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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที่ 1.1 

เร่ือง ความเป็นมาของหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)  

 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืน  ฐาน พุทธศักราช 2544 เป็น
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้
เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นคนดี มีปัญญา  มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และมีขีดความสามารถในการแข่งขั้นในเวทีระดับโลก  พร้อมกันน้ีได้ปรับกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจทางการศึกษาให้ท้องถ่ินและสถานศึกษาได้มี
บทบาทและ  มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือสอดคล้องกับสภาพ  และความต้องการของ
ท้องถ่ิน 

จากการวิจัย และติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรที่ผ่านมา พบว่า  หลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 มีจุดดีหลายประการ เช่น  ช่วยส่งเสริมการกระจายอ านาจทางการศึกษา
ให้ท้องถ่ินและสถานศึกษามีส่วนร่วม และมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการตนเอง และมีแนวคิดและหลักการในการส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมอย่าง
ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ผลจากการศึกษาดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงประเด็นที่เป็นปัญหาและความ
ไม่ ชัดเจนของหลักสูตรหลายประการ ทั้งในส่วนของเอกสารหลักสูตร  กระบวนการน าหลักสูตรสู่
การปฏิบัติ และผลผลิตที่เกิดจากการใช้หลักสูตร  ได้แก่  ปัญหาความสับสนของผู้ปฏิบัติในระดับ
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  สถานศึกษาส่วนใหญ่ก าหนดสาระและและผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังจ านวนมาก  ท าให้เกิดปัญหาหลักสูตรแน่น การวัดและประเมินผลไม่สะท้อน
มาตรฐาน ส่งผลต่อปัญหาการจัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน  
รวมทั้งปัญหาคุณภาพของผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
อันยังไม่เป็นที่น่าพอใจ 
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 นอกจากน้ันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ได้
ชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นในการปรับเปล่ียนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนใน  สังคมไทยให้ มี
คุณธรรม และมีความรอบรู้อย่างเท่าทัน  ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ
ศีลธรรม  สามารถก้าวทันการเปล่ียนแปลงเพ่ือน าไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างม่ันคง  แนวการ
พัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพ้ืนฐานจิตใจที่ดีงาม  มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมี
สมรรถนะ ทักษะความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต  อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบ
ยั่งยืน  ซ่ึงแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชน  
ของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์  มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน  และสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ 

จาก  ข้อค้นพบในการศึกษาวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2544 ที่ผ่านมา ประกอบกับข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
10 เก่ียวกับแนวทางพัฒนาคนในสังคมไทย  และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนา
เยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21 จึงเกิดการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีความเหมาะสม 
ชัดเจน ทั้งเป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  และกระบวนการน าหลักสูตรไปสู่
การปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถาน  ศึกษาโดยได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ชัดเจน  
เพ่ือใช้เป็นทิศทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอน  นอกจากน้ันได้
ก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ าของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ในแต่ละชั้นปีไว้ในหลักสูตร
แกนกลางโดยเปิดโอกาสให้สถานศึกษาเพ่ิมเติมเวลา  เรียนได้ตามความพร้อมและจุดเน้น อีกทั้งได้
ปรับกระบวนการวัดและประเมินผล  เกณฑ์การจบการศึกษาแต่ละระดับ และเอกสารแสดง
หลักฐานทางการศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และมีความชัดเจนต่อการน าไป
ปฏิบัติ  

 เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 จัดท าขึ้นส าหรับ
ท้องถ่ินและสถานศึกษาได้น าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท า  หลักสูตรสถานศึกษา และ
จัดการเรียนการสอน  เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มี
คุณภาพด้าน  ความรู้ และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปล่ียนแปลง  และ
แสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนด
ไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น  พ้ืนฐาน  ช่วยให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องในทุกระดับเห็นผลที่
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คาดหวังในการพัฒนาผู้เรียน ที่ชัดเจนตลอดแนว ซ่ึงสามารถช่วยให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องในระดับ
ท้องถ่ินและสถานศึกษาร่วมกัน  พัฒนาหลักสูตรได้อย่างม่ันใจ  ท าให้การจัดท าหลักสูตรในระดับ
สถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้  และช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา  ดังน้ันในการพัฒนา
หลักสูตรทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติจนกระทั่งถึงสถานศึกษา  จะต้องสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ
เป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ  และครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

อย่างไรก็ตาม  การจัดการศึกษาให้ประสบความส าเร็จตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืน  ฐาน ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว  และบุคคลต้องร่วม
รับผิดชอบ โดยร่วมกันท างานอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง  ในการวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริม
สนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข  เพ่ือพัฒนาเยาวชนชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  กับแนวคิดหลักสูตรอิงมาตรฐาน 

                     หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  ยึดหลักการและแนวคิด
ส าคัญคือ        มีมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรีย น  (Standards-based 

curriculum)  โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีบทบาทหน้าที่ในการก าหนด
มาตรฐานการเรียนรู้ขึ้น  มาตรฐานการเรียนรู้มีความส าคัญส าหรับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

ผู้เรียน  -  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนทราบถึงส่ิงที่ตนต้องรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้ง
คุณลักษณะ    ส าคัญซ่ึงเป็นส่ิงท้าทาย     กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความพยายามที่จะ
ก้าวไปให้ถึงจุดน้ัน 

ผู้สอน  - มาตรฐานการเรียนรู้เป็นกรอบและแนวทางในการสร้างหลักสูตร ออกแบบการ
เรียนการสอน และการประเมินผล ท าให้ทราบว่าอะไรเป็นส่ิงส าคัญที่นักเรียน
ควรจะรู้ และปฎิบัติได้ 

ชุมชน ท้องถ่ิน และระดับชาติ--  มาตรฐานการเรียนรู้เป็นความคาดหวังทางการศึกษาที่ตั้ง
ไว้ร่วมกัน ช่วยให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องส่ือสารเข้าใจตรงกันเก่ียวกับหลักสูตร ท าให้
บุคคล และ ส่วนต่างๆในระบบการศึกษาท างานร่วมกันในการวางแผนพัฒนา
การศึกษาให้มี    ประสิทธิภาพและมีทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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ลักษณะส าคัญของหลักสูตรอิงมาตรฐาน  

การก าหนด มาตรฐานการเรียนรู้เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาเป็นเรื่องส าคัญ  
แต่มาตรฐานการเรียนรู้จะไม่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงใดๆได้เลย  หากไม่มีการเชื่อมโยงมาตรฐาน
ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง การสร้างหลักสูตรที่สัมพันธ์หรืออิงกับมาตรฐานการเรียนรู้อย่างชัดเจน  
จะช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการจัดท าหลักสูตรและ  จัดการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนไปสู่มาตรฐาน  ครูผู้สอนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดท าหลักสูตร  จ าเป็นต้อง
เข้าใจแนวคิด หลักการ และแนวปฏิบัติของหลักสูตรอิงมาตรฐานซ่ึงมีลักษณะที่ส าคัญ คือ 

 
๑. มาตรฐานเป็นจุดเน้นของการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับ  

ในระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานเป็นเป้าหมายน้ัน  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรตลอด
แนวตั้งแต่ระดับชาติ ระดับท้องถ่ิน ระดับสถานศึกษา ตลอดจนถึงระดับชั้นเรียนจะต้องเน้นและยึด
มาตรฐานการเรียนรู้เป็นหลักและเป้า  หมายส าคัญ นักการศึกษา และนักพัฒนาหลักสูตรในยุค
ปัจจุบันเชื่อว่า การน ามาตรฐานการเรียนรู้ไปสู่หลักสูตรสถานศึกษา และการเรียนการสอนใน  ชั้น
เรียนเป็นเรื่องที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นขั้นตอนของการน าส่ิงที่คาดหวังในระดับชาติ  ไปก่อให้เกิดผล
ในการพัฒนาผู้เรียน ดังน้ันการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนให้เชื่อมโยงกับมาตรฐาน  จึงเป็น
เรื่องที่ทุกฝ่ายควรให้ความสนใจอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนน้ัน  มีผลโดยตรงต่อผู้เรียน  จ าเป็นที่ครูผู้สอนต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษว่า
เป้าหมาย  กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน หรือวิธีการประเมินผล  เชื่อมโยง
สัมพันธ์กับมาตรฐานการเรียนรู้หรือไม่เพียงไร  
 
๒. องค์ประกอบของหลักสูตรเชื่อมโยงกับมาตรฐาน   

การเรียนการสอนให้เชื่อมโยงกับมาตรฐาน  ทุกองค์ประกอบของหลักสูตรไม่ว่าจะเป็น
เน้ือหาสาระที่สอน  กิจกรรมการเรียนรู้ ชิ้นงาน/ภาระงานที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติ  เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล ส่ือการเรียนรู้  ต้องเชื่อมโยงและสะท้อนส่ิงที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนที่ระบุไว้ใน
มาตรฐานการ เรียนรู้ ในการออกแบบหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  ผู้เก่ียวข้องและ
ครูผู้สอนต้องวิเคราะห์ค าส าคัญ (Key word) ว่ามาตรฐานและตัวชี้วัดน้ันระบุว่านักเรียนควรรู้อะไร 
และท าอะไรได้ หรือต้องการให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ เจตคติ คุณธรรมจริยธรรมอะไร  ข้อมูลจากการ
วิเคราะห์น้ีจะเป็นข้อมูลส าคัญในการก าหนดองค์ประกอบของหลักสูตร ดังกล่าวต่อไป 

๓. หน่วยการเรียนรู้คือหัวใจของหลักสูตร 
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การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญของการจัดท าหลักสูตรอิง  มาตรฐาน 
เพราะหน่วยการเรียนรู้จะมีรายละเอียดของเน้ือหา  กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียน การวัด
และประเมินผล ซ่ึงจะน ามาตรฐานไปสู่การปฏิบัติในในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่าง  
แท้จริง ปรัชญาการศึกษาในยุคที่ผ่านมาน้ันมักจะเน้นการสอนเน้ือหาสาระ  ดังน้ันรูปแบบหลักสูตร
การเรียนการสอนในยุคก่อนจึงมีลักษณะเป็นหลักสูตรอิง  เน้ือหา ( Content-based curriculum) การ
วัดประเมินผลในหลักสูตรรูปแบบน้ีก็เน้นการจดจ าเน้ือหาให้ได้มากที่สุด  และเกณฑ์การวัด
ประเมินผลก็ก าหนดเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ( Behavioral Objectives) การจัดท าหลักสูตร
ลักษณะน้ีให้ความส าคัญกับการเรียนรู้เน้ือหา และการท่องจ า 

หลักสูตรแบบอิงมาตรฐานเน้นการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเป็นเป้า  หมาย มี
การก าหนดแก่นเรื่องของหน่วย (Theme) ซ่ึงเอ้ือต่อการหลอมรวมเน้ือหาของศาสตร์สาขาต่างๆ  เข้า
ด้วยกันเป็นหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ และก าหนดงานให้ผู้เรียนปฏิบัติเพ่ือฝึกฝนและเป็นร่องรอย
ส าหรับประเมินว่าผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถถึงระดับที่ก าหนดไว้เป็นมาตรฐานหรือไม่  ดังน้ัน
มาตรฐานที่เป็นเป้าหมายในแต่ละหน่วยการเรียนรู้อาจมีได้หลายมาตรฐาน  และอาจมาจาก
หลากหลายสาขาวิชา การจัดการเรียนรู้เป็นหน่วยลักษณะน้ี  เน้ือหาสาระ และกิจกรรมจึงเป็นเพียง
ส่ือที่จะน าพาผู้เรียนไปถึงหลักชัย  คือมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  ผู้เรียนอาจบรรลุถึงมาตรฐาน
เดียวกันด้วยเน้ือหาและวิธีการที่แตกต่างกันได้  

๔. กระบวนการ และข้ันตอนการจัดท าหลักสูตรมีความยืดหยุ่น  

ในการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนอิงมาตรฐานน้ัน  สามารถท าได้หลายรูปแบบ
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุถึงเป้าหมายเดียวกัน  มิได้มีการก าหนดหรือจัดล าดับขั้นตอนที่แน่นอน
ตายตัวขึ้นอยู่กับเหตุผล  วัตถุประสงค์ และความจ าเป็นของแต่ละบริบท เช่น  อาจเริ่มต้นจากการ
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ หรืออาจเริ่มจากการก าหนดหัวข้อ/ประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ  หรือเริ่ม
จากบทเรียนที่มีอยู่เดิมแล้ว โดยเชื่อมโยงหัวข้อหรือบทเรียนน้ันๆ  ว่าสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ใดบ้าง การเริ่มต้นแต่ละวิธีมีทั้งข้อดีและข้อจ ากัด ครูผู้สอนจึงควรใช้วิธีการที่หลากหลายและ
พิจารณาตามความเหมาะสม  

๕. การประเมินผลสะท้อนมาตรฐานอย่างชัดเจน  

มาตรฐานและการประเมินผลมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด  การวัดและประเมินผลถือว่า
เป็นจุดที่ส าคัญที่สุดขั้นตอนหน่ึงของการจัดท าหลัก สูตรแบบอิงมาตรฐาน แนวคิดด้านการศึกษาใน
ยุคปัจจุบันได้ปรับเปล่ียนจากยุคที่เน้นพฤติกรรมนิยม  ซ่ึงวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์
ย่อยเป็นยุคที่ให้ความส าคัญแก่การ  ประเมินในองค์รวม โดยเทียบเคียงกับมาตรฐานเป็นส าคัญ  
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นักวิชาการในยุคของการปฏิรูปการศึกษาที่มีมาตรฐานเป็นเป้าหมายต่างมีความ  เห็นสอดคล้องกัน
ว่าการจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างประสบความส าเร็จน้ัน มาตรฐานต้องเป็นตัวเทียบเคียงที่
ส าคัญในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใน  ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับชาติ ระดับท้องถ่ินหรือ
เขตพ้ืนที่การศึกษา และที่ส าคัญที่สุดคือ ระดับสถานศึกษา และระดับชั้นเรียน ดังน้ันเกณฑ์ต่างๆ  
หรือร่องรอยหลักฐานในการประเมินผลการเรียนจะต้องเชื่อมโยงและสะท้อนมาตรฐาน  การเรียนรู้
อย่างชัดเจน และมีความชัดเจนในการที่จะบ่งชี้ได้ว่าผู้เรียนบรรลุถึงมาตรฐานหรือไม่  เพียงใด หาก
ยังไม่บรรลุมีจุดใดบ้างที่จะต้องพัฒนา  ข้อมูลจากการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนน้ี  นับเป็น
ข้อมูลส าคัญมากในการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพตามที่
มุ่งหวังต่อไป  
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 1.2 

เร่ือง ประเด็นเปลี่ยนแปลงส าคัญของหลักสูตรแกนกลาง  
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)  

 
ประเด็น

เปลี่ยนแปลง 
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน                     

พุทธศักราช 2544 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน        

พุทธศักราช 2551 

1. มาตรฐานการ

เรียนรู้/มาตรฐาน
การเรียนรู้ช่วงชั้น 

 การก าหนดตัวชี้วัด (มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น)  

- ก าหนดไว้กว้าง ๆ เป็นช่วง ๆ ทุก 3 ปี ใน
ระดับชั้นส าคัญ (Key stage) ป.3 ป.6 ม.3 ม. 6 

- โรงเรียนแต่ละแห่งต้องน ามาตรฐานช่วงชั้น ซ่ึง
ก าหนดไว้กว้างๆ ในแต่ละช่วงไปจัดท าเป็น     
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เพ่ือใช้เป้าหมายในการ
จัดการเรียนการสอนของแต่ระดับชั้นเอง  

 ลักษณะมาตรฐานช่วงชั้น  

- แตกต่างกันหลากหลายรูปแบบ ไม่เป็นไปใน  

ทิศทางเดียวกันในแต่ละกลุ่มสาระ  

- ขาดความชัดเจน ซ้ าซ้อน ความยากง่ายไม่

เหมาะสมกับระดับชั้น ไม่น าไปสู่การพัฒนา

ทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา 

 

 การก าหนดตัวชี้วัด  

- ตัวชี้วัดชั้นปี ในการศึกษาภาคบังคับ                  
(ป.1 – ม.3) 

- ตัวชี้วัดช่วงชั้น ในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย   
(ม.4-6) 

 
 ลักษณะตัวชี้วัด  

- รูปแบบและลักษณะการเขียนตัวชี้วัดแต่ละ

กลุ่มสาระเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

- ใช้ภาษาง่าย ๆ  ชัดเจนในการน าไปสู่การ

ปฏิบัติ ไม่ซ้ าซ้อน เหมาะสมกับระดับชั้น  

- ท้าทาย น าไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่

พัฒนาศักยภาพการคิดวิเคราะห์  

2. โครงสร้าง

หลักสูตร 
 

 ก าหนดกรอบหลักสูตรกว้าง ๆ ขาดหลักสูตร
แกนกลางที่แท้จริง 

 สาระการเรียนรู้ที่ระบุไว้เป็นเพียงตัวอย่างในแต่
ละช่วงชั้น โรงเรียนต้องพิจารณาจัดท าสาระการ

 ส่วนกลางก าหนดสาระการเรียนรู้ แกนกลาง ใน
แต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับตัวชี้วัด  
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ประเด็น

เปลี่ยนแปลง 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน                     

พุทธศักราช 2544 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน        

พุทธศักราช 2551 

เรียนรู้ในแต่ละระดับชั้นเอง  
 สาระการเรียนรู้ที่ให้ไว้แน่น และมีความซ้ าซ้อน

กันมากในแต่ละช่วงชั้น  
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 แต่ละโรงเรียนจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถ่ินเอง  

ท าให้การจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับท้องถ่ิน
ขาดความชัดเจน 
 

 โครงสร้างเวลาเรียน ส่วนกลางก าหนดเวลาเรียน
รวมในแต่ละปีเป็นช่วงกว้าง ๆ ให้สถานศึกษา
จัดแบ่งเวลาเรียนส าหรับแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เอง  

 

 
 เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน

เพ่ือให้สถานศึกษาในเขตใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 
 

 หลักสูตรแกนกลางก าหนดเวลาเรียนพ้ืนฐานของ
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละปี 
สถานศึกษาสามารถก าหนดเพ่ิมเติมตามความ
ต้องการ หรือส่วนที่ต้องการเน้นได้  

 

3. การวัด
ประเมินผลและจบ

หลักสูตร 

 วัดประเมินผล และรายงานผลการเรียนตามผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังย่อย  
 
 

 ตัดสินผลการเรียนเป็นรายปีในระดับ ชั้น ป. 1-ม.3   
และเป็นรายภาคในระดับชั้น ม. 4-ม.6 
 

  เกณฑ์การผ่านช่วงชั้น และจบหลักสูตรให้
เป็นไปตามที่สถานศึกษาก าหนด  
 

 เอกสารรายงานผลการเรียน (ป.พ.) รายงานตาม 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไม่รายงานตามมาตรฐาน 

 วัดประเมินผลการเรียนตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ซ่ึง
เป็นเป้าหมายในการประเมินทุกระดับ ทั้ง
ระดับชาติ เขตพ้ืนที่ สถานศึกษา และระดับชั้น
เรียน 

 ระดับชั้น ป.1-ป.6 ตัดสินผลการเรียนเป็นรายปี  
และ ในระดับชั้น ม.1-ม.6 ตัดสินผลการเรียน 
เป็นรายภาค 

 ก าหนดเกณฑ์กลางซ่ึงเป็น minimum 
requirement ในการจบหลักสูตร  

 
 เอกสารรายงานผลการเรียน (ป.พ.) ตามมาตรฐาน 

/ ตัวชี้วัด 
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ประเด็น

เปลี่ยนแปลง 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน                     
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4. กระบวนการ
จัดท าหลักสูตร

สถานศึกษา 

 ในกระบวนการในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
และออกแบบการเรียนการสอนระดับชั้นเรียน มี
การกระจายมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  เป็นผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังซ่ึงเป็นเป้าหมายในการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินผล ส่งผลให้
การจัดการเรียนรู้และวัดประเมินผล และรายงาน
ผลการเรียน ไม่สะท้อนมาตรฐาน 

 ส่วนกลางให้กรอบแนวคิดและแนวปฏิบัติใน
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาซ่ึงสถานศึกษา
สามารถปรับยืดหยุ่นได้ ตามความเหมาะสม ไม่
จ าเป็นต้องท าตามขั้นตอนที่ตายตัว แต่มาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนใน
การออกแบบหลักสูตร การเรียนการสอน และ
การประเมินผล 

5. ก าหนดบทบาท
หน้าที่หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

 ไม่มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่

เก่ียวข้องในการพัฒนาหลักสูตรในแต่ละระดับ 

ไว้อย่างชัดเจน 

 เขตพ้ืนที่การศึกษาขาดบทบาทส าคัญในการ

พัฒนาหลักสูตรในส่วนที่เก่ียวกับท้องถ่ิน 

 ก าหนดบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาหลักสูตร 

ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกระดับ ตั้งแต่

ระดับชาติ เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  

 เขตพ้ืนที่การศึกษามีบทบาทส าคัญในการพัฒนา

หลักสูตรในส่วนที่เก่ียวกับท้องถ่ินโดยจัดท า

เอกสารกรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ิน 

6. การสร้างความ
เข้าใจ/พัฒนา

บุคลากร 

 เอกสาร คู่มือ และการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา

บุคลากรที่ผ่านมา ขาดการให้ความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับหลักการแนวคิด แนวปฏิบัติในการ

พัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐาน  

 การพัฒนาบุคลากรมักเป็นการให้ความรู้แบบแยก

ส่วน เป็นเรื่อง ๆ ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ขาดการให้เห็นภาพรวมของการพัฒนาหลักสูตร

ทั้งระบบ 

 จัดท าเอกสาร คู่มือ และจัดการฝึกอบรมบุคลากร
ให้เข้าใจแนวคิด หลักการ และแนวปฏิบัติ

เก่ียวกับ Standards-based curriculum เพ่ือให้
เข้าใจ กระบวนการพัฒนาหลักสูตรในลักษณะ
ดังกล่าวทั้งระบบ 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที่ 1.3 

เร่ือง ความเช่ือมโยงระหว่างหลักสูตรแกนกลางระดับชาติ  
กับกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และหลักสูตรสถานศึกษา  
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)  
 

ในระบบการศึกษาที่มีการกระจายอ านาจให้ท้องถ่ินและสถาน  ศึกษามีบทบาทในการ
พัฒนาหลักสูตรน้ัน หน่วยงานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องในแต่ละระดับชาติ ระดับท้องถ่ิน  จนถึงระดับ
สถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการพัฒนา สนับสนุน  ส่งเสริม การพัฒนาและ
ใช้หลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  และ
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด  อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนบรรลุตามาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดเป็น มาตรฐานไว้ในระดับชาติ 

ระดับท้องถ่ิน ได้แก่ ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัดอ่ืน  ๆมีบทบาทใน
การขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา  เป็นตัวกลางเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่ก าหนดในระดับ ชาติ ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถ่ิน  เพ่ือน าไปสู่
การจัดท าหลักสูตรของสถานศึกษา  นอกจากน้ันยังมีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนการใช้และ
พัฒนาหลักสูตรในระดับ สถานศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเพ่ือให้การจัดการศึกษาที่
เก่ียวกับท้องถ่ินมีความชัดเจน มีคุณภาพ  เขตพ้ืนที่การศึกษามีภารกิจส าคัญในการจัดท าเอกสาร
กรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ิน  ซ่ึงสะท้อนให้เห็นเป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน
ระดับท้องถ่ิน สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน และการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับท้องถ่ิน  รวมทั้ง
แนวทางในการเพ่ิมพูนคุณภาพการศึกษาในระดับท้องถ่ิน การสนับสนุน  ส่งเสริม ติดตามผล 
ประเมินผล วิเคราะห์ และรายงานผลคุณภาพของผู้เรียน 

สถานศึกษามีหน้าที่ส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ซ่ึงต้องมีการวางแผนและ
ด าเนินการอย่างมีระบบ  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ อีกทั้งควรมีการวิจัย  
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาน้ัน  จะต้องพิจารณาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และความต้องการของท้องถ่ินซ่ึงระบุเป็น
แนวทางไว้ในกรอบหลักสูตรระดับท้อง ถ่ิน รวมทั้ง สถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมในส่วนที่เก่ียวกับ
สภาพ จุดเน้นและความต้องการของผู้เรียนซ่ึงอาจแตกต่างกันไปในสถานศึกษาแต่ละแห่ง 
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มาตรฐานการเรียนรู้ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

ระดับชาติ 

กรอบหลักสูตรและการประเมินผลการเรียนรู้ 

ระดับท้องถิ่น 

หลักสูตร และการประเมินผลการเรียนรู้ 

ระดับสถานศึกษา 

การบรรลุมาตรฐาน 

การเรียนการสอนในชั้นเรียนหลักฐานและร่องรอย
ของการเรียนรู้ 

 

กิจกรรมการเรียนรู้             ชิ้นงาน หรือภาระงาน
ที่นักเรียนปฏิบัติ 

 

 การประเมิน  - เกณฑ์การประเมิน                     
- ค าอธิบายคุณภาพงาน                
- แนวการให้คะแนน 

                  ผลงานตวัอย่างทีไ่ดม้าตรฐาน  

                    ผลงานตวัอย่างทีไ่ดม้าตรฐาน 
 

ความสนใจ ความ
ต้องการของ
ผู้เรียน 

- แหล่งข้อมูล 
-ปัญหา 
-เหตุการณ์ส าคัญ
ในชุมชน 

เป้าหมาย/จุดเน้น
ของท้องถ่ิน 
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รหัส UTQ-101: หลักสูตร/ระเบียบการวัดประเมินผล 

UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 2.1 

เร่ือง การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)  
 

สถานศึกษามีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ สถานศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและด าเนินการน า
หลักสูตรสู่การปฏิบัติในการ จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องสร้าง
ความม่ันใจต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง และชุมชนว่าผู้เรียนจะมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด 
และเกิดสมรรถนะส าคัญ ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร เพ่ือให้
บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว สถานศึกษาจะต้องออกแบบหลักสูตรให้ครอบคลุมส่วนที่เป็นหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ
ถึงคุณภาพตามมาตรฐาน อันเป็นความคาดหวังที่ก าหนดไว้ร่วมกันในการพัฒนาเยาวชนทุกคนใน
ชาติ นอกจากน้ันหลักสูตรสถานศึกษายังต้องสอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และความต้องการของ
ชุมชน และท้องถ่ิน เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน สามารถอยู่ในสังคมแวดล้อมได้
อย่างมีความสุข และเกิดความรักความผูกพันในบ้านเกิดเมืองนอน มีบทบาทในการร่วมพัฒนา
ชุมชน   
                        การจัดท าลักสูตรสถานศึกษาเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของฝ่าย
ต่างๆ อาทิ ฝ่ายบริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชน โดยทั่วไปน้ันมีการด าเนินการใน ๒ ส่วน คือ 

๑) การด าเนินการระดับสถานศึกษา : ด าเนินการโดยองค์คณะบุคคลในระดับสถานศึกษา 
ได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ เพ่ือพิจารณาจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ระเบียบการวัดประเมินผลการเรียน 
รวมทั้งพิจารณาเก่ียวกับเอกสารบันทึกและรายงานผลการเรียน ซ่ึงต้องใช้ร่วมกันในสถานศึกษา
น้ันๆ 

๒)  การด าเนินการระดับชั้นเรียน  : ด าเนินการโดยครูผู้สอนแต่ละคน ในการออกแบบหน่วย
การเรียนรู้และจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้สอดคล้อง เหมาะสมกับกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ซ่ึงอาจมี
ความแตกต่างกัน ดังน้ันจึงมีความเป็นไปได้ที่ครูผู้สอนรายวิชาเดียวกัน ระดับชั้นเดียวกันอาจ
พิจารณาออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่แตกต่างกันได้ เพราะผู้เรียนที่ครูแต่ละคนรับผิดชอบน้ันอาจมี
ความต้องการและความสามารถแตกต่างกัน ดังน้ัน กิจกรรมการเรียนรู้ หรืองานที่มอบหมายให้
ผู้เรียนปฏิบัติ ส่ือการสอน หรือวิธีการวัดประเมินผลอาจต้องปรับให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม 
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    ข้ันตอนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

   การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยทั่วไปน้ันด าเนินการโดยคณะกรรมการ หรือ
คณะท างานซ่ึงมีขั้นตอนการด าเนินการโดยสังเขป ดังน้ี  

๑.  แต่งตั้งคณะกรรมการ/ คณะท างาน  : คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน และบุคคลที่
สถานศึกษาแต่ละแห่งพิจารณาตามความเหมาะสม 

๒. วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ :  มีแหล่งข้อมูลส าคัญมากมายที่เป็นประโยชน์
ต่อการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา อาทิ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ กรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ิน ข้อมูลจากการวิเคราะห์ สภาพ ปัญหา จุดเน้น ความต้องการ
ของชุมชน และของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ตลอดจนความต้องการของผู้เรียน 

           ๓. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา : พิจารณาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาซ่ึงมี
องค์ประกอบส าคัญได้แก่ วิสัยทัศน์ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา (เวลาเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน/เพ่ิมเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
ค าอธิบายรายวิชา และเกณฑ์การจบหลักสูตร พร้อมกันน้ีสถานศึกษาจะต้องจัดท าเอกสารระเบียบ
การวัดผลประเมินผล เพ่ือใช้ควบคู่กับหลักสูตรสถานศึกษา 

           ๔. ตรวจพิจารณาคุณภาพหลักสูตร : เม่ือจัดท าร่างหลักสูตรสถานศึกษาเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ก่อนจะด าเนินการในขั้นตอนต่อไปในการเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา ควรจะมี
การพิจารณาคุณภาพ ความถูกต้อง เหมาะสม โดยสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ หรือการรับฟังความคิดเห็นผู้เก่ียวข้อง เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

            ๕. คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ :  น าเสนอร่างเอกสาร
หลักสูตรสถานศึกษา และระเบียบการวัดประเมินผล ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ หากมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ก็น าข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา
ปรับปรุงร่างหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสม ชัดเจนยิ่งขึ้นก่อนการอนุมัติใช้หลักสูตร 
เม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาแล้ว ให้จัดท าเป็นประกาศหรือค าส่ังเรื่อง
ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาและประธานกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้ลง
นาม 

๖. ใช้หลักสูตรสถานศึกษา : ครูผู้สอนน าหลักสูตรสถานศึกษาไปก าหนด
โครงสร้างรายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย 
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รหัส UTQ-101: หลักสูตร/ระเบียบการวัดประเมินผล 

๗. วิจัยและ ติดตามผลการใช้หลักสูตร :  ด าเนินการติดตามผลการใช้หลักสูตร
อย่างต่อเน่ืองเป็นระยะๆ เพ่ือน าผลจากการติดตามมาใช้เป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพ และมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 องค์ประกอบส าคัญของหลักสูตรสถานศึกษา 

           เอกสารหลักสูตรสถานศึกษาเปน็เอกสารส าคญัทีค่รูจะใชส้ าหรับการจดัท าหน่วย
การเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และการประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ดังน้ันเอกสารหลักสูตร
สถานศึกษาควรมีข้อมูลที่ชัดเจนในการน าไปสู่การปฏิบัติ องค์ประกอบที่ส าคัญของหลักสูตร
สถานศึกษา ได้แก่ 

๑) ส่วนน า : ข้อมูลในส่วนน้ีช่วยให้ครูผู้สอนทราบถึงเป้าหมายโดยรวมของสถานศึกษาใน 
การพัฒนาผู้เรียน เช่น  วิสัยทัศน์  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตาม   
หลักสูตรแกนกลาง   เป็นต้น 

๒) โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา: เป็นส่วนที่ให้ข้อมูลเก่ียวกับการก าหนดรายวิชาที่จัด 
สอนในแต่ละปี/ ภาคเรียน  ซ่ึงประกอบด้วยรายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาเพ่ิมเติม  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
พร้อมทั้งจ านวนเวลาเรียน หรือหน่วยกิตของรายวิชาเหล่าน้ัน 

๓) ค าอธิบายรายวิชา:  ส่วนน้ีเป็นรายละเอียดที่ช่วยให้ทราบว่าผู้เรียนจะเรียนรู้อะไรจาก 
รายวิชาน้ันๆ ในค าอธิบายรายวิชาจะประกอบด้วยรหัสวิชา   ชื่อรายวิชา  ประเภทรายวิชา (พ้ืนฐาน/ 
เพ่ิมเติม)  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับชั้นที่สอน  พร้อมทั้งค าอธิบายให้ทราบว่าเม่ือเรียนรายวิชาน้ัน
แล้วผู้เรียนจะมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะหรือเจตคติอะไร ซ่ึงอาจระบุให้ทราบถึงกระบวนการ
เรียนรู้ หรือประสบการณ์ส าคัญที่ผู้เรียนจะได้รับด้วยก็ได้ รายวิชาพ้ืนฐานควรระบุตัวชี้วัดที่ใช้เป็น
เป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน ส าหรับรายวิชาเพ่ิมเติมควรระบุ “ผลการเรียนรู้ ” ก ากับไว้ด้วย เพ่ือให้
ทราบว่าเม่ือเรียนจบวิชาน้ันแล้วผู้เรียนจะมีคุณภาพอย่างไร 

๔) เกณฑ์การวัดประเมินผลและจบหลักสูตร: เป็นส่วนที่สถานศึกษาก าหนดคุณสมบัติของ 
ผู้ที่จะจบการศึกษาในแต่ละระดับ โดยพัฒนาเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องสัมพันธ์กับเกณฑ์การจบ
หลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลาง 
 การก าหนดวิสัยทัศน์  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 วิสัยทัศน์    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ก าหนด 

วิสัยทัศน์หลักสูตรไว้ในระดับชาติ เพ่ือให้สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกแห่งใช้เป็น
ทิศทางในการจัดการศึกษาของตน เพ่ือพัฒนาไปสู่เป้าหมายเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากสถานศึกษา
มีความต้องการหรือจุดที่ต้องการเน้นเพ่ิมเติม ก็สามารถปรับเพ่ือแสดงจุดเน้นเพ่ิมเติมให้ชัดเจนใน
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาได้  
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 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน   เป็นสมรรถนะจ าเป็นพ้ืนฐาน ๕ ประการที่ผู้เรียนพึงมี ซ่ึง 
ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมรรถนะเหล่าน้ีได้หลอมรวมอยู่ใน
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ ได้แก่ ความสามารถในการส่ือสาร 

๑) ความสามารถในการคิด 
๒) ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๓) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ที่ก าหนดไว้ใน 
หลักสูตรแกนกลางน้ัน เป็นคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน ได้แก่         

๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
๒) ซ่ือสัตย์สุจริต  
๓) มีวินัย  
๔) ใฝ่เรียนรู้  
๕) อยู่อย่างพอเพียง  
๖) มุ่งม่ันในการท างาน 
๗) รักความเป็นไทย 
๘) มีจิตสาธารณะ 

หากวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัดของหลักสูตร อย่างละเอียดถ่ีถ้วนแล้ว จะพบว่าคุณลักษณะเหล่าน้ี
ได้สอดแทรกหลอมรวมอยู่ในมาตรฐานและตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ อยู่แล้ว อย่างไรก็
ตามครูผู้สอนอาจเน้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ และสามารถพัฒนาผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือโครงการต่างๆ ของโรงเรียนก็ได้ เช่นโครงการประกวดมารยาท 
โครงการยกย่องประกาศเกียรติคุณผู้ประพฤติตนดีงาม เป็นต้น โรงเรียนอาจก าหนดคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์เพ่ิมเติมได้ แต่หากเห็นว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ก าหนดในหลักสูตรแกนกลาง
ครอบคลุมคุณลักษณะที่จ าเป็นเพียงพอแล้ว ก็สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนโดยไม่
จ าเป็นต้องก าหนดเพ่ิมเติมอีกก็ได้ 
   การก าหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

     องค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการหน่ึงของหลักสูตรสถานศึกษาคือโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา ในการก าหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาควรพิจารณาในเรื่องต่อไปน้ี  
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รหัส UTQ-101: หลักสูตร/ระเบียบการวัดประเมินผล 

 การก าหนดรายวิชา : หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ 
จัดแบ่งองค์ความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ไว้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 

๑) ภาษาไทย 
๒) คณิตศาสตร์  
๓) วิทยาศาสตร์  
๔) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
๕) สุขศึกษาและพลศึกษา  
๖) มุ่งม่ันในการท างาน  
๖) ศิลปะ 
๗) การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  
๘) ภาษาต่างประเทศ  

 

                  จากโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางระดับชาติได้ก าหนดโครงสร้างเป็น ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ พร้อมทั้งเวลาเรียนของแต่ละกลุ่ม สถานศึกษามีบทบาทในการน าโครงสร้างของทั้ง ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้  (Learning areas) ไปจัดท าเป็นรายวิชา (Courses) โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับ
บริบท ความพร้อม และผู้เรียนของแต่ละสถานศึกษา   
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รหัส UTQ-101: หลักสูตร/ระเบียบการวัดประเมินผล 

 
ประเภทรายวิชา 
                       รายวิชาพ้ืนฐาน  :  เป็นรายวิชาที่เปิดสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลางที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง ซ่ึงเป็นส่ิงซ่ึงผู้เรียนทุกคน
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องเรียนรู้   
                       รายวิชาเพ่ิมเติม  :   เป็นรายวิชาที่สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถเปิดสอนเพ่ิมเติมจาก
ส่ิงที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง เพ่ือให้สอดคล้องกับจุดเน้น ความต้องการและความถนัดของ
ผู้เรียน หรือความต้องการของท้องถ่ิน โดยมีการก าหนด “ผลการเรียนรู้” เป็นเป้าหมายในการพัฒนา
ผู้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมต่างๆ   
               สถานศึกษาสามารถพิจารณาเปิดสอนรายวิชาเพ่ิมเติมได้ตามความพร้อม จุดเน้น
ของสถานศึกษาและเกณฑ์การจบหลักสูตร โดยอยู่ภายใต้โครงสร้างเวลาเรียนที่ก าหนด ส าหรับชื่อ
รายวิชาเพ่ิมเติมน้ันสามารถตั้งได้ตามความเหมาะสม 
  
การจัดรายวิชา 
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รหัส UTQ-101: หลักสูตร/ระเบียบการวัดประเมินผล 

 
 ระดับประถมศึกษา 

        รายวิชาพ้ืนฐาน : การจัดรายวิชาพ้ืนฐานในระดับประถมศึกษาให้พิจารณา
ด าเนินการดังน้ี 

       - ให้สถานศึกษาจัดรายวิชาพ้ืนฐานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มละ ๑ รายวิชาต่อปี 
ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ก าหนดเป็นรายวิชา สังคมศึกษา 
และรายวิชาประวัติศาสตร์ โดยรายวิชาประวัติศาสตร์ให้จัดการเรียนการสอน ๔๐ ชั่วโมงต่อปี 

         - สถานศึกษาสามารถปรับเวลาเรียนพ้ืนฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ตาม
ความเหมาะสมกับจุดเน้นของสถานศึกษา ทั้งน้ี เม่ือรวมเวลาเรียนของรายวิชาพ้ืนฐานทั้ง ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้แล้ว ต้องมีเวลาเรียนรวม ๘๔๐ ชั่วโมงต่อปี  
                     รายวชิาเพ่ิมเตมิ:  สถานศึกษาสามารถก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติมตามความต้องการ โดย
จัดเป็นรายปี ตามโครงสร้างเวลาเรียนที่ก าหนด และมีการก าหนดผลการเรียนรู้ของรายวิชาน้ันๆ 
เม่ือรวมเวลาเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมแล้ว ไม่เกิน ๑๐๐๐ ชั่วโมงต่อปี 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

                  รายวิชาพ้ืนฐาน :   การจัดรายวิชาพ้ืนฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้พิจารณา
ด าเนินการดังน้ี                
        - สถานศึกษาสามารถจัดรายวิชาพ้ืนฐานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ตามความ
เหมาะสม ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้อาจจัดได้มากกว่า ๑ รายวิชาในแต่ละภาค/ปี 
                        - สถานศึกษาสามารถจัดรายวิชาพ้ืนฐานใน ๑ ภาคเรียน ให้เรียนครบ/ ไม่ครบทั้ง ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ได้ แต่เม่ือจบหน่ึงปีการศึกษา สถานศึกษาต้องจัดให้เรียนรายวิชาพ้ืนฐานครบทั้ง ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้   
                         - ก าหนดให้ ๑ รายวิชามีค่าน้ าหนัก ไม่น้อยกว่า ๐.๕ หน่วยกิต ( ๑ หน่วยกิต คิดเป็น 
๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน) และเม่ือรวมจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาพ้ืนฐานในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้แล้ว ให้สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียนที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

               - ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้จัดสาระ
ประวัติศาสตร์เป็นรายวิชาเฉพาะ ภาคเรียนละ ๑ รายวิชา (๐.๕ หน่วยกิต) ทุกภาคเรียน รวม ๖ 
รายวิชา (๓.๐ หน่วยกิต)   
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รหัส UTQ-101: หลักสูตร/ระเบียบการวัดประเมินผล 

                  รายวิชาเพ่ิมเติม :  สถานศึกษาสามารถก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติมตามความต้องการโดย
จัดเป็น รายภาค ตามโครงสร้างเวลาเรียนที่ก าหนด และมีการก าหนดผลการเรียนรู้ของรายวิชาน้ันๆ 
เม่ือรวมเวลาเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมแล้ว ไม่เกิน ๑๒๐๐ ชั่วโมงต่อปี 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

                รายวชิาพ้ืนฐาน :   การจัดรายวิชาพ้ืนฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้พิจารณา
ด าเนินการดังน้ี                
                             - สถานศึกษาสามารถจัดรายวิชาพ้ืนฐานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ตามความ
เหมาะสม ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้อาจจัดได้มากกว่า ๑ รายวิชา โดยภายใน ๓ ปี ต้องครบทุก
ตัวชี้วัดที่ก าหนดในกลุ่มสาระการเรียนรู้น้ันๆ  
                             - ก าหนดให้ ๑ รายวิชามีค่าน้ าหนัก ไม่น้อยกว่า ๐.๕ หน่วยกิต ( ๑ หน่วยกิต คิด
เป็น ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน) และเม่ือรวมจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาพ้ืนฐานในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้แล้ว ให้สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียนที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

               - ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้จัดรายวิชา
ประวัติศาสตร์ให้ครบ ๒ หน่วยกิต ภายใน ๓ ปี  
                    รายวชิาเพ่ิมเตมิ :   สถานศึกษาสามารถก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติมได้ตามความต้องการ 
โดยจัดเป็นรายภาค และมีการก าหนดผลการเรียนรู้ของรายวิชาน้ันๆ ทั้งน้ีเม่ือรวมเวลาเรียนของ
รายวิชาเพ่ิมเติมทั้งหมดแล้ว สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียนที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

             กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบ่งเป็น ๓ ลักษณะ คือ ๑) กิจกรรมแนะแนว ๒) กิจกรรมนักเรียน 
และ๓) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยพิจารณาจากโครงสร้างเวลาเรียนที่ก าหนด
ไว้ในหลักสูตรแกนกลาง และเป้าหมาย/จุดเน้นของท้องถ่ิน พร้อมทั้งพิจารณาความต้องการและ
จุดเน้นของสถานศึกษา เพ่ือจัดเวลาเรียนให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง    
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 3.1 

เร่ือง การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน  
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)  
 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญของการจัดท าหลักสูตรอิงมาตรฐาน  
เพราะหน่วยการเรียนรู้จะมีรายละเอียดของเน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียน  การวัด
และประเมินผล ซ่ึงจะน ามาตรฐานไปสู่การปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างแท้  
จริง ปรัชญาการศึกษาในยุคที่ผ่านมาน้ันมักจะเน้นการสอนเน้ือหาสาระ ดังน้ันรูปแบบหลักสูตรการ
เรียนการสอนในยุคก่อนจึงมีลักษณะเป็นหลักสูตรอิง  เน้ือหา ( Content-based curriculum) การวัด
ประเมินผลในหลักสูตรรูปแบบน้ีก็เน้นที่การจดจ าเน้ือหาให้ได้มากที่สุด  และเกณฑ์การวัด
ประเมินผลก็ก าหนดเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ( Behavioral Objectives ) การจัดท าหลักสูตร
ลักษณะน้ีให้ความส าคัญกับ การเรียนรู้เน้ือหา และการท่องจ า 

หลักสูตรแบบอิงมาตรฐานเน้นการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเป็นเป้า  หมาย  
(Standards-based unit) มีการก าหนดแก่นเรื่องของหน่วย ( Theme) ซ่ึงเอ้ือต่อการหลอมรวมเน้ือหา
ของศาสตร์สาขาต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  และก าหนดงานให้ผู้เรียนปฏิบัติ
เพ่ือฝึกฝนและเป็นร่องรอยส าหรับประเมินว่าผู้  เรียนมีความรู้ความสามารถถึงระดับที่ก าหนดไว้
เป็นมาตรฐานหรือไม่  ดังน้ันมาตรฐานที่เป็นเป้าหมายในแต่ละหน่วยการเรียนรู้อาจมีได้หลาย
มาตรฐาน และอาจมาจากหลากหลายสาขาวิชา และอาจมีทั้งมาตรฐานที่เป็นเน้ือหา  มาตรฐานที่เน้น
ทักษะกระบวนการ การจัดการเรียนรู้เป็นหน่วยลักษณะน้ี  เน้ือหาสาระ  และกิจกรรมจึงเป็นเพียง
หนทาง  ที่จะน าพาผู้เรียนไปถึงหลักชัย คือมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  ผู้เรียนอาจบรรลุถึง
มาตรฐานเดียวกันด้วยเน้ือหาและวิธีการที่แตกต่างกันได้ นักวิชาการ และนักพัฒนาหลักสูตรในยุค
ปัจจุบันเชื่อว่า หลักสูตรลักษณะน้ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถ่ินอย่างแท้ จริง 

กระบวนการ และข้ันตอนการจัดท าหลักสูตรมีความยืดหยุ่น 

 ในการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนอิงมาตรฐานน้ัน สามารถท าได้หลายรูปแบบ  

เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุถึงเป้าหมายเดียวกัน  มิได้มีการก าหนดหรือจัดล าดับขั้นตอนที่แน่นอนตายตัว 
ขึ้นอยู่กับเหตุผล วัตถุประสงค์ และความจ าเป็นของแต่ละบริบท เช่น อาจเริ่มต้นจากการวิเคราะห์มาตรฐาน 

การเรียนรู้  หรืออาจเริ่มจากการก าหนดหัวข้อ/ประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ หรือเริ่มจากบทเรียนที่มีอยู่เดิม 

แล้ว โดยเชื่อมโยงหัวข้อหรือบทเรียนน้ันๆ ว่าสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ใดบ้าง  อย่างไรก็ตาม  
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รูปแบบที่เป็นที่รู้จักและใช้อย่างแพร่หลายที่สุดคือการออกแบบย้อนกลับ ( Backward design ) ซ่ึงเป็น 
รูปแบบหน่ึงที่ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรจ านวนมากเสนอแนะว่าเป็นการออกแบบที่มีประสิทธิภาพในการ 

พัฒนาผู้เรียนไปสู่มาตรฐานโดยการเอาผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการ  การออกแบบหลักสูตรลักษณะน้ีจะ 

เริ่มต้นจากการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ก าหนดเป็นเป้าหมายของหน่วยการเรียนการสอน 

แล้วจึงก าหนดชิ้นงานหรือภาระงานที่ต้องการให้ผู้เรียนปฏิบัติ และก าหนดเกณฑ์ในการประเมินงานก่อน 

การก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนการเริ่มต้นแต่ละวิธีมีทั้งข้อดีและข้อจ ากัดครูผู้สอนจึงควรใช้วิธีการ 

ที่หลากหลายและพิจารณาตามความเหมาะสม 

 

 แนวการจัดท าหน่วยการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน 
กระบวนการจัดท าหน่วยการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานมีความยืดหยุ่น  สามารถปรับล าดับ

โดยเริ่มจากจุดใดก่อน-หลังได้ตามความเหมาะสม เช่น อาจเริ่มจากการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด และวิเคราะห์ค าส าคัญในมาตรฐานและตัวชี้วัด  เพ่ือก าหนดสาระหลักหรือกิจกรรม  

หรืออาจเริ่มจากประเด็นปัญหาส าคัญในท้องถ่ินหรือส่ิงที่นักเรียนสนใจ แล้วจึงพิจารณาว่าประเด็น
ปัญหาดังกล่าวเชื่อมโยงกับมาตรฐานข้อใด แนวทางการจัดจ าหน่ายการเรียนรู้ที่จะน าเสนอต่อไปน้ี
เป็นเพียงแนวทางตัวอย่าง  2 รูปแบบ คือ  แบบที่เริ่มจากการก าหนดและวิเคราะห์มาตรฐานการ
เรียนรู/้ตัวชี้วัด และแบบที่เริ่มจากประเด็นปัญหาในท้องถ่ินหรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจของ  

นักเรียน 
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แนวการจัดท าหน่วยการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน 

รูปแบบที่ 1  แนวทางการจัดท าหน่วยการเรียนรู้เริ่มจากการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       หน่วยการเรียนรู้   รูปแบบที่ 1 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 

ก าหนดสาระส าคัญ 

ช้ินงาน / ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ* 

ก าหนดเกณฑ์การประเมิน * 

กิจกรรมการเรียนรู้ * 

ก าหนดช่ือหน่วยการเรียนรู้ * 

ก าหนดเวลาเรียน 
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รูปแบบที่ 2  แนวทางการจัดท าหน่วยการเรียนรู้เริ่มจากการก าหนดปัญหาส าคัญในท้องถ่ินหรือส่ิงที่   
      นักเรียนสนใจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่น าเสนอเป็นแนวทางทั้ง 2 รูปแบบข้างต้น เป็นขั้นตอนคิดในการออกแบบหน่วย
การเรียนรู้  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานมีความยืดหยุ่น  ไม่
จ าเป็นว่าต้องเริ่มจากมาตรฐานก่อนเสมอ  และในกระบวนการแต่ละขั้นน้ัน  อาจไม่จ าเป็นต้อง
เรียงล าดับตามที่เห็นในแผนผัง  ครูสามารถปรับเปล่ียนน าขั้นใดขึ้นก่อนก็ได้ตามความถนัดและ
ความเหมาะสมของแต่ ละเรื่องที่จะสอน แต่ในที่สุดต้องสามารถบอกได้ว่า  เม่ือเรียนจบหน่วยการ
เรียนรู้น้ันแล้วนักเรียนบรรลุมาตรฐานและตัวชี้วัดใด 

 
 

หน่วยการเรียนรู้   รูปแบบที่ 2 

ก าหนดประเด็นปัญหา / สิ่งที่นักเรียนสนใจ 

ก าหนดสาระส าคัญ 

ระบุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 

ก าหนดช้ินงานหรือภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ* 

ก าหนดเกณฑ์การประเมิน * 

กิจกรรมการเรียนรู้ * 

ก าหนดช่ือหน่วยการเรียนรู้ * 

ก าหนดเวลาเรียน 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้เป็นส่ิงส าคัญที่จะช่วยน าพาผู้เรียนไปสู่คุณภาพตาม มาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่
เป็นเป้าหมายของหน่วย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และมีความหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และธรรมชาติของวิชา  

ให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหรือเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้ตามความสนใจ  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง โดยครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก  คอยให้ความช่วยเหลือเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียน  ให้เกิดคุณภาพ
ตามเป้าหมาย การวัดประเมินผลในแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะต้องสอดคล้องสัมพันธ์กับเป้าหมาย  

ในการพัฒนาผู้เรียนของหน่วยการเรียนรู้น้ันๆ  ซ่ึงในรายวิชาพ้ืนฐานจะมีตัวชี้วัดเป็นเป้าหมาย  และ
มีผลการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในรายวิชาเพ่ิมเติม  การประเมินที่ดีจะต้องมีเกณฑ์และค าอธีบาย
คุณภาพงานที่ชัดเจนและบ่งบอกคุณภาพ งานในแต่ละระดับ ควรมีการประเมินอย่างสม่ าเสมอ ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย จากแหล่งข้อมูลหลายๆแหล่ง เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่สะท้อนความรู้ความ
สารถที่แท้จริงของผู้เรียน หากยังไม่บรรลุคุณภาพที่ก าหนดจะต้องหาวิธีการช่วยเหลือ  เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาสูงสุดเต็มตามศักยภาพ  
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 3.2 

เร่ือง บทบาทและความส าคัญของการวัดและประเมินผลอิงมาตรฐาน  

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
มาตรฐานและการประเมินผลมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด  การวัดและประเมินผลถือว่า

เป็นจุดที่ส าคัญที่สุดขั้นตอนหน่ึงของการจัดท าหลัก สูตรแบบอิงมาตรฐาน แนวคิดด้านการศึกษาใน
ยุคปัจจุบันได้ปรับเปล่ียนจากยุคที่เน้นพฤติกรรมนิยม  (Behaviorism) ซ่ึงวัดประเมินผลการเรียนรู้
ตามจุดประสงค์ย่อย เป็นยุคที่ให้ความส าคัญแก่การประเมินในองค์รวมโดยเทียบเคียงกับมาตรฐาน
เป็น ส าคัญ นักวิชาการในยุคของการปฏิรูปการศึกษาที่มีมาตรฐานเป็นเป้าหมาย  ต่างมีความเห็น
สอดคล้องกันว่าการจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างประสบความ  ส าเร็จน้ัน  มาตรฐานต้องเป็น
ตัวเทียบเคียงในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่  ว่าจะเป็นระดับชาติ  ระดับท้องถ่ิน
หรือเขตพ้ืนที่การศึกษา และที่ส าคัญที่สุดคือ ระดับสถานศึกษา และระดับชั้นเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดังน้ันเกณฑ์ต่างๆ หรือร่องรอยหลักฐานในการประเมินผลการเรียนจะต้องเชื่อมโยงและ
สะท้อนมาตรฐาน การเรียนรู้อย่างชัดเจน  และมีความชัดเจนในการที่จะบ่งชี้ได้ว่าผู้เรียนบรรลุถึง
มาตรฐานหรือไม่ เพียงใด หากยังไม่บรรลุมีจุดใดบ้างที่จะต้องพัฒนา ข้อมูลจากการประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนน้ี นับเป็นข้อมูลส าคัญมากในการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือพัฒนาเยาวชนของ
ชาติให้มีคุณภาพตามที่มุ่งหวังต่อไป 

 

 

                                      

 

 ระดับช้ันเรียน 

 ระดับสถานศึกษา 
 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ระดับชาติ 
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แนวการให้คะแนนเพื่อให้ใช้ในการประเมินระดับช้ันเรียน 
การประเมินระดับชั้นเรียนเพ่ือตรวจสอบว่านักเรียนว่ามีความรู้และสามารถท า  อะไรได้

ตามมาตรฐานหลักสูตร ครูจะต้องสร้างเกณฑ์การประเมินชิ้นงานหรือการปฏิบัติงานต่าง ๆ  ของ
นักเรียนเพ่ือเป็นแนวทางในการให้คะแนน โดยเกณฑ์การประเมินจะสัมพันธ์เก่ียวโยงกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้ ในแต่ละครั้งของการปฏิบัติงานน้ัน ๆ 

   การก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
 การประเมินโดยใช้  Rubric เป็นรูปแบบที่ใช้กันมากในการประเมินแบบอิง
มาตรฐาน  เป็น  แนวทางในการให้คะแนน  (Scoring Guide) ซ่ึงสามารถที่จะแยกแยะระดับต่าง ๆ  
ของความส าเร็จในการเรียนหรือการปฏิบัติของนักเรียนได้อย่างชัดเจนจากระดับดี  มากไปจนถึง
ต้องปรับปรุง  ครูและนักเรียนควรจะร่วมกันก าหนดเกณฑ์การประเมิน  ซ่ึงควรจะจัดท าให้เสร็จ
ก่อนที่นักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติงานชิ้นน้ัน  เกณฑ์การประเมินน้ันนอกจากจะใช้เป็นเครื่องมือใน
การประเมินยังสามารถใช้เป็น  เครื่องมือในการสอนอีกด้วย  เพราะเกณฑ์การประเมินน้ัน  
เปรียบเสมือนเป้าหมายในการเรียนที่นักเรียนจะต้องรับทราบ ดังน้ันการประเมินการปฏิบัติน้ันต้อง
ก าหนดเกณฑ์ให้ชัดเจนและเกณฑ์ในการให้  คะแนนจะต้องมีระดับการวัดคงที่  และมีการบรรยาย
ถึงคุณลักษณะที่ส าคัญ (Performance Discription) ให้แก่ครู ผู้ปกครอง  และบุคคลอ่ืน ๆ  ที่สนใจท า
ให้ทราบว่านักเรียนท าอะไรได้บ้างรู้อะไรบ้างและยังช่วยให้นักเรียน  เกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย  ที่
ก าหนดไว้ 
ตัวอย่างของเกณฑ์การประเมินงานเขียน 

ระดับคะแนน ลักษณะของงาน 

3  (ดี) - เขียนได้ตรงประเด็นตามที่ก าหนดไว้ 
- มีการจัดระบบการเขียน  เช่น  มีค าน า   เน้ือหา    และบทสรุปอย่างชัดเจน   

- ภาษาที่ใช้  เช่น  ตัวสะกดและไวยากรณ์มีความถูกต้อง  สมบูรณ์   
ท าให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย 

- มีแนวคิดที่น่าสนใจ  ใช้ภาษาสละสลวย 
2  (ผ่าน) - เขียนได้ตรงประเด็นตามที่ก าหนดไว้ 

- มีการจัดระบบการเขียน  เช่น  มีค าน า   เน้ือหา    และบทสรุป  
- ภาษาที่ใช้ท าให้ผู้อ่านเกิดความสับสน 

- ใช้ค าศัพท์ที่เหมาะสม 
1  (ต้องปรับปรุง) - เขียนไม่ตรงประเด็น 

- ไม่มีการจัดระบบการเขียน  
- ภาษาที่ใช้ท าให้ผู้อ่านเกิดความสับสน 

- ใช้ค าศัพท์ที่ไม่เหมาะสม 
0 - ไม่มีผลงาน 
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เกณฑ์การประเมิน แบบรูบริคส่วนใหญ่จะประกอบด้วย 3-5 ระดับ เกณฑ์การประเมิน  3 ระดับ
จะเป็นที่นิยมใช้กันมาก  เน่ืองจากการใช้เกณฑ์  3 ระดับน้ันจะง่ายต่อการก าหนดรายละเอียด  ซ่ึงจะยึด
เกณฑ์ค่าเฉล่ียสูงกว่าค่าเฉล่ีย และต่ ากว่าค่าเฉล่ีย  หรือเม่ือเทียบเคียงกับมาตรฐานก็คือระดับสูงกว่า
มาตรฐาน ระดับมาตรฐาน และ ต่ ากว่ามาตรฐานนอกจากง่ายต่อการก าหนดค่าแล้ว ยังง่ายต่อการตรวจให้
คะแนนอีกด้วย เน่ืองจากความแตกต่างระหว่างระดับของเกณฑ์ทั้ง 3 ระดับน้ันจะแตกต่างกันอย่างชัดเจน 
แต่ถ้าใช้ 5 หรือ 6 ระดับ ความแตกต่างระหว่างระดับ  จะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยซ่ึงท าให้ยากต่อการ
ตรวจให้คะแนน ถ้าต้องการก าหนดเกณฑ์ 5 หรือ 6 ระดับ วิธีการที่จะช่วยให้การก าหนดเกณฑ์ง่ายขึ้น ครู
อาจจะสุ่มตัวอย่างงานของนักเรียนมาตรวจแล้วแยกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มงานที่มีคุณภาพดี ปานกลาง และ
ต้องปรับปรุง  แล้วตรวจสอบลักษณะที่เป็น  ตัวจ าแนกระหว่างงานที่มีคุณภาพดี  ปานกลาง และต้อง
ปรับปรุง โดยพิจารณาจากแต่ละส่วนของงาน ซ่ึงแต่ละส่วนจะต้องก าหนดแนวทางการให้คะแนน โดยมี
ค านิยามหรือค าอธิบายลักษณะของงานในส่วนน้ันๆในแต่ละระดับไว้อย่าง ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


