 การน าหลักสูตรไปใช้ 
6.  โครงสร้างรายวิชา 

      6.1 การจัดกลุ่มมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
            จัดกลุ่มมาตรฐานการเรยีนรู้/ตัวช้ีวัดที่มีความสัมพันธ์กันและเวลา ในแต่
ละหน่วยการเรียนรู ้เหมาะสม 

       6.2 การจัดท าสาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
            ได้วิเคราะห์แก่นความรูข้องทุกตัวช้ีวัดในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ มาจัดท า
สาระส าคญั/ความคิดรวบยอด ชัดเจนเหมาะสมและครบทุกหน่วยการเรยีนรู้ 

       6.3 การต้ังชื่อหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
           สะท้อนให้เห็นสาระส าคญั หรือประเด็นหลักในหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ 
น่าสนใจเหมาะสมกับวัย ความสนใจ ความสามารถของผู้เรยีน  

        6.4 การก าหนดสัดส่วนเวลาเรียนและน้ าหนกัคะแนน 
            ก าหนดสัดส่วนเวลาเรยีนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เหมาะสม และรวมทุก
หน่วยต้องเท่ากับเวลาเรียนตามหลักสูตร  ก าหนดสัดส่วนน้ าหนักคะแนนแต่ละ
หน่วยการเรียนรูเ้หมาะสมและรวมตลอดปี/ภาคเรยีนเท่ากับ 100 คะแนน 

7. หน่วยการเรียนรู้ 
 

          7.1 การวางแผนจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
             มีการวางแผนออกแบบหน่วยการเรียนรู้ครบทุกหน่วย 
  การเรียนรู้ และทุกกลุม่สาระฯ 

         7.2 การจัดท าหน่วยการเรียนรู้  : การก าหนดเป้าหมาย 
             ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู/้ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด  
สาระการเรียนรู้  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คณุลักษณะอันพึงประสงค์ถูกต้อง  
เหมาะสมมีความสอดคล้องกัน 

         7.3  การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ : การก าหนดหลักฐานการเรียนรู้ 
            ก าหนดช้ินงาน /ภาระงาน  การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับตัวช้ีวัด
และมาตรฐานการเรียนรู ้
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       7.4  การจัดท าหน่วยการเรียนรู้  : ออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู้ 
            ออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู้ ไดส้อดคล้องกับตัวช้ีวัด/มาตรฐานและเน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

       7.5  สื่อและแหล่งเรียนรู ้

       7.6  การวัดและประเมินผล 
8 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

      8.1  เขียนแผนการจัดการเรยีนรู้ที่ครบตามองค์ประกอบท่ีส าคญัทุกหน่วย
การเรยีนรู ้

        8.2  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สอดคล้องจุดเน้น
สู่การพัฒนาผู้เรยีน ความสามารถและทักษะของผู้เรียนศตวรรษท่ี 21  
       - กิจกรรมมีความหลากหลาย ส่งเสริมความสามารถรายบุคคล  ราย
กลุ่ม  และ/หรือนักเรียนพิเศษ  
       - เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมทั้งรายบุคคล  รายกลุ่มและทั้งห้อง 
       - น าให้นักเรียนสร้างชิ้นงาน/ภาระงานได้ตามที่ก าหนดในหน่วย/
แผนการจัดการเรียนรู้  
       - มีเทคนิคกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการคิด 
       - เชื่อมโยงไปสู่ชีวิตจริง / ท้องถิ่น 
       - ช่วยให้นักเรียนสามารถสรุปความรู้ สร้างความรู้และขยายความรู้
ได้ด้วยตนเอง 

        8.3  มีการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในการจดักระบวนการเรียนรู้ 

        8.4 ใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนมาใช้ในการจดักระบวนการเรียนรู้ของครู 
แก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรยีน 

        8.5  การประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ ทุกแผนก่อนการน าไปใช้จริง 

        8.6 มีการน าเอาแผนการจัดการเรยีนรู้ที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ในการจัดการ
เรียนรูจ้ริง 

9. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาอย่าง
ยั่งยืน 

   
       9.1 มีการนิเทศการใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

        9.2  มีการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

        9.3  น าผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษามาวางแผนในการพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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