แนวทางการนิเทศ ติดตาม
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการนาหลักสูตรไปใช้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

คานา
การนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรภายในสถานศึกษาเป็นกิจกรรมหนึ่งในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาใน
ด้านการกากับดูแลคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับนาหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ของครูในชั้นเรียน สาหรับ
นาไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) จากข้อมูลที่ได้รับในการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรของผู้บริหารสถานศึกษา
หรือผู้ที่ทาหน้าที่นิเทศภายในโรงเรียน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ทาหน้าที่นิเทศส่วนหนึ่งยังขาดความเข้าใจ
ที่ชัดเจนและขาดความมั่นใจเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นสาระสาคัญในกระบวนการนาหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียน ทาให้การนิเทศเพื่อให้คาแนะนา หรือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของครูไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ในฐานะกลุ่มงาน ที่รับผิดชอบในการ
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึ กษาและการนาหลักสูตรไปใช้ จึ งได้จัดทาเอกสาร “แนวทางการ
นิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการนาหลักสูตรไปใช้” ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ บริหารสถานศึกษาหรือผู้ทาหน้าที่นิเทศภายใน
โรงเรียน ตลอดทั้งศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการ
นิเทศติดตามการใช้หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดทาจนสาเร็ จได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางการนิเทศ ติดตาม
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการนาหลักสูตรไปใช้เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์สาหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะนาไปใช้ต่อไป

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
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ความนา
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี ค าสั่ ง ให้ ใ ช้ ห ลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551
ปีการศึกษา 2552 ในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรฯ และโรงเรียนที่มีความพร้อมในการใช้หลักสูตรในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และให้ทยอยใช้ในระดับชั้นที่สูงขึ้นในปีการศึกษาถัดไปจน
ครบทุกระดับชั้น สาหรับโรงเรียนทั่วไปให้ใช้หลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2553 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
และมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และทยอยใช้ในระดับชั้นที่สูงขึ้นในปีการศึกษาถั ดไปจนครบทุกระดับชั้นในปี
การศึกษา 2555 ทุกโรงเรียนใช้หลักสูตรฯ ครบทุกระดับชั้น
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดทาขึ้นสาหรับท้องถิ่นและสถานศึกษาได้นาไปใช้
เป็นกรอบทิศทางในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กไทยและเยาวชนไทยทุกคน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิต ให้เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน คุณลัก ษณะอันพึงประสงค์ และมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปใช้ สถานศึกษา
จะต้องพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุมส่วนสาคัญดังกล่าวแล้วยังต้องมีการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ การนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ ชั้นเรียน เป็นบทบาทหน้าที่โดยตรงของครูผู้สอนที่
ต้องดาเนิ น การ กล่ าวคือ ครู ผู้ส อนต้องวิเคราะห์คาอธิบายรายวิช า โดยวิเคราะห์ ความสั มพันธ์เชื่อมโยงของ
มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด กาหนดเป็นโครงสร้ างรายวิชาซึ่ง ประกอบไปด้ว ยหน่วยการเรียนรู้ ครอบคลุ ม
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดตลอดปีการศึกษา/ภาคเรียน พร้อมทั้งกาหนดสาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด สัดส่วน
เวลา และน้าหนักคะแนนแต่ละหน่ว ยการเรียนรู้ ครูผู้ สอนต้องนาหน่ว ยการเรียนรู้ในโครงสร้างรายวิชาไป
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สาหรับใช้ในห้องเรียนต่อไป
เอกสารแนวทางการนิเทศเพื่อส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการนาหลักสูตรไปใช้ ฉบับนี้
จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ บริ หารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาและการนาหลักสูตรไปใช้ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายใต้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2560) ทีจ่ ะช่วยให้เห็นแนวทางความเชื่อมโยงของหลักสูตร ทุกระดับ กระบวนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการ
นิเทศติดตามการบการเปลี่ยนแปลงใช้หลักสูตร ซึ่งจะทาให้การบริหารหลักสูตรระดับสถานศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการกากับ ดูแลคุณภาพของสถานศึกษา ในการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อติดตามการใช้
หลักสูตรอย่างเป็นระบบ ชัดเจน มีความเข้มแข็งมากขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ สามารถ
บริหารจัดการหลักสูตร พัฒนาและใช้หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่ งเสริ มให้ ผู้ บริ หารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการใช้หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สมรรถนะส าคัญของผู้เรี ยน และคุณลักษณะอันพึ งประสงค์ เป็นเป้าหมายสาคัญส าหรับ การพัฒ นาเด็กและ
เยาวชนโดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึด
ประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนการจั ดการเรียนรู้ต้องส่งเสริม ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาทางสมอง เน้น ให้ความสาคัญทั้งความรู้และคุณธรรม
ผู้สอนต้องพยายามออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของผู้เรียน การกาหนดบทบาทของ
ผู้สอนและผู้เรียน การใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย และการออกแบบการวัดและประเมินผล เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน
มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และนาไปสู่การพัฒนาสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้
1. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรในการพัฒนาผู้เรียน
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าในตนเอง มีวินัย และปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้
เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
1.3 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย
1.4 มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นใน วิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.5 มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิต
สาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์และเสริมสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
2. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู้ คือ เป้าหมายสาคัญต่อการพัฒนาผู้เรียน โดยระบุสิ่งที่ผู้เรียนควรรู้ และ
ปฏิบัติได้ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ตัวชี้วัด คือ การระบุสิ่งที่ผู้เรียนควรรู้และปฏิบัติได้
รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น ซึ่ งสะท้อนถึงคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ สาหรับ
นาไปกาหนดเนื้อหา จัดทาหน่วยงานการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และเป็นเกณฑ์สาคัญสาหรับการวัดและ
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้
กาหนดตัวชี้วัดเป็น 2 ประเภท ดังนี้
2.1 ตัวชี้วัดชั้นปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปี ในระดับการศึกษาภาคบังคับ
(ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3)
2.2 ตัวชี้วัดช่วงชั้น เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)
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มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมีลักษณะสาคัญที่ควรทาความเข้าใจเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การ
จัดการเรียนรู้ ดังนี้
1) มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดระบุคุณภาพของผู้เรียนว่า “ควรรู้อะไรและทาอะไรได้” โดยมี
การระบุความรู้ ทักษะ กระบวนการ เจตคติและค่านิยมไว้ การพิจารณามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแต่ละ
ตัวให้เข้าใจและชัดเจนก่อนออกแบบการเรียนรู้
2) มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สามารถใช้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และทุกบริบทของ
ประเทศ และสามารถกากับควบคุมคุณภาพจากหน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ การประกันคุณภาพได้อย่างเป็น
ระบบ การนาตัวชี้วัดไปสู่การจัดการเรียนรู้จึงจาเป็นต้องพิจารณานาบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนผนวกเข้า
กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
3) มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดไม่ได้ ระบุวิธีการ หรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ เนื่องจาก
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดระบุเพียงแต่คุณภาพของผู้เรียน แสดงเจตนารมณ์หรือความมุ่งหวังคุณภาพของ
ผู้เรียนที่ต้องการ เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้ออกแบบการเรียนรู้ เลือกรูปแบบ วิธีการ และเทคนิคการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อนาพาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายด้วยวิธีแตกต่างกันไป
4) มาตรฐานการเรียนรู้ละตัวชี้วัดมีทั้งเนื้อหาสาระ ทักษะ กระบวนการ ตัวชี้วัดบางตัวมีเนื้อหา
สาระที่ชัดเจน บางตัวเน้นกระบวนการ ในการนาไปออกแบบหน่วยการเรียนรู้จึงจาเป็นต้องมีการจัดกลุ่มตั วชี้วัด
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งเนื้อหาสาระ และกระบวนการอย่างสมดุลกัน
3. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
การพัฒ นาผู้ เ รี ย นให้ บ รรลุ มาตรฐานการเรี ยนรู้/ ตัว ชี้วัด ที่ก าหนดนั้น จะช่ ว ยให้ ผู้ เรี ยนเกิ ด
สมรรถนะสาคัญ 5 ประการดังนี้
3.1 ความสามารถในการสื่อการ เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้
รู้จักเลือกรับและส่งสาร โดยใช้หลักเหตุผล พร้อมทั้งใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
3.2 ความสามารถในการคิ ด เป็ นความสามารถในการคิ ดวิ เคราะห์ การคิ ดสั งเคราะห์ การคิ ด
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดเป็นระบบ เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมอย่างเหมาะสม
3.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค บนพื้นฐาน
ของหลักเหตุผล คุณธรรม และข้อมูลสารสนเทศ พร้อมทั้งมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
3.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนากระบวนการต่างๆ ไปใช้ใน
การดาเนินชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม
3.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้ เทคโนโลยีด้านต่างๆ
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 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 มุ่งมันในการทางาน
4.8 มีจิตสาธารณะ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นคุณธรรม จริยธรรมที่บูรณาการอยู่ในการจัด การเรียนรู้ ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ทั้งนี้คุณลักษณะเหล่านี้ได้กาหนดเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การจบหลักสูตร ด้วยเหตุ
นี้ ในการจัดการเรียนรู้จึงต้องพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ควบคู่ไปพร้อมกัน
5. การจัดการเรียนรู้
การจั ดการเรี ยนรู้ เป็ นกระบวนการที่ ส าคั ญในการน าหลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน
พุทธศักราช 2551 สู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ การที่ผู้เรียนจะมีคุณภาพและบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัว ชี้วัด
หรื อไม่ ขึ้น อยู่ กับการจัดกิจกรรมการเรีย นรู้ ด้วยเหตุนี้ครูผู้ สอนต้องมีความรู้ ความเข้าใจสิ่ งที่กาหนดไว้ใน
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน และคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งเป็นเป้าหมายการ
จัดการเรียนรู้ โดยมีหลักการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การจัดการเรียนรู้ที่คานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นคุณธรรมจริยธรรม
ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ครูผู้สอนต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ที่จาเป็นสาหรับผู้เรียนในการเตรียมเข้าสู่
โลกอนาคตเช่น การเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม
กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์ และแก้ ปั ญหา กระบวนการเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ จริ ง กระบวนการปฏิ บั ติ
กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง และกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย
เป็นต้น อีกทั้งต้องให้ความสาคัญกับสื่อ การพัฒนาสื่อ การใช้แล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการวัดและ
ประเมินผลอย่างหลากหลายควบคู่กันเพื่อให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง
6. การใช้สื่อการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ ตามความมุ่งหวังของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครูผู้สอนมีบทบาทสาคัญยิ่งในการจัดทาพัฒนา
เลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่ดี และมีประสิทธิภาพเหมาะสมตามความแตกต่างของผู้เรียน ด้วยเหตุนี้สถานศึกษาควร
ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการนาสื่อไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อผู้เรียนอย่างหลากหลายและเพียงพอ
โดยจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ศูนย์สื่อการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศ และเครือข่ายการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทั้งใน
สถานศึกษาและชุมชน รวมทั้งการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนการรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการ
เรียนรู้และศักยภาพของผู้เรียน
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7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน และเพื่อตัดสินผลการ
เรียน ซึ่งผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อน
สมรรถนะส าคัญของผู้ เรี ย น และคุณลั กษณะอัน พึงประสงค์ ของผู้ เรี ยนซึ่ งเป็ นเป้ าหมายหลั กในการวัด และ
ประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออก 4 ระดับ ประกอบด้วย
7.1 ระดับชั้นเรียน เป็นการตรวจสอบว่าผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือไม่และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งที่
จะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ครูผู้สอนใช้ปรับปรุงการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของตน
7.2 ระดับสถานศึกษา เป็นการตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นการประเมิน
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งสามารถนาผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ระดับชาติและระดับเขตพื้นที่การศึกษา
7.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดเพื่อใช้เป็นข้อมูล พื้นฐานในการพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
7.4 ระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพของผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดผลจากการประเมิน ใช้เป็นข้อมูลในการเที ยบเคียง
คุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนใช้เป็น
ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ
กล่าวโดยสรุป การจัดการเรียนรู้ มีมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน
และนาพาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนต้องคานึงถึง
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล พัฒนาการทางสมอง และเน้น
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ใช้สื่อการเรียนรู้ แหล่ง การเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์สื่อการ
เรียนรู้ ระบบสารสนเทศ เครือข่ายการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
สถานศึกษาต้องมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และนาผลที่ได้ใช้เป็นข้อมูลเพื่อพัฒนา ปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ให้เกิดคุณภาพสูงสุดต่อผู้เรียน
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
สภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคนของชาติให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 และโลกในศตวรรษที่ 21
กระทรวงศึกษาธิการโดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ดาเนินการทบทวนหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยนาข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
12 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 มาใช้เป็นกรอบและทิศทางในการ
พัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น และเห็นควรปรับปรุงหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมซึ่งมีความสาคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ และเป็นรากฐานสาคัญที่จะช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผล เป็น
ระบบ สามารถวิเคราะห์ปัญหา หรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบูรณาการกับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสต ร์ เพื่อ
แก้ปัญหา หรือพัฒนางานด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่นาไปสู่การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ หรือสร้าง
นวัตกรรมต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการดารงชีวิต การใช้ทักษะการคิดเชิงคานวณ ความรู้ทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี และการสื่อสาร ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ กระบวนการ และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวอย่างเข้าใจ
สภาพที่เป็นอยู่ และการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่การจัดการและปรับใช้ในการดารงชีวิต และการประกอบอาชีพ
อย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) รับผิดชอบในการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระเทคโนโลยี
และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรับผิดชอบปรับปรุงสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้เป็นกรอบในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจในเป้าหมายการ
พัฒนาผู้เรียน และมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
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 ยังคงหลักการและโครงสร้างเดินของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 คือ ประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่มุ่งเน้นการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ คานึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21 เป็นสาคัญ เตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ พร้อมที่จะประกอบอาชีพ เมื่อจบ
การศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้
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การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
สถานศึกษามีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สถานศึกษาจึง
มีบทบาทสาคัญในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา และดาเนินการนาหลักสูตรสู่การปฏิบัติในการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องสร้างความมั่นใจต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง และชุมชนว่า ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดและเกิดสมรรถนะสาคัญ ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดไว้
ในหลักสูตร เพื่อให้ บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว สถานศึกษาจะต้องออกแบบหลักสูตรให้ครอบคลุ มส่วนที่เ ป็น
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุถึง
คุณภาพตามมาตรฐาน อันเป็นความคาดหวังที่กาหนดไว้ร่วมกันในการพัฒนาเยาวชนทุกคนในชาติ นอกจากนั้น
หลักสูตรสถานศึกษายังต้องสอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อพัฒนาให้
ผู้เรียนเป็นสมาชิกของชุมชนสามารถอยู่ในสังคมแวดล้อมได้อย่างมีความสุข และเกิดความรักความผูกพันในบ้าน
เกิดเมืองนอน มีบทบาทในการร่วมพัฒนาชุมชน
ในการจัดการศึกษาให้บรรลุมรรคผลดังกล่าว นอกจากสถานศึกษาจะต้องพัฒนาหลักสูตรที่ครอบคลุมส่วนสาคัญ
ดังกล่าวแล้วยังต้องมีการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ สถานศึกษาต้องมีการเตรียมวางแผนเพื่อใช้หลักสูตร
ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาจะต้องศึกษาและทาความเข้าใจหลักสูตร และเตรียมความพร้อมใน
การใช้หลักสูตร พิจารณาถึงงบประมาณและอาคารสถานที่ว่าพอเพียงหรือไม่ การเตรียมบุคลากรเกี่ยวกับการใช้
หลักสูตรจะดาเนินการโดยวิธีการวางแผนงานเพื่อใช้หลักสูตรอย่างละเอียดรอบคอบและมีขั้นตอน จะทาให้การใช้
หลักสูตรประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย โรงเรียนควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการนาหลักสูตรไปสู่การปฏิ บัติ
อย่างเหมาะสม เนื่องจากสถานศึกษาแต่ละแห่งมีบริบทต่างกัน ความพร้อมต่างกัน อีกทั้งมีความแตกต่างกันใน
ด้านงบประมาณ ทรัพยากร สถานที่ และบุคลากร รวมทั้งผู้เรียนในสถานศึกษาแต่ละสถานศึกษาก็มาจากพื้นเพ
ครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคมที่ต่างกัน มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนความต้องการที่แตกต่างกัน
ดังนั้น การวางแผนในการบริหารจัดการหลักสูตรจึงควรพิจารณาให้สอดคล้องสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวด้วย
นอกจากนั้น สถานศึกษาจะต้องมีการติดตาม ดูแลคุณภาพการจัดทาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และครบวงจร และนาผลจากการติดตาม กากับดูแลคุณภาพนั้นมาพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สรุปการดาเนินการของสถานศึกษา ตาม
แผนภูมิต่อไปนี้
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การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
สถานศึกษา

ดูใหม่
ส่งเสริม สนับสนุน
- พัฒนาบุคลากร

- การจัดสรร งบประมาณ
ทรัพยากร
- ดาเนินงานแบบมีส่วนร่วม
- ส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการ

จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
(พิจารณาให้ความเห็นชอบ)
ใช้หลักสูตรการเรียนการสอน
ระดับชั้นเรียน

กากับ ดูแล คุณภาพ
- นิเทศติดตามการใช้หลักสูตร
- จัดระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน
- วิจัย ติดตามผลการใช้หลักสูตร
ส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการ

วิจัยและติดตามการใช้หลักสูตร
ที่มา : สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 37 : 2553
1. การส่งเสริม สนับสนุนการจัดทาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่นาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน จึงจาเป็นต้องจัด
มาตรการส่งเสริม สนับสนุนการใช้หลักสูตรในด้านต่างๆ ที่สาคัญได้แก่
1.1 การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรมีความสาคัญมากต่อการพัฒนาหลักสูตรและใช้หลักสูตร ซึ่งในที่สุดจะส่งผลต่อการ
พัฒ นาคุณภาพผู้ เรี ย น เพื่อส่งเสริ มสนั บสนุนการพัฒนาและใช้หลั กสูตรแบบอิงมาตรฐานให้ประสบความส าเร็จ
สถานศึกษาจะต้องพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง เน้นการสร้างความเข้าใจแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ให้ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ รวมทั้ง การวัดประเมินผลโดยมีมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดเป็นเป้าหมาย การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การฝึกทักษะการทางานร่วมกันเป็นทีม รูปแบบการพัฒนาบุคลากร
จะต้องใช้การนิเทศทั้งแบบกลุ่ม และเป็นรายบุคคลโดยการเสนอแนะ (Coaching) การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม และ
จะต้องได้รับการประเมินผลเป็นระยะ ๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ สถานศึกษาควรกาหนด
ขั้นตอนการพัฒนาบุคลากร ดั้งนี้
1) มอบหมายให้ มี ค ณะท างานด้ านการพั ฒ นาบุ คลากร ซึ่ ง ต้ อ งด าเนิ น งานและมี บ ทบาทในเรื่ องนี้
อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง
2) ประเมินความต้องการ ความจาเป็นในการพัฒนาบุคลากร และวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้เป็น
รูปธรรม ทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว
3) ดาเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน ซึ่งอาจดาเนินการได้ในหลายลักษณะ เช่น การประชุมสัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน โดยเฉพาะเน้นการพัฒนาครูผู้สอนซึ่งเป็นตัวจักรที่สาคัญที่สุด ในการนา
หลักสูตรไปใช้ ครูจะต้องสามารถจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายของหลักสูตร และการเลือก
วิธีการสอนที่เหมาะสม สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสาคัญที่จะส่งผลต่อการนาหลักสูตรไปใช้ให้บรรลุเป้าหมาย
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4) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี มุ ม หรื อ ศู น ย์ ร วมความรู้ เ กี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นรู้
แบบอิงมาตรฐาน เพือ่ การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง
5) ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ไ ด้ มี โ อกาสเข้ า อบรม แลกเปลี่ ย นความรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ผู้ บ ริ ห ารจะต้ อ งเป็ น
ที่ ปรึ กษาของครู ในกรณี ที่ มี ปั ญหาทางด้ านวิ ชาการหรื อบริ หารจั ดการ และควรจั ดให้ มี การประชุ ม
เพื่อแก้ปัญหา ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแสวงหาวิธีการใช้หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
1.2 การจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากร
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน เป็นการปรับกระบวนทัศน์การจัดหลักสูตร
การสอนที่แตกต่างไปจากเดิม จาเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาต้องจัดทรัพยากรและปัจจัยที่เอื้อต่อการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดความสาเร็จต่อการนาหลักสูตรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่
ƒ
1) จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอสาหรับการพัฒนาหลักสูตร และติดตามประเมินผล การใช้หลักสูตร
รวมทั้งงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากร และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
2) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีสื่อวัสดุอุปกรณ์และเอกสารต่างๆ อย่างเพียงพอ เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับ
ความต้องการ ให้มีห้ องเรี ย น สถานที่เรีย น และห้ องพิเศษต่างๆ เช่น ห้ องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้ องเรียน
คอมพิวเตอร์ โรงฝึกงาน ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ห้องประชุมขนาดต่างๆ สนามกีฬา และโรงยิม เป็นต้น
3) จัดสรรการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า โดยเฉพาะด้านการ ใช้อาคาร
สถานที่ ต่ า ง ๆ เช่ น ค านึ ง ถึ ง ขนาดของห้ อ งเรี ย นและจ านวนห้ อ งเรี ย น ห้ อ งสมุ ด ที่ เ อื้ อ อ านวย ให้ ก ารเรี ย น
การสอนมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ
ƒ
4) บริหารทรัพยากรบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดครูเข้าสอนเป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาอย่าง
รอบคอบเพราะครูจะเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมากในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จึงควรจัดให้ครูได้สอนตรงตาม
ความรู้ความสามารถ และความถนัด รวมทั้งการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
1.3 การดาเนินงานแบบมีส่วนร่วม
การจัดทาและใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ต้องคานึงถึงการมีส่วนร่วมของฝ่าย
ต่างๆ ภายในสถานศึกษา และสร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษา ให้ฝ่ายต่างๆ ทั้งผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร ครู และ
นักเรียนซึ่งเป็นผู้ได้รับผลโดยตรง จากการใช้หลักสูตร ได้มีส่วนร่ วมในการวางแผน พัฒนาหลักสูตร และตรวจสอบ
คุณภาพการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาต้องสร้างบรรยากาศการร่วมคิด ร่วมทา สถานศึกษาควรจัดสรรเวลาให้
ครู ได้ว างแผนการจัดการเรีย นรู้ ร่ วมกัน มีการพูดคุย แลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ทางานโดยใช้กระบวนการกลุ่ ม
พยายามลดภาระงานอืน่ ๆ ของครู โดยให้มุ่งที่การจัดการเรียนรู้เป็นหลัก สร้างเครือข่ายให้เกิดการมีส่วนร่วม และการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ซึ่งอาจเป็นเครือข่ายภายใน เช่น เครือข่ายผู้ปกครอง หรือเครือข่ายภายนอก เช่น
เครือข่ายสถานศึกษา เครือข่ายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่ง สามารถจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีทรัพยากร
และปัจจัยเพิ่มขึ้นในการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
1.4 การส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการ
ความส าเร็ จ ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นรู้ ขึ้ น อยู่ กั บ บรรยากาศทางวิ ช าการ
ซึ่งสถานศึกษาจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดขึ้น โดยดาเนินการ ดั้งนี้
จัดระบบการบริห ารงานทางวิช าการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งเรื่องการจัดกลุ่ มผู้ เรียนและโครงการที่จะ
ส่งเสริมการเรียนรู้ และคุณธรรม การจัดตารางสอนของสถานศึกษา การลงโทษและให้รางวัลผู้เรียน สร้างบรรยากาศการ
เรี ยนรู้ ทั้ งห้ องสมุ ด แหล่ งการเรี ยนรู้ มุ มค้นคว้าแก่ครูผู้ สอนและผู้ นักเรียน การพั ฒนาสื่ ออุปกรณ์การจั ดการเรี ยนรู้
สนับสนุนให้ระบบข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นเพื่อใช้ในการพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ ทรัพยากร
เศรษฐกิจ อาชีพ และความต้องการของท้องถิ่น เพื่ออานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ ครูสามารถนาสภาพปัญหา
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ต่างๆ บูรณาการเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อบริหารจัดการความรู้ในส่วนที่เป็นประสบการณ์ในตัวครู นามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้
หรือบริหารชั้นเรียนอย่างเหมาะสม เป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะกระบวนการทางานเป็นทีม ส่งเสริมสนับสนุน ให้
มีการนาเสนอหรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้เพื่อนครู และบุคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้
นวัตกรรมใหม่ๆ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความเป็นนักวิชาการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกด้วย
2. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
2.1 การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
1) กระบวนการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียน
 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางฯ กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ความต้องการของสถานศึกษา และ ข้อมูล
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีองค์ประกอบสาคัญ ได้แก่
◘ ส่วนนา (ความนา วิสัยทัศน์ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
◘ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา (โครงสร้างเวลาเรียนและโครงสร้างหลักสูตรชั้นปี)
◘ คาอธิบายรายวิชา
◘ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
◘ เกณฑ์การจบการศึกษา
 ตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตรสถานศึกษา
◘ ส่วนนา (ความนา วิสัยทัศน์ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
◘โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา (โครงสร้างเวลาเรียนและโครงสร้างหลักสูตรชั้นปี)
◘ คาอธิบายรายวิชา
◘ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
◘ เกณฑ์การจบการศึกษา
 นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ
2.2 การใช้หลักสูตรการเรียนการสอนระดับชั้นเรียน
1) การจัดทาโครงสร้างรายวิชาและการออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้
2) การจัดตารางสอน
3) การจัดการเรียนรู้
2.3 การประเมินผลการใช้หลักสูตรเพื่อนาไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3. การกากับ ดูแลคุณภาพหลักสูตรและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
เพื่อสร้างความมั่นใจแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนว่า ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามที่คาดหวัง
ในมาตรฐานการเรี ย นรู้ และเป็ น สมาชิกที่ดีของชุมชน สถานศึกษากากับดูแลคุณภาพของการพัฒ นาหลั กสู ตร
สถานศึกษาและการนาหลักสูตรไปใช้ สถานศึกษาสามารถดาเนินการได้หลายแนวทาง ได้แก่
3.1 การนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตร
การนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตร เป็นกระบวนการสาคัญที่สถานศึกษาใช้ในการควบคุมคุณภาพ โดยใช้
เทคนิควิธีการที่หลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการติดตาม เช่น การตรวจเยี่ยมและการสังเกตการณ์ใน
ชั้นเรียน การเสนอแนะ (Coaching) การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ การบันทึกผลหลังการสอน การประเมิน
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นต้น สถานศึกษาควรจัดให้มีแผนนิเทศ กากับ ติดตาม การใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบ
ดาเนินการให้กระบวนการนิเทศเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา บนพื้นฐานความ
เป็นกัลยาณมิตร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และยอมรับการเปลี่ยนสถานภาพระหว่างการเป็นผู้นิเทศและ
เป็นผู้รับการนิเทศ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ควรดาเนินการดังนี้
ƒ
1) ร่วมกันกาหนดความต้องการในการรับการนิเทศ หรือกากับ ติดตาม เพื่อเฝ้าระวังมิให้คุณภาพ การ
จัดทาและใช้หลักสูตรเกิดปัญหา อุปสรรคและส่งผลกระทบต่อคุณภาพผู้เรียน
ƒ
2) สร้างความเข้าใจและเจตคติเกี่ยวกับการนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรในเชิงบวกแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาว่า มิได้เป็นกระบวนการจับผิด แต่เป็นกระบวนการดูแล ช่วยเหลือ เพื่อให้การใช้หลักสูตรที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
3) กาหนดข้อตกลงเพื่อการขับเคลื่อน การนิเทศติดตามร่วมกัน และมีแผนการดาเนินการอย่างชัดเจน
เป็นรูปธรรม
4) ผู้บริหารสถานศึกษาต้องดาเนินการให้มีการนิเทศ ติดตาม อย่างเป็นระบบ ครบวงจร ทั้งในระดับชั้นเรียน
ระดับสถานศึกษา อย่างต่อเนื่องและครอบคลุม
3.2 การประกันคุณภาพภายใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2545 หมวด 6
มาตรา 47-51 กาหนดให้สถานศึกษามีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน และการเตรียมความพร้อมสาหรับ
ประกันคุณภาพภายนอก จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) เป็นระบบควบคุม
คุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาต้องใช้เป็นกลไกสาคัญในการสร้างความมั่นใจต่อพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และชุมชนว่าจะ
สามารถจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สถานศึกษาต้องจัดระบบประกันคุณภาพภายในที่เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ดังนั้นต้องมีการดาเนินการการประกันคุณภาพอย่างต่ อเนื่อง โดยมีแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาประจาปี มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ชัดเจน แผนปฏิบัติการต้องเน้นคุณภาพผู้เรียน มีการรายงานผลเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง การรายงานผล
การจัดการศึกษาประจาปี และนาผลมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน
3.3 การวิจัย ติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
การวิจัยจะเป็ นที่มาของข้อมูลข่าวสารที่แม่นตรงแสดงจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา สาเหตุ และแนวทาง
ปรับปรุงพัฒนาให้สถานศึกษาสามารถจัดหลักสูตรการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สถานศึกษาควร
ดาเนินการ ดังนี้
 การวิจัยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อนาผลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับผู้เรียน และความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน
1) การประเมินความต้องการจาเป็นในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพของนักเรียนในอนาคต
เพื่อนามาใช้กาหนดโครงการเรียนรู้ และเวลาเรียน
2) การประเมินความต้องการของพ่อแม่ผู้ปกครอง และชุมชนในการพัฒนาผู้เรียน เพื่อนามาใช้กาหนด
โปรแกรมการเรียน และโครงการต่าง ๆ
3) การประเมิ น ผลหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา โดยมี หั ว ข้ อ ในการพิ จ ารณา เช่ น ความครบถ้ ว นของ
องค์ประกอบหลักสูตร ความสอดคล้องของแต่ละองค์ประกอบความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางฯ และกรอบ
หลักสูตรระดับท้องถิ่น ความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน พ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชน ความเหมาะสมของ
แนวทางการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระบบการวัดและประเมินผล เป็นต้น
 การวิจัย การประเมินผลการใช้หลักสูตร
การประเมินผลการใช้หลักสูตรเป็นส่วนสาคัญส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรซึ่งสถานศึกษา
จะต้องมีความตระหนักในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้เรียนจะได้รับการ
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พัฒนาทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย คุณธรรม บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับชาติ และสามารถดารงชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุข กระบวนการประเมินผลการใช้หลักสูตรสามารถดาเนินการได้ทั้งระหว่างการใช้หลักสูตร และเมื่อนา
หลักสูตรไปใช้เรียบร้อยแล้ว หรือการติดตามจากผลผลิตของหลักสูตร คือ ผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตร
เพื่อให้การประเมินผลการใช้หลักสูตรบรรลุเป้าหมายของการควบคุมคุณภาพ สถานศึกษาควรจัดให้มี
การประเมินทั้งระบบ คือ
1) กาหนดให้มีการประเมินการใช้หลักสูตร เป็นกิจกรรมหลักของสถานศึกษา
2) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินการใช้หลักสูตรด้วยตนเองให้เกิดขึ้นกับคณะครู
3) วางระบบเครื อ ข่ า ยการท างานและมอบหมายงานการประเมิ น ให้ ค ณะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านแต่ ล ะคณะ
ดาเนินการประเมินเป็นระยะๆ โดยกาหนดให้ชัดเจนว่าคณะใดต้องประเมินรายการใดบ้าง
4) สรุปผลการประเมิน และนาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การประเมินผลการใช้หลักสูตรมีแนวทางการดาเนินการที่สาคัญคือ พิจารณาองค์ประกอบของหลักสูตรที่จะ
ประเมิน พิจ ารณาหลักเกณฑ์ที่จ ะใช้ในการประเมิน ออกแบบการจัดเก็บข้อมูล ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้พิจารณาตัดสินใจในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป สาหรับประเด็นในการประเมินนั้น สามารถ
ประเมินได้ทั้งเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการใช้หลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร และผลจากการใช้หลักสูตร อย่างไรก็ตาม
สถานศึกษาควรมุ่งเน้นการประเมินส่วนที่เกี่ยวข้องต่อคุณภาพของผู้เรียนเป็นสาคัญและควรคานึงถึงทั้งผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียน สถานศึกษาจะต้อง ให้ความสาคัญ โดยนาผลการประเมิน
ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติมาพิจารณาทั้งผลการประเมินในภาพรวม และผลการ
ประเมินที่แยกรายวิชา และแยกรายมาตรฐาน หากผลการประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวัง ควรศึกษา
วิเคราะห์เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริง 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
สาคัญของผู้เรียน
• ความสาเร็จในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ
ฯลฯ
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นอกจากนั้นสถานศึกษาควรสนับสนุนส่งเสริมให้ครูทาวิจัยปฏิบัติการ (Action research) เพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง โดยการวิจัยนั้นอาจเริ่มต้นจากการเลือกปัญหาการวิจัยที่มีความสาคัญและ
ส่งผลกระทบต่อผู้เรียนมากที่สุด และที่มาของปัญหาการวิจัยอาจเกิดจากผู้เรียน เช่น ปัญหาพฤติกรรม ปัญหาการ
เรียนรู้ เป็นต้น หรืออาจเกิดจากการจัดการเรียนรู้ของครูไม่เหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียนรายคน เมื่อได้ปัญหาการวิจัย
แล้วจึงดาเนินการตามขั้นตอนการวิจัยต่อไป
การบริหารจัดหลักสูตรสถานศึกษา เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่าง ๆ อาทิ
ฝ่ายบริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชน โดยทั่วไปนั้นมีการดาเนินการใน 2 ส่วน คือ
1. การดาเนินการระดับสถานศึกษา ดาเนินการโดยองค์คณะบุคคลในระดับสถานศึกษา ได้แก่
คณะกรรมการสถานศึ กษา คณะกรรมการบริ ห ารกลั กสู ต รและงานวิช าการ เพื่ อพิ จ ารณาจั ดท าหลั กสู ต ร
สถานศึกษา รวมทั้งแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบการวัดประเมินผลการเรียนรวมทั้งพิจารณา
เกี่ยวกับเอกสารบันทึกและรายงานผลการเรียน ซึ่งต้องใช้ร่วมกันในสถานศึกษานั้น ๆ
2. การดาเนินการระดับชั้นเรียน ดาเนินการโดยครูผู้สอนแต่ละคนในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่มซึ่งอาจมีความ
แตกต่างกัน ดังนั้น จึงมีความเป็นได้ที่ครูผู้สอนรายวิชาเดียวกัน ระดับชั้นเดียวกัน อาจพิจารณาออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้แตกต่างกันได้ เพราะผู้เรียนที่ครูแต่ละคนรับผิดชอบนั้นอาจมีความต้องการและความสามารถแตกต่างกัน
ดังนั้น กิจกรรมการเรียนรู้ หรืองานที่มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติ สื่อการสอน หรือวิธีการวัด ประเมินผลอาจต้อง
ปรับให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีลักษณะเป็นกรอบทิศทางในการจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตาม
วิสัย ทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมาตรฐานการเรียนรู้/ตัว ชี้วัด
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีหน่วยการเรียนรู้เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ดังแผนภาพ
แผนภาพ แสดงความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
ระดับชาติ
หลักสูตร
แกนกลาง
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช
2551

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ระดับสถานศึกษา

ระดับชั้นเรียน
โครงสร้
าโงรายวิ
โครงสร้
างรายวิชชาา

1.จุดเน้นคุณภาพ
การเรียน
2. สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น

หลักสูตรสถานศึกษา
หน่วยการเรียนรู้

คาอธิบายรายวิชา

แผนการจัด
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้
แผนการจัด
การเรียนรู้

ที่มา : สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 50 : 2553
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การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
กระบวนการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา
2. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ความต้องการของสถานศึกษา และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีองค์ประกอบสาคัญ ได้แก่
 ส่วนนา ได้ แก่ ความนา วิสยั ทัศน์ สมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ได้แก่ โครงสร้างเวลาเรียน โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี
 คาอธิบายรายวิชา
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 เกณฑ์การจบการศึกษา
4. ตรวจสอบความถูกต้อง (ตามแนวทางการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา)
5. นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ

ส่วนนา
แนวการเขียนส่วนนาของหลักสูตรสถานศึกษา
 ความนา
แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กับ
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น จุดเน้นและความต้องการของโรงเรียน
 วิสัยทัศน์
เป็นเจตนารมณ์ อุดมการณ์ หลักการ ความเชื่อ อนาคตที่พึงประสงค์ เอกลักษณ์ของโรงเรียนเพื่อสร้าง
ศรัทธา จุดประกายความคิดในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการบริหารจัดการเชิงระบบ ที่สอดคล้อ งกับ
หลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้น ฐาน พุทธศักราช 2551 กรอบหลักสู ตรระดับท้องถิ่น จุดเน้น และความ
ต้องการของโรงเรียน
วิธีการกาหนดวิสัยทัศน์
1) ศึกษา วิเคราะห์วิสัย ทัศน์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กรอบ
หลักสูตรระดับท้องถิ่น จุดเน้นและความต้องการของโรงเรียน
2) กาหนดคาสาคัญที่บ่งบอกเจตนารมณ์ อุดมการณ์ หลักการ ความเชื่อ อนาคตที่พึงประสงค์ที่จะ
พัฒนาผู้เรียนไปสู่จุดหมายของสถานศึกษา
3) เรียบเรียงเป็นวิสัยทัศน์
4) ควรใช้ภาษาที่กระชับ ชัดเจน และสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
สมรรถนะส าคั ญ 5 ประการ (1.ความสามารถในการสื่ อ สาร 2. ความสามารถในการคิ ด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี) ที่มุ่ง
พัฒ นาผู้เรีย นให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งกาหนดไว้ในหลั กสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 สมรรถนะสาคัญเหล่านี้ได้หลอมรวมอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้ 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. มุ่งมั่นในการทางาน 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ) ที่กาหนดไว้ใน
หลัก สูต รแกนกลางการศึก ษา ขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 นั้ น เป็ น คุ ณ ลั ก ษณะที่ ต้ อ งการให้ เ กิ ด
แก่ผู้เรีย นทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนอาจจะเพิ่มเติมตามจุดเน้น และความต้องการของ
โรงเรียนได้ตามความเหมาะสม
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
โครงสร้างเวลาเรียน
โครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ได้กาหนด
โครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน ซึ่งระบุการจัดเวลาเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนา
หลั กสู ต รสถานศึกษา ส่ ว นรายวิช าเพิ่มเติม และกิ จกรรมพัฒ นาผู้ เรียน สถานศึ กษาสามารถจั ดให้ เหมาะสม
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และบริบทของสถานศึกษาโดยการกาหนดเวลาเรียนในแต่ละระดับการศึกษา ซึ่งสรุปได้ดังนี้
ระดับประถมศึกษา : กาหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานสาหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม มีเวลาเรียน
รวม 840 ชั่วโมงต่อปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน 120 ชั่วโมงต่อปี และรายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตาม
ความพร้อมและจุดเน้นตามที่สถานศึกษากาหนดไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อปี รวมไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมงต่อปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : กาหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานสาหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
มีเวลาเรียนรวม 880 ชั่วโมงต่อปี (22 หน่วยกิต) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชั่วโมงต่อปี และรายวิชา/กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้นตามที่สถานศึกษากาหนดปีละไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมงต่อปี รวม
ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมงต่อปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : กาหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานสาหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
มีเวลาเรีย นรวม 3 ปี จานวน 1,640 ชั่ว โมง (41 หน่วยกิต) กิจกรรมพัฒ นาผู้ เรียน 360 ชั่วโมง และรายวิชา/
กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น ตามที่สถานศึกษากาหนดปีละไม่น้อยกว่า 1,600
ชั่วโมง (40หน่วยกิต) รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมง
การปรับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการได้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาในโครงการ
“ลดเวลา เพิ่ม เวลารู้ ” ที่ ส อดคล้ องกับ โครงสร้ างเวลาเรียนตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้น พื้น ฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2560) และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ได้ แก่ จัดการเรียนรู้ภ าษาอั งกฤษใน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จานวน 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์อย่างเข้มข้น กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ต้องเชื่อมโยงกับหลักสูตร และเวลา
เรียน อยู่ภายใต้กรอบของโครงสร้างเวลาเรียน ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพสอดคล้องตามสภาพปัญหา
และความต้องการของสังคม ประเทศชาติ เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้ เช่ น
การบรรยาย การสาธิต การศึกษาใบความรู้ เป็นเพิ่มบทบาทของครูผู้สอนให้เป็นผู้อานวยความสะดวก กระตุ้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น ซึ่งสถานศึกษามีแนวทางในการปรับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้
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ระดับประถมศึกษา
สถานศึกษาปรับเวลาเรียนวิชาพื้นฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามโครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) กาหนดได้ตามความเหมาะสม และ
สอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่กระทรวงศึกษากาหนด ทั้งนี้ต้องมีเวลาเรียนรวมตามที่กาหนดไว้ในโครงสร้างเวลาเรียน
โดยรายวิชาพื้นฐาน เท่ากับ 840 ชั่วโมง/ปี และรายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและ
จุดเน้นจัดได้ตามที่สถานศึกษากาหนดไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง/ปี และผู้เรียนต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด เวลาของการจั ดกิจ กรรมพัฒ นาผู้ เรียน จานวน 120 ชั่วโมง/ปี (3 ชั่ว โมง/สัปดาห์ ) ประกอบด้ว ย
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยเวลาเรียนรวมทั้งหมด
ไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง/ปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สถานศึกษากาหนดจานวนหน่วยกิตที่เรียนของแต่ละรายวิชาต่อภาคเรียนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้อง
เป็นไปตามโครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) กาหนด โดยรายวิชาพื้นฐาน เท่ากับ 880 ชั่วโมง/ปี และรายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตาม
ความพร้อมและจุดเน้น จัดได้ตามที่สถานศึกษากาหนดไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง/ปี และผู้เรียนต้องมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เวลาของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน 120 ชั่วโมง/ปี (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)
ประกอบด้ว ย กิจกรรมแนะแนว กิจ กรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เวลาเรียน
รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง/ปี

เงื่อนไขการจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้
การปรับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ อยู่ภายใต้ข้อกาหนดของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และกรอบนโนบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งมีเงื่อนไขในการจัดดังนี้
1. การจัดการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม กาหนดให้ต้องจัดแบบเข้มข้น
2. การจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ กาหนดให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด โดยพิจารณาตัวชี้วัด
ที่พัฒนาทักษะกระบวนการ มาใช้ในการออกแบบกิจกรรมผ่านการพัฒนา 4H แบ่งกิจกรรมเป็น 2 กลุ่ม คือ
กิจกรรมที่กาหนดให้เรียน และกิจกรรมที่เลือกเรียน
3. สถานศึกษาอาจจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้เป็นชั่วโมงเฉพาะในช่วงเวลาท้ายก่อนกลับบ้าน หรือเวลาอื่น
ตามบริบทและความเหมาะสมของสถานศึกษา โดยใช้เวลาเรียนของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
4. วิชาหน้าที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติม ให้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการลงสู่กิจกรรมที่
สถานศึกษาดาเนินการอยู่แล้ว โดยไม่เพิ่มชั่วโมงในตารางเรียน ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการในรายวิชา
พื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมตามประเพณี กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด เพื่อปลูกฝังให้เกิดการปฏิบัติและกลายเป็นพฤติกรรมในชีวิตประจาวัน
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
หรือจัดบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆ หรือแยกรายวิชาได้ตามบริบทและความเหมาะสมของโรงเรียน ทั้งนี้ การ
จัดการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ต้องจัดการเรียนรู้แบบเข้มข้น
2) การกาหนดเวลาเรียนรายวิชาใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าว สามารถกาหนดเวลาเรียน

ได้ตามความพร้อม ความต้องการและจุดเน้นของโรงเรียน ทั้งนี้ ต้องมีเวลาเรียนรวม จานวน 160 ชั่วโมงต่อปี
5.2 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จานวน 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ให้จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
วิธีการ สื่อเทคโนโลยี อย่างหลากหลาย และเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
จากเงื่อนไขการจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ข้างต้น สถานศึกษาสามารถจัด
โครงสร้างเวลาเรียนให้เหมาะสมกับบริบทของตนได้อย่างหลากหลาย โดยพิจารณาจาก
ความพร้อมของสถานศึกษา : ในส่วนของความพร้อมนั้น สถานศึกษาต้องพิจารณาจานวนครูผู้สอนในแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ห้องเรียนและสถานที่สาหรับชั้นเรียน งบประมาณ
ทรัพยากรต่างๆ ที่จะเอื้ออานวยต่อการเรียนการสอน สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีบุคลากร และครูผู้สอนแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เพียงพอ อาจมีรูปแบบของโครงสร้างหลักสูตร/เวลาเรียนแตกต่างจากสถานศึกษาขนาดเล็กที่มี
ข้อจากัดในเรื่องต่าง ๆ
ความต้องการและจุดเน้นของสถานศึกษา : ความต้องการและจุดเน้นของสถานศึกษา เป็นสิ่งสาคัญ
ที่ต้องนามาพิจารณาประกอบการจัดโครงสร้างหลักสูตร/เวลาเรียน สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาที่มีจุดเน้น เช่น
ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การศึกษาเพื่อการมีงานทา ซึ่ง
โครงสร้างหลักสูตร/เวลาเรียนของโปรแกรมเหล่านั้นย่อมแตกต่างกัน หรือสถานศึกษาที่อยู่ในเมืองใหญ่ ย่อมมี
โครงสร้างหลักสูตรแตกต่างจากสถานศึกษาที่ตั้งอยู่บนดอยหรือชนบท เป็นต้น
ความต้องการของผู้เรียน : ความต้องการของผู้เรียนเป็นปัจจัยสาคัญอีกประการหนึ่งต่อการจัด
โครงสร้างหลักสูตร/เวลาเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนบางกลุ่มอาจต้องการ
เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาต่าง ๆ แต่ก็มีบางกลุ่มที่ต้องการเตรียมพร้อมสาหรับการออกไปประกอบอาชีพ
เป็นต้น สถานศึกษาจึงควรมีการสารวจความต้องการของผู้เรียนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย
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โครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

ป. 1

ป. 2

เวลาเรียน
ระดับประถมศึกษา
ป. 3
ป. 4

200
200
80

200
200
80

200
200
80

160
160
80

160
160
80

160
160
80

120

120

120

120

120

120

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(80)

(80)

(80)

(80)

(80)

(80)

80
80
40
40

80
80
40
40

80
80
40
40

80
80
80
80

80
80
80
80

80
80
80
80

840

840

840

840

840

840

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม

ป. 5

ป. 6

 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
o ประวัติศาสตร์
o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
o หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดาเนินชีวิตในสังคม
o เศรษฐศาสตร์
o ภูมิศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
 รายวิชา / กิจกรรม
ที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม
ตามความพร้อมและจุดเน้น
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
o กิจกรรมแนะแนว
o กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ ยุวกาชาด
- ชมรม ชุมนุม

ตามที่สถานศึกษากาหนดปีละไม่นอ้ ยกว่า 40 ชั่วโมง

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

o กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์

รวมเวลา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียน

120

ตามที่สถานศึกษากาหนด

ตามที่สถานศึกษากาหนด

ไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง

ไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง

หมายเหตุ ในทางปฏิบัติให้โรงเรียนระบุเวลาเรียนตามที่โรงเรียนกาหนด
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ตัวอย่างโครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ที่ปรับตามนโยบายต่าง ๆ แล้ว
ป. 1

ป. 2

เวลาเรียน
ระดับประถมศึกษา
ป. 3
ป. 4

200
200
80

200
200
80

200
200
80

160
160
80

160
160
80

160
160
80

80

80

80

120

120

120

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(80)

(80)

(80)

20
20

20
20

20
20

40
200

40
200

40
200

80
80
80
80

80
80
80
80

80
80
80
80

840

840

840

840

840

840

80

80

80

80

80

80

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม

ป. 5

ป. 6

 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
o ประวัติศาสตร์
o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
o หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดาเนินชีวิตในสังคม
o เศรษฐศาสตร์
o ภูมิศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
 รายวิชา / กิจกรรม
ที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม
ตามความพร้อมและจุดเน้น
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
o กิจกรรมแนะแนว
o กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ ยุวกาชาด
- ชมรม ชุมนุม

120

o กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์

รวมเวลา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียน

120

1,040 ชั่วโมง

1,040 ชั่วโมง
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โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
เวลาเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู/้ กิจกรรม

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ม. 1

ม. 2

ม. 3

ม. 4 – 6

120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)

120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)

120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)

240 (6 นก.)
240 (6 นก.)
240 (6 นก.)

160 (4 นก.)

160 (4 นก.)

160 (4 นก.)

320 (8 นก.)

40 (1 นก.)

40 (1 นก.)

40 (1 นก.)

80 (2 นก.)

120 (3 นก.)

120 (3 นก.)

120 (3 นก.)

240 (6 นก.)

80 (2นก.)
80 (2นก.)

80 (2 นก.)
80 (2 นก.)

80 (2 นก.)
80 (2 นก.)

120 (3นก.)
120 (3 นก.)

80 (2นก.)

80 (2 นก.)

80 (2 นก.)

120 (3 นก.)

120 (3 นก.)
880 (22 นก.)

120 (3 นก.)
880 (22 นก.)

120 (3 นก.)
880 (22 นก.)

240 (6 นก.)
1,640 (41 นก.)

 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
o ประวัติศาสตร์
o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
o หน้าที่พลเมือง
วัฒนธรรม และการ
ดาเนินชีวิตในสังคม
o ภูมิศาสตร์
o เศรษฐศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
 รายวิชาเพิ่มเติม

ตามที่สถานศึกษากาหนดไม่น้อยกว่า200 ชั่วโมง

ตามที่สถานศึกษากาหนด
ไม่น้อยกว่า 1,600 ชั่วโมง

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
o กิจกรรมแนะแนว
o กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ
- ชมรม ชุมนุม

120

120

120

360

o กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียน

120

120

120

ตามที่สถานศึกษากาหนดไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง/ปี

หมายเหตุ ในทางปฏิบัติให้โรงเรียนระบุเวลาเรียนตามที่โรงเรียนกาหนด

360
ตามที่สถานศึกษากาหนด
รวม 3 ปี
ไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมง
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี
ตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท11101 ภาษาไทย
ค11101 คณิตศาสตร์
ว11101 วิทยาศาสตร์
ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส11102 ประวัติศาสตร์
พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ11101 ศิลปะ
ง11101 การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
อ11101 ภาษาอังกฤษ
รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม
ท………….ทักษะการเขียน
ส………….การป้องกันการทุจริต
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
- ชมรม ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียน
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้
หมายเหตุ

เวลาเรียน(ชม./ปี)
840
200
200
80
40
40
20
20
40
200
40
40
120
30
40
40
10
1,040
120

1. รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง จัดการเรียนการสอนบูรณาการในรายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมตามประเพณี กิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด เพื่อปลูกฝังให้เกิดการปฏิบัติและกลายเป็นพฤติกรรมในชีวิตประจาวัน
2. กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จัดสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมงหลังเลิกเรียน ตามกาหนดการสอน
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม

หน่วยกิต/
ชั่วโมง
11.0 (440)
1.5 (60)
1.5 (60)
1.5 (60)
1.5 (60)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
1.0 (40)
1.5 (60)
2.5 (100)
1.0 (40)
1.0 (40)
0.5 (20)
20

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
หน่วยกิต/ชั่วโมง

รายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาพื้นฐาน
11.0 (440)
ท21101 ภาษาไทย
ท21102 ภาษาไทย
1.5 (60)
ค21101 คณิตศาสตร์
ค21102 คณิตศาสตร์
1.5 (60)
ว21101 วิทยาศาสตร์
ว21102 วิทยาศาสตร์
1.5 (60)
ส21101 สังคมศึกษา
ส21103 สังคมศึกษา
1.5 (60)
ส21102 ประวัติศาสตร์
ส21104 ประวัติศาสตร์
0.5 (20)
พ21101 สุขศึกษา
พ21103 สุขศึกษา
0.5 (20)
พ21102 พลศึกษา
พ21104 พลศึกษา
0.5 (20)
ศ21101 ดนตรีและนาฏศิลป์
ศ21102 ทัศนศิลป์
1.0 (40)
ง21101 การงานอาชีพ ฯ
ง21102 การงานอาชีพ ฯ
1.0 (40)
อ21101 ภาษาอังกฤษ
อ21102 ภาษาอังกฤษ
1.5 (60)
รายวิชาเพิ่มเติม
รายวิชาเพิ่มเติม
2.5 (100)
ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
1.0 (40)
อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
อ21202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
1.0 (40)
ส.......การป้องกันการทุจริต
ส.......การป้องกันการทุจริต
0.5 (20)
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมแนะแนว
20
กิจกรรมนักเรียน
กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ – เนตรนารี
15
10
- ลูกเสือ – เนตรนารี
- ชมรม ชุมนุม
20
20
- ชมรม ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
5
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
10
สาธารณประโยชน์
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียน
600
รวมเวลาเรียน
600
หมายเหตุ 1. รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง จัดการเรียนการสอนบูรณาการในรายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมตามประเพณี กิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด เพื่อปลูกฝังให้เกิดการปฏิบัติและกลายเป็นพฤติกรรมในชีวิตประจาวัน
2. กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ จัดสัปดาห์ละ ….. ชั่วโมงหลังเลิกเรียน ตามกาหนดการสอน
ทั้งนี้ ให้จัดทาโครงสร้างหลักสูตรชั้นปีทุกระดับชั้นที่เปิดสอน และจัดทาตารางสอนทุกระดับชั้น
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรชั้นปี
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ตัวอย่างตารางสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
08.9010.30

10.3011.30

จันทร์

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี

ศุกร์

ภาษาไทย คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์

สังคมฯ

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์

11.3012.30

พักรับประทานอาหารกลางวัน

08.00- 08.3008.30 09.30

กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง

เวลา
วัน

12.3013.30

13.3014.30

14.3015.30

ภาษาอังกฤษ

(เพิ่มเติม)
ทักษะการ
เขียน

กิจกรรมเพิ่มเวลารู้
ซ่อมเสริม..............

ชุมนุม
ภาษาอังกฤษ

แนะแนว

ภาษาอังกฤษ

(เพิ่มเติม)
การป้องกัน
การทุจริต
บูรณาการ
การงาน/
ศิลปะ/
สุขศึกษา
ภาษาอังกฤษ
บูรณาการ
การงาน/
ศิลปะ/
สุขศึกษา

กิจกรรมเพิ่มเวลารู้

คณิตคิดสนุก
ลูกเสือ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้

คาราโอเกะหรรษา
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้

กีฬาพาสนุก
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การกาหนดรหัสวิชา
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสะดวกและความเข้า ใจตรงกั นในการสื่ อ สาร
รหัสวิชาอย่างเป็นระบบ

สถานศึ ก ษาจ าเป็น ต้ อ งก าหนด

ระบบรหัสวิชา
การกาหนดรหัสวิชาควรใช้ตัวเลขฮินดูอารบิก เพื่อการสื่อสารและการจัดทาเอกสารหลักฐานการศึกษา
ระบบรหั ส วิ ช า
ส าหรั บ รายวิ ช าพื้ น ฐานและรายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม
ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข 6 หลัก ดังนี้
หลักที่
1

หลักที่
2

หลักที่
3

หลักที่
4

กลุ่ม
สาระ
การ
เรียนรู้

ระดับ
การศึกษา

ปีในระดับ
การศึกษา

ประเภท
ของ
รายวิชา

หลักที่
5

หลักที่
6

ลาดับของรายวิชา

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

25
หมายเหตุ รหัสตัวอักษรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1) รายการรหัสตัวอักษรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่จะนาไปใช้แทน  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) กรณี ที่มีส ถานศึ กษาใดจั ด ทารายวิช าภาษาต่า งประเทศอื่นๆ นอกเหนื อจากที่กาหนดไว้
ให้สถานศึกษา ทาเรื่องเสนอสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อกาหนดรหัสตัวอักษรกลุ่มสารระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม และประกาศให้สถานศึกษาทั่วประเทศทราบและใช้ให้ตรงกัน
3) กรณีกาหนดรหัสรายวิชากลุ่มเทคโนโลยีในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้ใช้รหัสวิชา ว และถ้า
กาหนดในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้ใช้รหัสวิชา ง
หลักที่ 2 เป็นรหัสตัวเลขแสดงระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สะท้อนระดับความรู้และทักษะในรายวิชาที่กาหนดไว้ คือ
1 หมายถึง รายวิชาระดับประถมศึกษา
2 หมายถึง รายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3 หมายถึง รายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักที่ 3 เป็นรหัสตัวเลขแสดงปีที่เรียนของรายวิชา ซึ่งสะท้อนระดับความรู้และทักษะในรายวิชาที่กาหนดไว้ในแต่
ละปี คือ
0 หมายถึง รายวิชาที่ไม่กาหนดปีที่เรียน 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)
หลักที่ 4 เป็นรหัสตัวเลขแสดงประเภทของรายวิชา คือ
1 หมายถึง รายวิชาพื้นฐาน
2 หมายถึง รายวิชาเพิ่มเติม
หลักที่ 5 และหลักที่ 6 เป็นรหัสตัวเลขแสดงลาดับของรายวิชาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในปี /ระดับการศึกษา
เดีย วกัน ในระดับ ประถมศึกษา มัธ ยมศึกษาตอนต้น หรือมัธ ยมศึกษาตอนปลาย มี จานวนตั้งแต่
01 - 99 ดังนี้
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รายวิชาที่กาหนดปีที่เรียน ให้นับรหัสหลักที่ 5 - 6 ต่อเนื่องในปีเดียวกัน หากจัดรายวิชา
เป็นรายภาค ให้กาหนดเรียงลาดับรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันให้เสร็จสิ้นในภาคเรียนแรกก่อน แล้วจึง
กาหนดต่อในภาคเรียนที่สอง
รายวิชาที่ไม่กาหนดปีที่เรียน ให้นับรหัสหลักที่ 5 - 6 ต่อเนื่องในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทั้งนี้ รหัสหลักที่ 5 และหลักที่ 6 ของรายวิชาเพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้กาหนดรหัสวิชา เป็นช่วงลาดับ ดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ลาดับที่ 01 - 19 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มฟิสิกส์
ลาดับที่ 21 - 39 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มเคมี
ลาดับที่ 41 - 59 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มชีววิทยา
ลาดับที่ 61 - 79 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มโลกและอวกาศ
ลาดับที่ 81 - 99 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์อื่น ๆ

แนวการนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นสู่การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
โครงสร้างของหลักสูตรที่สถานศึกษากาหนดให้สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นในส่วนของสาระ
การเรียนรู้ท้องถิ่น สามารถดาเนินการได้หลายลักษณะ เช่น
1. สอดแทรกในรายวิชาพื้นฐาน ที่มีตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงความเป็นท้องถิ่น โดยอาจปรับกิจกรรมการ
เรียนการสอน ปรับเนื้อหา ปรับ/เลือกใช้สื่อการเรียนรู้ บูรณาการในรายวิชาต่างๆ
2. จัดทาเป็นรายวิชาเพิ่มเติม สถานศึกษาอาจจัดทารายวิชาที่เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน หรือรายวิชา
ที่เป็นสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- การทาไม้กวาดทางมะพร้าว
- การทอเสื่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ท้องถิ่นของเรา
3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน
4. การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมจุดเน้น เป็นการจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศทางกายภาพของโรงเรียน
ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตามจุดเน้น
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คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา เป็นองค์ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สาคัญ เพื่อ
นาไปสู่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือรายวิชา ให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดของหลักสูตร ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของหลักสูตรสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ของการเขียนคาอธิบายรายวิชา
1. เพื่อสร้างความเข้าใจว่าในรายวิชานั้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้องค์ความรู้ ฝึกทักษะ/กระบวนการ และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สาคัญอะไรบ้าง
2.เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สอนนาไปออกแบบการจัดการเรียนรู้
คาอธิบ ายรายวิ ช ามีลั กษณะเป็ น ความเรีย งที่ ประกอบด้ว ยองค์ ความรู้ ทั กษะ/กระบวนการ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คาอธิบายรายวิชาของรายวิชาพื้นฐานให้วิเคราะห์จากตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
แกนกลางที่หลักสูตรแกนกลางฯ กาหนด และรายวิชาเพิ่มเติม ให้วิเคราะห์จากผลการเรียนรู้ที่สถานศึกษากาหนดขึ้น
คาอธิบายรายวิชาเขียนเป็นรายปีสาหรับระดับประถมศึกษา และเป็นรายภาคเรียนสาหรับระดับมัธยมศึกษา
องค์ประกอบสาคัญของคาอธิบายรายวิชามี 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย รหัสวิชา ชื่อรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น จานวนชั่วโมงหรือหน่วยกิต
ส่ ว นที่ 2 เนื้ อ หา ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย องค์ ค วามรู้ ทั ก ษะ/กระบวนการ และคุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค์โดยมีแนวการเขียนที่สาคัญ ดังนี้
1. ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง
2. ผู้เรียนสามารถทาอะไรได้บ้าง 3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอังพึงประสงค์อะไรบ้าง ตาม
หลักสูตรแกนกลาง ฯ และตามธรรมชาติของวิชา
ส่วนที่ 3 ระบุรหัสตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ทั้งหมดในรายวิชานั้น
การเขียนคาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาพื้นฐานเป็นรายวิชาที่สอนให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
การเขียนคาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน มีขั้นตอนดังนี้
1. วิเคราะห์ตัวชี้วัดชั้นปีในระดับประถมศึกษา สาหรับมัธยมศึกษาตอนต้นวิเคราะห์ตัวชี้วัดชั้นปี
เพื่อกาหนดเป็นรายภาค หรือตัวชี้วัดช่วงชั้นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นรายภาคและสาระการเรียนรู้
แกนกลางตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นจากกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ความต้องการและบริบทของโรงเรียน เพื่อกาหนดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดในรายวิชานั้น
3. จัดกลุ่มตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเพื่อหลอม
รวมและเรียบเรียงเขียนเป็นความเรียงให้เห็นสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะในรายวิชานั้น
4. เขียนรายละเอียดตามองค์ประกอบของคาอธิบายรายวิชา
การเขียนคาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติมเป็นรายวิชาที่โรงเรียนกาหนดขึ้นตามจุดเน้น
ความต้องการของโรงเรียน หรือท้องถิ่น การเขียนคาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม มีขั้นตอนดังนี้
1. กาหนดผลการเรียนรู้ซึ่งโรงเรียนเป็นผู้กาหนดขึ้นเอง
2. กาหนดสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้
3. จั ด กลุ่ ม ผลการเรี ย นรู้ สาระการเรี ย นรู้ ที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงสั ม พั น ธ์ กั น เพื่ อ หลอมรวมและ
เรียบเรียง เขียนเป็นความเรียง ให้เห็นสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะในรายวิชานั้น
4. เขียนรายละเอียดตามองค์ประกอบของคาอธิบายรายวิชา
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แบบวิเคราะห์เพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา
รายวิชา...........................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้...................................................... ระดับชั้น..............
ตัวชี้วัด (รายวิชาพื้นฐาน)

ความรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น
ทักษะ / กระบวนการ

คุณลักษณะฯ

สาระสาคัญ
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(ตัวอย่างคาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน)
ท11101 ภาษาไทย
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เวลา 200 ชั่วโมง
_________________________________________________________________________
อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง ข้อความสั้น ๆ เรื่องสั้น ๆ ง่าย ๆ บอกความหมายของคา ข้อความ
บอกข้อคิด ตอบคาถาม เล่าเรื่องย่อ คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน บอกความหมายของเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์สาคัญที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน มีมารยาทในการอ่าน
คัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยคง่าย ๆ มีมารยาทในการเขียน
ฟังคาแนะนา คาสั่งง่าย ๆ และปฏิบัติตาม ตอบคาถาม เล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้ ความบันเทิง
พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์ มีมารยาทในการฟัง การดู
และการพูด บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านและการฟังวรรณกรรมร้อยแก้ วและร้อยกรอง ท่องจาบทอาขยานตามที่
กาหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจ
เขียนพยัญชนะไทย สระ วรรณยุกต์ เลขไทย เขียนสะกดคา เรียบเรียงคาเป็นประโยคง่าย ๆ ต่อคา
คล้องจองง่าย ๆ เขียนสื่อสารเรื่องที่อ่านแล้วเข้าใจสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน คัดลายมือด้วยตัวบรรจง
เต็มบรรทัด ถูกต้องสวยงาม
โดยใช้กระบวนการคิด ทักษะการสื่อสาร สรุป วิเคราะห์ข้อมูลจากเรื่องและสื่อต่าง ๆ ที่อ่าน ฟัง และดู
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการแยกแยะ ตัดสินใจนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ เกิดความภาคภูมิใจ รักความเป็นไทย
รหัสตัวชี้วัด
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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(ตัวอย่างคาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม)
รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาปึที่ 1

ส21201 ท้องถิ่นของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
เวลา 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป็ น มาของท้ อ งถิ่ น /ชุ ม ชนที่ ต นอาศั ย อยู่ แ ละบริ เ วณใกล้ เ คี ย งโดยรอบ ในเรื่ อ ง
สภาพแวดล้ อ มทางภู มิ ศ าสตร์ การเมื อ งการปกครอง สั ง คม ศาสนา ขนบธรรมเนี ย มประเพณี วัฒ นธรรม
โบราณวัตถุ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ บุคคลสาคัญ วิถีการดาเนินชีวิต
โดยกระบวนการสร้างองค์ความรู้ ด้วยการสืบค้น รวบรวม ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น กระบวนการ
ปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์
เพื่อให้ เกิดความรู้ ความเข้าใจท้องถิ่นของตน มีความรักและภาคภูมิใจ ผู กพันกับท้องถิ่น ร่ว มมือกัน
อนุรักษ์วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ
ผลการเรียนรู้
1. สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น โดยใช้หลักฐานแหล่งข้อมูลในท้องถิ่น
2. อธิบายสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ของท้องถิ่น
3. วิเคราะห์ประวัติและผลงานบุคคลสาคัญของท้องถิ่น
4. วิเคราะห์ความสาคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมชุมชน
5. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของตน
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้

32

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย
ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกของการทาประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
หลักสูตรแกนกลางกาหนดเวลาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสาหรับระดับชันระถมศึกษาปีที่ 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
แก้ ปั ญ หา ก าหนดเป้ า หมาย วางแผนชี วิ ต ทั้ ง ด้ า นการเรี ย น และอาชี พ สามารถปรั บ ตนได้ อ ย่ า งเหมาะสม
นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คาปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมี
ส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน
2. กิจกรรมนักเรียน
เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นาผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การทางานร่วมกัน
การรู้ จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมี เหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน เอื้ออาทร และสมานฉันท์
โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน
ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทางาน เน้นการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียน
ประกอบด้วย
2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร
2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความ
สนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น
กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนวการเขียนการจั ดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ 1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมนักเรียน และ3) กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ ในแต่ ละกิจ กรรมให้ระบุ แ นวการจัดกิจกรรม เวลาการจัดกิจกรรม และแนวทางการ
ประเมินกิจกรรมที่โรงเรียนกาหนด
ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย น เป็ น กิ จ กรรมที่ มุ่ ง ให้ ผู้ เ รี ย นพั ฒ นาตนเองตามศั ก ยภาพ พั ฒ นาอย่ า ง
รอบด้ า นเพื่ อ ความเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ ทั้ ง ร่ า งกาย สติ ปั ญ ญา อารมณ์ และสั ง คม เสริ ม สร้ า งให้ เ ป็ น
ผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกของการทาประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการ
ตนเอง ได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
โรงเรียน................................................................... .... ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยแบ่งออกเป็น 3
ลักษณะ ดังนี้
1. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้...................................................
..................................................................................................................................................................................
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นั กเรี ย นทุ กคนต้ องเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมแนะแนว 40 ชั่ ว โมงต่ อปี การศึ ก ษา (ระดั บประถมศึ กษา)
20 ชั่วโมงต่อภาคเรียน (ระดับมัธยมศึกษา)
แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว
….................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
2. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้............................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย
2.1 กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด ...... ชั่วโมงต่อปีการศึกษา (ระดับประถมศึกษา) ......... ชั่วโมงต่อภาคเรียน (ระดับมัธยมศึกษา)
แนวการจัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
2.2 กิจ กรรมชุมนุม นั กเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม ...... ชั่ว โมงต่อปีการศึกษา
(ระดับประถมศึกษา) ........ ชั่วโมงต่อภาคเรียน (ระดับมัธยมศึกษา)
แนวการจัดกิจกรรมชุมนุม
...............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
( หมายเหตุ สามารถระบุชื่อกิจกรรมชุมนุมที่โรงเรียนจัดให้นักเรียนเลือกเรียน หรือชื่อกิจกรรมชุมนุมที่ โรงเรียน
จัดให้มี)
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ...... ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
(ระดับประถมศึกษา) ......... ชั่วโมงต่อภาคเรียน (ระดับมัธยมศึกษา)
แนวการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
.................................................................................................................................. .............................
....................................................................................................................................................................................
แนวทางการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
...............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
( หมายเหตุ การประเมินผลอาจเขียนแยกการประเมินผลแต่ล ะกิจกรรม หรือเขียนรวมในภาพรวมของ กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนก็ได้ )
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เกณฑ์การจบการศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดเกณฑ์กลางสาหรับการจบการศึกษาเป็น 3 ระดับ
คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา
1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากาหนด
2. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากาหนด
3. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากาหนด
4. ผู้เรียนมีผ ลการประเมินคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากาหนด
5. ผู้ เรี ยนเข้าร่ วมกิจ กรรมพัฒ นาผู้ เรียนและมีผ ลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากาหนด
2. เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็ นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชา
เพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากาหนด
2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66
หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต
3. ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่าน เกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษากาหนด
4. ผู้ เรียนมีผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากาหนด
5. ผู้ เ รี ย นเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ยนและมี ผ ลการประเมิ นผ่ า นเกณฑ์ก ารประเมิ นตามที่
สถานศึกษากาหนด
3. เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชา
เพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากาหนด
2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41
หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยว่า 36 หน่วยกิต
3. ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษากาหนด
4. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากาหนด
5.ผู้ เ รี ย นเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย นและมี ผ ลการประเมิ น ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ตามที่
สถานศึกษากาหนด
นอกจากนั้น การจัดทาโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องให้ความสาคัญ
กับเงื่อนไขคุณสมบัติผู้สอบเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา คณะ/สาขาต่าง ๆ เช่น แพทย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
สถานศึกษาต้องจัดทาโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาให้มีรายวิชาและหน่วยกิตที่เรียนครบตามคุณสมบัติ
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การนาหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
ในการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนต้องศึกษาความเชื่อมโยงของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของเขตพื้นที่การศึกษา และหลักสูตรสถานศึกษา
ดังนี้
1. การจัดทาโครงสร้างรายวิชา
โครงสร้ างรายวิช า เป็ น การกาหนดขอบข่ายของรายวิชาที่จะจัดสอนเพื่อช่ว ยให้ผู้ ส อนและ
ผู้เกี่ยวข้อง เห็นภาพรวมของแต่ละรายวิชาว่า ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ จานวนกี่หน่วย เรื่องใดบ้าง แต่
ละหน่วยพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดใด มีสาระสาคัญอะไร เวลาที่ใช้จัดการเรียนการสอน
และสัดส่วนการเก็บคะแนนของรายวิชานั้นเป็นอย่างไร
กระบวนการจัดทาโครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ อาจดาเนินการ ดังนี้
วิธีที่ 1

หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 1

โครงสร้ างรายวิชา
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 2

หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 3

วิธีที่ 2
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 1

หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 2

หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 3

โครงสร้ างรายวิชา

การจัดทาโครงสร้างรายวิชาจะช่วยให้ครูผู้สอนเห็นความสอดคล้องเชื่อมโยงของลาดับการเรียนรู้
ของรายวิชาหนึ่ง ๆ ว่าครูจะสอนอะไร ใช้เวลาสอนเรื่องนั้นเท่าไร และจัดเรียงลาดับสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
อย่างไร ทาให้มองเห็นภาพรวมของรายวิชาอย่างชัดเจน
โครงสร้างรายวิชา มีองค์ประกอบหลัก ๆ ดังนี้
- มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด ที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนสาหรับหน่วยนั้น ๆ ซึ่ง
อาจมาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันหรือต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกัน มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด อาจ
มีการสอนหรือฝึกซ้าให้เกิดการความชานาญ และมีความรู้กว้างขวางขึ้น ในหน่วยการเรียนรู้มากกว่า 1 หน่วยได้
- สาระสาคัญ เป็ น ความรู้ ความคิด ความเข้ าใจที่ ลึ กซึ้ ง หรือความรู้ ที่เป็น แก่น เป็ น
หลักการของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่เกิดจากการหลอมรวมของมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนรู้
- ชื่อหน่วยการเรี ยนรู้ จะต้องสะท้อนให้ เห็ นสาระส าคัญของหน่ว ยการเรียนรู้ น่าสนใจ
เหมาะสมกับวัย มีความหมายและสอดคล้องกับชีวิตจริงของผู้เรียน
- เวลา การกาหนดเวลาเรียนควรมีความเหมาะสมและเพียงพอกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนร้ / ตัวชี้วัด และควรพิจารณาในภาพรวม
ของทุกหน่วยการเรียนรู้ในรายวิชานั้น ๆ อย่างเหมาะสม
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- น้าหนักคะแนน การกาหนดน้าหนักคะแนนเป็นส่วนช่วยให้เห็นทิศทาง การจัดเวลา การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผล ให้สอดคล้องกับความสาคัญของมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ในหน่วยการเรียนรู้
นั้นว่าเป็นมาตรฐาน / ตัวชี้วัด ที่เป็นความรู้ / ประสบการณ์พื้นฐาน ในการต่อยอดความรู้หรือพัฒนาการเรียนรู้ใน
เรื่องอื่น ๆ หรือพิจารณาจากศักยภาพผู้เรียน ธรรมชาติวิชา ฯลฯ
ขั้นตอนการจัดทาโครงสร้างรายวิชา
1. วิเคราะห์ตัวชี้วัดในคาอธิบายรายวิชา สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น และกาหนดตัวชี้วัดที่จะใช้ใน
แต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดยมีหลักการดังนี้
- แต่ละหน่วยการเรียนรู้ควรมีการกาหนดจานวนตัวชีว้ ัดให้เหมาะสมกับธรรมชาติรายวิชา
- บางตัวชี้วัดที่มีความสาคัญและเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในเรื่องอื่น ๆ สามารถนาตัวชี้วัดนั้นมา
กาหนดซ้าไว้ในหน่วยการเรียนรู้อื่นได้
- แต่ละหน่วยการเรียนรู้อาจนาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้จากต่างสาระภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน หรือ
ต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีความเชื่อมโยงกันมาไว้ด้วยกันเป็นหน่วยบูรณาการได้
3. กาหนดชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลาที่ใช้สอน และน้าหนักคะแนนของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ตลอด
รายวิชา
โครงสร้างรายวิชา....................................................................................................................
ระดับ  มัธยมศึกษา ชั้น.......................เวลา..................... จานวน ..................หน่วยกิต
ลาดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้
/ ตัวชี้วัด

สาระสาคัญ

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
รวมคะแนนระหว่างภาค
คะแนนสอบปลายภาคเรียน (ถ้ามี)
รวมตลอดภาคเรียน

100
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2. การจัดทาหน่วยการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ จัดทาโดยการนาหน่วยการเรียนรู้ในโครงสร้างรายวิชามาออกแบบหน่วยการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน (Standard – based Unit)
หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน คือ หน่วยการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด เป็น
เป้าหมายของหน่วย และองค์ประกอบภายในหน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระสาคัญ
สาระการเรีย นรู้ ชิ้น งานหรื อภาระงานที่กาหนดให้ผู้ เรียนปฏิบัติ กิจกรรมการเรียนการสอนและเกณฑ์การ
ประเมินผล ทุกองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ จะต้องเชื่อมโยงกับมาตรฐาน / ตัวชี้วัดที่เป็นเป้าหมายของหน่วย
การออกแบบหน่ว ยการเรี ยนรู้อิงมาตรฐาน เป็นขั้นตอนส าคัญที่สุดของการจัดทาหลั กสูตร
สถานศึกษา เพราะเป็นส่วนที่นามาตรฐานการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติในการเรียนการสอนอย่างแท้จริง นักเรียนจะ
บรรลุมาตรฐานหรือไม่ อย่างไร ขึ้นอยู่กับขั้นตอนนี้
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยใช้ Backward Design
Backward Design เป็นการออกแบบที่ยึดเป้าหมาย การเรียนรู้แบบย้อนกลับโดยเริ่มจากการ
กาหนดเป้าหมายปลายทางที่เป็ นคุณภาพผู้เรียนที่คาดหวังเป็นจุ ดเริ่มต้นแล้ วจึงคิดออกแบบองค์ประกอบอื่น เพื่อ
นาไปสู่ปลายทาง และทุกขั้นตอนของกระบวนการออกแบบต้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุเป็นผล
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยใช้ Backward Design มีขั้นตอนที่สาคัญ 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่สะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรู้ ซึ่งบอกให้ทราบว่าต้องการให้นักเรียนรู้อะไร และสามารถทาอะไรได้ เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 2 กาหนดหลักฐาน ร่องรอยการเรียนรู้ที่ชัดเจนและแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนเกิดผลการ
เรียนรู้ตามเป้าหมายการเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบกระบวนการ/กิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
เป้าหมายการเรียนรู้
การจัดทาหน่วยการเรียนรู้สามารถจัดทาได้ 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1 กาหนดประเด็น/หัวเรื่อง แล้วจึงวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
แนวคิ ด หนึ่ ง ของการก าหนดหน่ ว ยการเรี ย นรู้ คื อ การก าหนดประเด็ น /หั ว เรื่ อ ง( theme)
ซึ่ ง สามารถเชื่ อ มโยงการเรี ย นรู้ ต่ า งๆ เข้ า กั บ ชี วิ ต จริ ง ขอ งผู้ เ รี ย น ประเด็ น ที่ จ ะน ามาใช้ เ ป็ น กรอบ
ในการกาหนดหน่วยการเรียนรู้ ควรมีลักษณะดังนี้
- ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ ความคิดรวบยอด หลักการของศาสตร์ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่เรียน
- ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทั่วไป ที่อาจเชื่อมโยงไปสู่ผลที่เกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบ
จากประเด็นปัญหานั้น
ทั้งนี้ การกาหนดประเด็นอาจพิจารณาจากคาถามต่อไปนี้
1) ผู้เรียนสนใจอะไร/ ปัญหาที่สนใจศึกษา
2) ผู้เรียนมีความสนใจ ประสบการณ์ และความสามารถในเรื่องอะไร
3) หัวเรื่องสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและความต้องการของชุมชนหรือไม่
4) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมในด้านใดบ้าง

38
5) มีสื่อ/แหล่งการเรียนรู้เพียงพอหรือไม่
6) หัวเรื่องที่เลือก เหมาะสมและสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ ได้หลากหลายหรือไม่
โดยสรุ ปหน่วยการเรี ยนรู้ ที่มี คุ ณภาพ คื อ หน่วยการเรียนรู้ ที่ ทาให้ ผู้ เรี ยนได้ เรี ยนรู้ ในความรู้ ที่ลึ กซึ้ ง มี
ความหมายสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ และที่สาคัญจะต้องตอบสนองมาตรฐาน/ตัวชี้วัดด้วย
แผนภูมิแสดงการจัดทาหน่วยการเรียนรู้ วิธีที่ 1
กาหนดประเด็นปัญหา / สิ่งที่นักเรียนสนใจ
วิเคราะห์และระบุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
กาหนดสาระสาคัญ
กาหนดสาระการเรียนรู้
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะ *
กาหนดประเด็นและเกณฑ์การประเมิน

กาหนดชิ้นงาน หรือ ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

กาหนดชื่อหน่วยการเรียนรู้
กาหนดเวลาเรียน
* คุณลักษณะหมายรวมถึงคุณลักษณะที่ปรากฏอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด แ ละคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
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วิธีที่ 2 กาหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
การสร้างหน่วยการเรียนรู้วิธีนี้ ใช้วิธีการหลอมรวมตัวชี้วัดต่างๆ ที่ปรากฎอยู่ในคาอธิบายรายวิชา
แผนภูมิ แสดงการจัดทาหน่วยการเรียนรู้ วิธีที่ 2
วิเคราะห์และระบุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

กาหนดสาระสาคัญ
กาหนดสาระการเรียนรู้
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะ*
กาหนดชิ้นงาน หรือ ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ

กาหนดประเด็นและเกณฑ์การประเมิน
วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กาหนดชื่อหน่วยการเรียนรู้
กาหนดเวลาเรียน
* คุณลักษณะหมายรวมถึงคุณลักษณะที่ปรากฏอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด แ ละคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
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การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ : ขั้นกาหนดเป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้
1. เป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้ คืออะไร
เป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้คือ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด ซึ่งแต่ละหน่วยการเรียนรู้ อาจระบุ
มากกว่าหนึ่งมาตรฐาน/ตัวชี้วัด แต่ไม่ควรมากเกินไป และควรมีมาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่หลากหลาย
ลักษณะ เช่น
มาตรฐานที่เป็นเนื้อหา มาตรฐานที่เป็นกระบวนการ เพื่อช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความหมายต่อผู้เรียน
สามารถสร้างเป็นแก่นความรู้ได้ชัดเจนขึ้น และนาไปปรับใช้กับสถานการณ์จริงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
ของธรรมชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. ทาอย่างไรให้เป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้มีความชัดเจนต่อการพัฒนาผู้เรียน และสะดวกต่อการ
นาไปใช้วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เนื่องจากหน่วยการเรียนรู้หนึ่งอาจมี 1 หรือมากกว่า 1 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด จึงควรหลอมรวมแล้ว
เขียนเป็ นสาระสาคัญที่จะพัฒนาให้เกิดคุณภาพเป็นองค์รวมแก่ผู้เรียน และเพื่อให้การวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้ องกับแต่ล ะมาตรฐาน / ตัว ชี้วัด จึงควรวิเคราะห์ และแยกแยะเป็น 3 ส่ ว น คือ ความรู้ ทักษะ /
กระบวนการ และคุณลักษณะ ทั้งนี้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด บางตัวอาจมีไม่ครบทั้ง 3 ส่ วน ผู้สอน
สามารถนาเนื้ อหาจากแหล่ งอื่น เช่น สาระท้องถิ่น และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่กาหนดไว้ในหลั กสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมาเสริมได้
ขั้นตอนการจัดทา
1. เลือกหน่วยการเรียนรู้จากโครงสร้างรายวิชามา 1 หน่วย และพิจารณาเพิ่มเติมว่าจะจัดทา
หน่วยการเรียนรู้ในลักษณะใด
- บูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้
- บูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. กาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้
2.1 มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
2.2 สาระการเรียนรู้แกนกลาง และสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน และ
สอดคล้องกับธรรมชาติวิชา
2.3 สาระสาคัญของหน่วยการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์คาสาคัญในมาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แล้วสังเคราะห์เป็นแก่นความรู้ความเข้าใจที่ยั่งยืน
3. บันทึกผลงานในแบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ : ขั้นกาหนดกาหนดชิ้นงานหรือภาระงานที่ผู้เรียนปฏิบัติ
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 หุ่นจาลอง 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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ชิ้นงานหรือภาระงานของหน่วยการเรียนรู้กาหนดขึ้นเพื่ออะไร และกาหนดได้อย่างไร
ชิ้นงานหรือภาระงานเป็นหลักฐาน / ร่องรอย ว่านักเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดใน
หน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ อาจเกิดจากผู้สอนกาหนดให้ หรืออาจให้ผู้เรียนร่วมกันกาหนดขึ้นจากการวิเคราะห์
ตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนรู้
หลักการกาหนดชิ้นหรือภาระงาน มีดังนี้
1. ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนรู้ ระบุไว้ชัดเจนหรือไม่
2. ภาระงานหรือชิ้นงานครอบคลุมตัวชี้วัดที่ระบุไว้หรือไม่ อาจระดมความคิดจากเพื่อนครู
หรือผู้เรียน หรืออาจปรับเพิ่มกิจกรรมให้เกิดชิ้นงานหรือภาระงานที่ครอบคลุม
3. ชิ้นงานชิ้นหนึ่ง หรือภาระงาน 1 อย่าง อาจเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้เดียวกัน และ
/ หรือตัวชี้วัดต่างมาตรฐานการเรียนรู้กันได้
4. ควรเลือกตัวชี้วัดที่จะให้เกิดงานที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาสติปัญญาหลาย ๆ ด้านไป
พร้อมกัน เช่น การแสดงละคร บทบาทสมมติ เคลื่อนไหวร่างกาย ดนตรี เป็นต้น
5. เลือกงานที่ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้และทางานที่ชอบใช้วิธีทาที่หลากหลาย
6. เป็นงานที่ให้ทางเลือกในการประเมินผลที่หลากหลาย โดยบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้ปกครอง
ผู้สอน ตนเอง เป็นต้น
ชิ้นงานหรือภาระงานที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ของแต่
ละเรื่อง หรือแต่ละขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นาสู่การประเมินเพื่อปรับปรุงเพิ่มพูนคุณภาพผู้เรียน /
วิธีสอนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ขั้นตอนการกาหนดชิ้นงาน / ภาระงาน
1. กาหนดชิ้นงาน / ภาระงานและลักษณะของชิ้นงาน/ภาระงานที่แสดงว่าผู้เรียนรู้และ
สามารถทาได้ตามที่มาตรฐานการเรี ยนรู้ / ตัว ชี้วัด / สาระการเรียนรู้ที่กาหนด ให้ ครอบคลุมทั้งด้านความรู้
ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. กาหนดประเด็นการประเมินชิ้นงาน / ภาระงาน โดยดูจากคาสาคัญ (Key words) ใน
ตัวชี้วัดที่กาหนดในหน่วยการเรียนรู้ ตามใบงานที่ 2 และดูความสอดคล้องกับชิ้นงาน / ภาระงาน
3. ตัดสินใจว่าจะใช้เกณฑ์การประเมินในภาพรวม (Holistic Rubric) และ / หรือ เกณฑ์
การประเมินแบบแยกส่วน (Analytic Rubric) และจะใช้ระดับคุณภาพกี่ระดับ
4. เขียนคาอธิบายคุณภาพในแต่ละระดับคุณภาพลงตาราง หรือเขียนเป็นความเรียงตาม
ความเหมาะสม บันทึกผลงานในแบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้
การประเมินผลโดยใช้รูบริค (rubric) คืออะไร
การประเมินโดยใช้รูบริค (rubric) เป็นการประเมินที่เน้นคุณภาพของชิ้นงานหรือภาระงานที่
ชี้ให้เห็นระดับความรู้ ความสามารถของผู้เรียน ช่วยในการสื่อสารอีกทางหนึ่ง ให้ผู้เรียนมองเห็นเป้าหมายของ
การทาชิ้นงานหรือภาระงานของตนเอง และได้รับความยุติธรรมในการให้คะแนนของผู้สอน ตามคุณภาพของงาน
อย่างไรก็ตามการประเมินชิ้นงานหรือภาระงานอาจใช้วิธีการอื่นได้ตามความเหมาะสมกับธรรมชาติของชิ้นงานหรือ
ภาระงาน เช่น การทาแบบ check list การทดสอบ เป็นต้น
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การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ : ขั้นออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
การเรียนรู้เป็นหัวใจสาคัญที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการพัฒนา ทาให้นักเรียนมีความรู้และทักษะ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปีที่กาหนดไว้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งช่วยในการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดแก่ผู้เรียน ดังนั้นผู้สอนจึงควรทราบหลักการและขั้นตอนในการจัด
กิจกรรม ดังนี้
หลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. เป็นกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดชั้นปีที่กาหนดไว้ในหน่วย
การเรียนรู้
2. นาไปสู่การเกิดหลักฐานการเรียนรู้ ชิ้นงานหรือภาระงานที่แสดงถึงการบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปีของนักเรียน
3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้
4. เป็นกิจกรรมที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ
5. มีความหลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียนและเนื้อหาสาระ
6. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
7. ช่วยให้นักเรียนเข้าสู่แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย
8. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่
ก าหนดเป้ า หมายการเรี ย นรู้ ที่ พึ ง ประสงค์ ไ ว้ แ ล้ ว นั้ น ครู ผู้ ส อนต้ อ งคิ ด ทบทวนย้ อ นกลั บ ว่ า
มี
กระบวนการ หรือขั้นตอนกิจกรรม ตั้งแต่ต้นจนจบอย่างไร จึงจะทาให้ผู้เรียนมีขั้นตอนการพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจ ทักษะ ความสามารถต่าง ๆ รวมถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ และเกิดหลักฐาน
ของการเรียนรู้ที่กาหนด ดังแผนภาพต่อไปนี้
จากเป้าหมาย

เป้ าหมายการเรียนรู้

และหลักฐาน
คิดย้ อนกลับสู่
จุดเริ่ มต้ นของ

หลักฐานของการเรียนรู้

กิจกรรม
4
3
2
1

กิจกรรม
กิจกรรม

กิจกรรม
กิจกรรม

จากกิจกรรมทีละขันเป็
้ นบัน

ใดสูห่ ลักฐานและเป้าหมาย
การเรี ยนรู้
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ความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง อันเป็นผลมาจากการสร้างความรู้ของผู้เรียน ด้วยการทาความ
เข้าใจหรือ แปลความหมายในสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ทั้งหมดทุกแง่ทุกมุมตลอดแนว ด้วยวิธีการถามคาถาม 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
• ผู้เรียนสามารถมองจากมุมมองที่หลากหลาย มองเห็น รับรู้ประเด็นความคิดต่างๆ
(Have perspective) และตัดสินใจที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อ โดยผ่านขั้นตอน การวิพากษ์ วิจารณ์ และมุมมองในภาพ
กว้างโดยมีแนวคิด ทฤษฎี ข้อมูล ข้อเท็จจริงสนับสนุนการรับรู้นั้น ๆ
• ผู้เรียนสามารถเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น บอกคุณค่าในสิ่งต่าง ๆ ที่คนอื่นมองไม่
เห็น (Can empathize) หรือคิดว่ายากที่จะเชื่อถือได้ ด้วยการพิสูจน์สมมติฐานเพื่อทาให้ข้อเท็จจริงนั้น 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
การกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้และวิธีการวัดประเมินผลเรียนรู้ว่า ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ ตรงตามที่กาหนดไว้
ในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด และเป้าหมายหลักของการจัดการเรียนรู้หรือไม่
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สะท้อนถึงการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดที่
กาหนดไว้ในหน่วยการเรียนรู้ โดยอาจนาเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน ธรรมชาติ
ของวิชาและสามารถนาไปสู่การกาหนดชิ้นงาน / ภาระงาน
2. บันทึกผลงานในแบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้
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การประเมินหน่วยการเรียนรู้
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. ทบทวนความถูกต้องเชื่อมโยงกันภายในหน่วยการเรียนรู้ โดยพิจารณาว่า
- ควรปรับเปลี่ยนชื่อ หรือหัวเรื่องของหน่วยการเรียนรู้หรือไม่ ชื่อหรือหัวเรื่องสะท้อนจุดเน้น
หรือมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือไม่
- ควรลดหรือเพิ่มมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือไม่ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่
กาหนดอาจเป็นความรู้และทักษะที่มากกว่าหรือไม่เพียงพอต่อการนามาใช้สร้างชิ้นงาน/ภาระงาน กรณีนี้ควร
พิจารณาว่าจะเพิ่มหรือลดมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
- กิจกรรมเพียงพอหรือไม่ และกิจกรรมเหล่านั้นเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหัวเรื่องของหน่วยการเรียน
หรือมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่กาหนดหรือไม่
2. กาหนดเกณฑ์การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 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/ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู้
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ตัวชี้วัด
1. ………………………...…………………………………………………………………………………………………………………….
2…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
มาตรฐานการเรียนรู้
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ตัวชี้วัด
1. ………………………...…………………………………………………………………………………………………………………….
2…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
1.2 สาระสาคัญ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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
4

3

2

1

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
เกณฑ์การผ่าน คือ.....................

น้าหนัก
คะแนน
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ตัวอย่างแบบประเมินผลการจัดทาหน่วยการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้.................................................................................................
ชั้น................................เวลา..........................ชั่วโมง
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ
ระดับการปฏิบัติ 4 หมายถึง การปฏิบัติมากที่สุด 3 หมายถึง การปฏิบัติมาก
2 หมายถึง การปฏิบัติปานกลาง 1 หมายถึง การปฏิบตั ิน้อย
รายการประเมิน

ระดับการปฏิบัติ
3
2
1

4

1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด มีความเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม
3. ความสอดคล้องของสาระสาคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
4. ความสอดคล้องของสาระสาคัญกับสาระการเรียนรู้
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระสาคัญ และสาระการเรียนรู้
6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
8. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนาผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน /
ภาระงาน
9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
11. ความเหมาะสม เพียงพอในการกาหนดสื่อการเรียนรู้
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดทาสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
รวม /
หรือ เฉลี่ย /

สรุปผล …………..
สรุปผล …………….

การแปลความหมาย การประเมินหน่วยการเรียนรู้
เกณฑ์ ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.75 ปรับปรุง
คะแนน 12 – 20

ปรับปรุง

1.76 – 2.50 พอใช้
21 – 30

พอใช้

2.51 – 3.25 ดี 3.26 – 4.00 ดีมาก หรือ
31 -39

ดี

40 – 48 ดีมาก
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3. การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
หลักในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้จะมีลักษณะคล้ายกับการจัดทาหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
เพียงแต่เป้าหมาย ชิ้นงาน/ภาระงาน การวัดประเมินผล และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นส่วนหนึ่งของหน่วย
การเรียนรู้ และเมื่อสอนครบทุกแผนแล้วจะต้องช่วยให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐาน/ตั วชี้วัด ซึ่งเป็นเป้าหมายของหน่วย
การเรียนรู้ และสามารถทาชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดของหน่วยนั้น ๆ ได้
แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอน เป็นเอกสารสาคัญที่ครูผู้สอนต้องจัดทาขึ้นไว้ล่วงหน้าก่อนสอน
เสมอ เพื่อวางแผนการสอนและเตรียมการสอน และขณะที่สอนหรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ ซึ่ง
ครูผู้สอนแต่ละคนเป็นบุคคลสาคัญที่จะต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และลงมือเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ในปัจจุบันนี้ แผนการจัดการเรียนรู้ควรเน้นการสร้างองค์ความรู้ ซึ่งหมายความว่า นักเรียนต้องสร้างความรู้
ด้วยตนเอง เน้นทักษะการคิดของนักเรียนให้มากขึ้น จึงเรียกได้ว่าเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนนั้นไม่ได้มีการกาหนดรูปแบบของการเขียนที่ตายตัว
ครูผู้สอนอาจจะออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เป็นแบบบรรยาย (ความเรียง) หรือ
เป็ น ตาราง หรื อแบบความเรี ย งกึ่ งตารางก็ ได้ ครู ผู้ ส อนมี อิส ระในการเลื อกใช้ รูป แบบได้อย่ างเหมาะสมกั บ
ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น ๆ แต่อย่างไรก็ตามการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ครูผู้สอนควรตระหนักถึงประเด็นสาคัญ คือ
1. รู้และเข้าใจมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จะสอน
2. สามารถวิเคราะห์เนื้อหาสาระตามหลักสูตรแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อนามาเตรียมวาง
แผนการสอน โดยพิจารณาจัดแบ่งเนื้อหาในการสอนแต่ละครั้ง และลาดับเนื้อหาตามความยากง่ายหรือเนื้อหาใด
ควรเรียนก่อน เนื้อหาใดควรเรียนในลาดับต่อมาให้มีความเหมาะสม
3. ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอน ครูต้องตั้งคาถามที่เป็นคาถามในองค์ประกอบ
ของการเขียนแผน ดังนี้
3.1 สอนไปทาไม คือ เขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ของการสอนได้ ซึ่งนิยมเขียนจุดประสงค์การ
เรียนรู้เชิงพฤติกรรม
3.2 สอนอะไร คือ เขียนเนื้อหาสาระที่จะสอนหรือสาระการเรียน ซึ่งการเขียนให้เน้นองค์
ความรู้ที่ต้องการให้นักเรียนบรรลุ
3.3 สอนอย่างไร คือ ใช้เทคนิควิธีการสอนอะไร วิธีการที่หลากหลายเพื่อฝึกให้นักเรียนได้ลง
มือปฏิบัติ เช่น การทดลอง การฝึกปฏิบัติ การแสดง การวิเคราะห์ ทากิจกรรมเป็นคู เป็นกลุ่ม การคิดร่วมกัน การ
อภิปราย การนาเสนอ การใช้ผังกราฟิก เป็นต้น ซึ่งในการสอนนั้นต้องเขียนให้ครบทั้ง 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นนา
2) ขั้นสอน 3 ) ขั้นสรุป ซึ่งในการเขียนกิจกรรมการสอนครูต้องคานึงถึง
1) หลักการสาคัญ ดังนี้
(1) ให้นักเรียนใช้กระบวนการเรียนรู้
(2) ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
(3) ให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
(4) ให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง
(5) ให้นักเรียนสามารถนาความรู้ไปเชื่อมโยงกับต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใน
ชีวิตประจาวันที่โรงเรียน ที่บ้าน ที่ชุมชน และสภาพที่แท้จริง
2) จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนักเรียน
(1) ใช้วิธีสอนให้สอดคล้องกับนักเรียน
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(2) ให้มีการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ซึ่งการบูรณาการจะเป็น
การพัฒนาพหุปัญญาในแต่ละด้าน ๆ ไปด้วย
3.4 สอนด้วยสื่อการเรียนการสอน/แหล่งเรียนรู้อะไร คือใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
และควรเป็นสื่อตามสภาพจริง เป็นรูปธรรม เพื่อให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับของจริง และเป็นการจัดการเรียนรู้
ตามสภาพจริงไปด้วยเพื่อเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งและนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
3.5 ผลการสอนเป็นอย่างไร คือ รู้ได้อย่างไรว่านักเรียนบรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่
กาหนดไว้ นั่นคือ การวัดและประเมินผล ควรเป็นการวัดตามสภาพจริง (Authentic assessment) โดยให้มี
ความสอดคล้องกับการเรียนตามสภาพจริงด้วย
4. ในการนาเสนอข้อมูล ข้อความรู้ที่ได้จากการทากิจกรรมด้วยตัวนักเรียนเอง ควรให้นักเรีย นสามารถ
สื่อสารข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความกะทัดรัด ชัดเจน น่าสนใจและสื่อความหมายได้ถูกต้อง
5. ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนครูควรดาเนินการตามกระบวนการคุณภาพ คือ 1)
วางแผนเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 2) ปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 3) ตรวจสอบการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ 4) ปรับปรุง แก้ไขการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
เมื่อครูเข้าใจการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนแล้วจะนาหลักสูตรสู่การเรียนการสอน
ในห้องเรียนอย่างไร โดยครูนาคาอธิบายรายวิชา มาจัดทาโครงสร้างรายวิชา ออกแบบหน่วยการเรีย นรู้และ
จัดทาแผนการสอนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ของแต่ละชั่วโมงให้ครบถ้วนตลอดทั้งรายวิชา
รูปแบบของการเขียนแผนการสอน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ไม่ได้กาหนดไว้เป็นรูปแบบตายตัว ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนจะเขียนตามรูปแบบที่มีความถนัดและตามความเข้าใจเดิม
แต่ไม่ว่าจะเขียนในลักษณะใดก็ตาม ควรมีองค์ประกอบสาคัญของแผนการสอน ดังนี้
1. สาระสาคัญ
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
3. ทักษะการคิด (นาไปสู่) สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
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 ………………………………….. สาระที่ ………………………………………………………
หน่วยการเรียนรู้ที่ ……………………………………….. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ …….... เวลา ….……ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
1. สาระสาคัญ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. สาระการเรียนรู้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5, สมรรถนะสาคัญ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. คุณลักษณะที่พึงประสงค์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. กิจกรรมการเรียนรู้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
10. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
วิธีการวัด
เครื่องมือวัดผล
เกณฑ์การประเมิน

11. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
ผลการจัดการเรียนรู…้ ………………. ……………………………………………………………………………………………………..
………………………… ………………………………………………………………………………………………….……………………
ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ ……………………………………………………………………………………………….
………………………… ………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………… ………………………………………………………………………………………………….……………………
แนวทางการแก้ไข …………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………… ………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………… ………………………………………………………………………………………………….……………………
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข …………………………………………………………………………………………………………….
………………………… ………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………… ………………………………………………………………………………………………….……………………
ลงชื่อ ……………………………………….(ผู้สอน)
12. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ ……………………………………….
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แนวทางนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
การนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ได้เสนอแนวทางการนิเทศในเรื่องหรือประเด็นสาคัญ ดังต่อไปนี้
1. องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา
2. การนาหลักสูตรไปใช้และการประเมินผลการใช้หลักสูตร

แนวทางการนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการนาหลักสูตรไปใช้
ประเด็นการนิเทศ
แนวทางการนิเทศ /แนะนา
1. ส่วนนา
ตอนที่ 1
1.1 ความนา
องค์ประกอบหลักสูตรถานศึกษา
แสดงความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ส่วนนา (ความนา วิสัยทัศน์
พุทธศักราช 2551 กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นจุดเน้น และความต้องการของ
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
โรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์)

2. โครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา

1.2 วิสัยทัศน์
แสดงภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของผู้เรียนทีส่ อดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 อย่างชัดเจน
ประเทศไทย 4.0 ทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับ
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ครอบคลุมสภาพความต้องการของโรงเรียน ชุมชน
ท้องถิ่น มีความชัดเจนสามารถปฏิบัติได้
1.3 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
1.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 สอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ของโรงเรียน
2.1 โครงสร้างเวลาเรียน
มีการระบุเวลาเรียนตลอดหลักสูตร จานวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เป็น
เวลาเรียนพื้นฐาน และเพิ่มเติมจาแนกแต่ละชั้นปีอย่างชัดเจน ระบุเวลาการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจาแนกแต่ละชั้นปีอย่างชัดเจน เวลาเรียนรวมของหลักสูตร
สถานศึกษาสอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2.2 โครงสร้างหลักสูตร
มีการระบุรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม ระบุรหัสวิชา ชื่อรายวิชา พร้อม
ทั้งระบุเวลาเรียน และ/หรือหน่วยกิต มีการระบุกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้งระบุ
เวลาเรียนไว้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รายวิชาเพิ่มเติม / กิจกรรมเพิ่มเติมที่กาหนด
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ จุดเน้นของโรงเรียน
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3. คาอธิบายรายวิชา

4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

5. เกณฑ์การจบการศึกษา

ตอนที่ 2 การนาหลักสูตรไปใช้
6. โครงสร้างรายวิชา

7. หน่วยการเรียนรู้

มีการระบุรหัสวิชา ชื่อรายวิชา และชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นปีที่สอน
จานวนเวลาเรียน และ/หรือหน่วยกิต ไว้อย่างถูกต้องชัดเจน
การเขียนคาอธิบายรายวิชาได้เขียนเป็นความเรียงโดยระบุองค์ความรู้ ทักษะ
กระบวนการ และคุณลักษณะหรือเจตคติที่ต้องการและครอบคลุมตัวชี้วัด สาระการ
เรียนรู้แกนกลาง
ระบุรหัสตัวชี้วัด ในรายวิชาพื้นฐานและจานวนรวมของตัวชี้วัดและระบุผล
การเรียนรู้ ในรายวิชาเพิม่ เติมและจานวนรวมของผลการเรียนรู้ถูกต้อง
มีการกาหนดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น สอดแทรกอยู่ในคาอธิบายรายวิชา
พื้นฐานหรือรายวิชาเพิ่มเติม
ในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและโครงสร้างหลักสูตรชั้นปี ได้ระบุ
กิจกรรม และจัดเวลา สอน ตามทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
มีการจัดทาโครงสร้างและแนวการจัดกิจกรรม แนวทางการวัดและประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้ง ๓ กิจกรรมที่ชัดเจน
ระบุเวลาเรียน/หน่วยกิต ทั้งรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมตามเกณฑ์
การจบการศึกษาของโรงเรียน ชัดเจน
ระบุเกณฑ์การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนไว้อย่างชัดเจน
ระบุเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้อย่างชัดเจน
ระบุเกณฑ์การผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน
6.1 การจัดกลุ่มมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
จัดกลุ่มมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่มีความสัมพันธ์กันและเวลา ในแต่
ละหน่วยการเรียนรู้ เหมาะสม
6.2 การจัดทาสาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ได้วิเคราะห์แก่นความรูข้ องทุกตัวชี้วัดในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ มาจัดทา
สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด ชัดเจนเหมาะสมและครบทุกหน่วยการเรียนรู้
6.3 การตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้
สะท้อนให้เห็นสาระสาคัญ หรือประเด็นหลักในหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ
น่าสนใจเหมาะสมกับวัย ความสนใจ ความสามารถของผู้เรียน
6.4 การกาหนดสัดส่วนเวลาเรียนและน้าหนักคะแนน
กาหนดสัดส่วนเวลาเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เหมาะสม และรวมทุก
หน่วยต้องเท่ากับเวลาเรียนตามหลักสูตร กาหนดสัดส่วนน้าหนักคะแนนแต่ละ
หน่วยการเรียนรูเ้ หมาะสมและรวมตลอดปี/ภาคเรียนเท่ากับ 100 คะแนน
7.1 การวางแผนจัดทาหน่วยการเรียนรู้
มีการวางแผนออกแบบหน่วยการเรียนรู้ครบทุกหน่วย
การเรียนรู้ และทุกกลุม่ สาระฯ
7.2 การจัดทาหน่วยการเรียนรู้ : การกาหนดเป้าหมาย
กาหนดมาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วัด สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
สาระการเรียนรู้ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ถูกต้อง
เหมาะสมมีความสอดคล้องกัน
7.3 การจัดทาหน่วยการเรียนรู้ : การกาหนดหลักฐานการเรียนรู้
กาหนดชิ้นงาน /ภาระงาน การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับตัวชี้วัด
และมาตรฐานการเรียนรู้
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8 แผนการจัดการเรียนรู้

7.4 การจัดทาหน่วยการเรียนรู้ : ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด/มาตรฐานและเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
7.5 สื่อและแหล่งเรียนรู้
7.6 การวัดและประเมินผล
8.1 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครบตามองค์ประกอบที่สาคัญทุกหน่วย
การเรียนรู้
8.2 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สอดคล้องจุดเน้น
สู่การพัฒนาผู้เรียน ความสามารถและทักษะของผู้เรียนศตวรรษที่ 21

- กิจกรรมมีความหลากหลาย ส่งเสริมความสามารถรายบุคคล ราย
กลุ่ม และ/หรือนักเรียนพิเศษ
- เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมทั้งรายบุคคล รายกลุ่มและทั้งห้อง
- นาให้นักเรียนสร้างชิ้นงาน/ภาระงานได้ตามที่กาหนดในหน่วย/
แผนการจัดการเรียนรู้
- มีเทคนิคกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการคิด
- เชื่อมโยงไปสู่ชีวิตจริง / ท้องถิ่น
- ช่วยให้นักเรียนสามารถสรุปความรู้ สร้างความรู้และขยายความรู้
ได้ด้วยตนเอง
8.3 มีการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรู้
8.4 ใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู
แก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
8.5 การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ทุกแผนก่อนการนาไปใช้จริง
8.6 มีการนาเอาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ในการจัดการ
เรียนรูจ้ ริง
9. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาอย่าง
ยั่งยืน

9.1 มีการนิเทศการใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
9.2 มีการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
9.3 นาผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษามาวางแผนในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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