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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 1 

เร่ือง ความสามารถและความจ าเป็นของ  
การบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษา  

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

 

 สถานศึกษามีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สถานศึกษา
จึงมีบทบาทส าคัญในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และด าเนินการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติในการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องสร้างความม่ันใจต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง และชุมชนว่า ผู้เรียนจะมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด และเกิดสมรรถนะส าคัญ ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร เพ่ือให้บรรลุตามเจตนารมณ์ ดังกล่าว สถานศึกษาจะต้องออกแบบหลักสูตรให้ครอบคลุม
ส่วนที่เป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
บรรลุถึงคุณภาพตามมาตรฐาน อันเป็นความคาดหวังที่ก าหนดไว้ร่วมกันในการพัฒนาเยาวชนทุกคนในชาติ 
นอกจากน้ันหลักสูตรสถานศึกษายังต้องสอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และความต้องการของชุมชน และท้องถ่ิน เพ่ือ
พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน สามารถอยู่ในสังคมแวดล้อมได้อย่างมีความสุข และเกิดความรักความ
ผูกพันในบ้านเกิดเมืองนอน มีบทบาทในการร่วมพัฒนาชุมชน 
 ในการจัดการศึกษา ให้บรรลุมรรคผลดังกล่าว นอกจากสถานศึกษาจะต้องพัฒนาหลักสูตรที่ครอบคลุม
ส่วนส าคัญดังกล่าวแล้ว ยังต้องมีการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ สถานศึกษาต้องมีการเตรียมวางแผน
เพ่ือใช้หลักสูตรใหม่  ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาจะต้องศึกษาและท าความเข้าใจหลักสูตร
ใหม่ และเตรียมความพร้อมในการใช้หลักสูตร พิจารณาถึงงบประมาณและอาคารสถานที่ว่าเพียงพอหรือไม่ การ
เตรียมบุคลากรเก่ียวกับการใช้หลักสูตรจะด าเนินการโดยใช้วิธีใด การวางแผนงานเพ่ือใช้หลักสูตรอย่างละเอียด
รอบคอบและมีขั้นตอน จะท าให้การใช้หลักสูตรประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย โรงเรียนควรมีการส่งเสริม
สนับสนุนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติอย่างเหมาะสม เน่ืองจากสถานศึกษาแต่ละแห่งมีบริบทต่างกัน ความ
พร้อมต่างกัน อีกทั้งมีความแตกต่างกันในด้านงบประมาณ ทรัพยากร สถานที่ และบุคลากร รวมทั้งผู้เรียนใน
สถานศึกษาแต่ละสถานศึกษาก็มาจากพ้ืนเพครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคมที่ต่างกัน มีความรู้ความสามารถ
ตลอดจนความต้องการที่แตกต่างกัน ดังน้ัน การวางแผนในการบริหารจัดการหลักสูตรจึงควรพิจารณาให้
สอดคล้องสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวด้วย 
 นอกจากน้ัน สถานศึกษาจะต้องมีการติดตาม ดูแลคุณภาพการจัดท าหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ ต่อเน่ืองและครบวงจร และน าผลจากการติดตาม ก ากับดูแลคุณภาพน้ันมาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้ น
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โครงสร้างการบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สถานศึกษา 

จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  

คณะกรรมการสถานศึกษา  
(พิจารณาให้ความเห็นชอบ) 

ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนระดับชั้น
เรียน 

วิจัย และติดตามการใช้หลักสูตร  

 นิเทศติดตามการใช้หลักสูตร  

 จัดระบบประกันคุณภาพภายใน  

 วิจัย ติดตามผลการใช้หลักสูตร  

ก ากับ ดูแลคุณภาพ 

 พัฒนาบุคลากร  

 จัดสรรงบประมาณ ทรัพยากร  

 ด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม  

 ส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการ  

ส่งเสริม สนับสนุน  
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 2 

เร่ือง การจัดท าหลักสูตรระดับสถานศึกษา 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เรื่อง ข้ันตอนการจัดท าหลักสูตรระดับสถานศึกษา 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 

๒. วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 

ปรั
บป

รุง
หล

ักส
ูตร

 ๓. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  

๔. คณะกรรมการสถานศึกษา  
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

นศึกษา  
 

๕. ใช้หลักสูตรสถานศึกษา  

๖. วิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตร  
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 ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่าง ๆ อาทิ ฝ่าย
บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชน โดยทั่วไปน้ันมีการด าเนินการใน ๒ ส่วน คือ  

 ๑) การด าเนินการระดับสถานศึกษา : ด าเนินการโดยองค์คณะบุคคล ในระดับสถานศึกษาได้แก่
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ เพ่ือพิจารณาจัดท า  
หลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ระเบียบการวัดประเมินผลการเรียน  
รวมทั้งพิจารณาเก่ียวกับเอกสารบัทึกและรายงานผลการเรียน ซ่ึงต้องใช้ร่วมกันในสถานศึกษาน้ันๆ  
 ๒ ) การด าเนินการระดับชั้นเรียน : ด าเนินการโดยครูผู้สอนแต่ละคน ในการออกแบบหน่วย  
การเรียนรู้และจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้สอดคล้อง เหมาะสมกับกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ซ่ึงอาจมีความ  
แตกต่างกัน  ดังน้ันจึงมีความเป็นไปได้ที่ครูผู้สอนรายวิชาเดียวกัน ระดับชั้นเดียวกันอาจพิจารณา  
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่แตกต่างกันได้ เพราะผู้เรียนที่ครูแต่ละคนรับผิดชอบน้ันอาจมีความต้องการ  
และความสามารถแตกต่างกัน ดังน้ัน กิจกรรมการเรียน รู้ หรืองานที่มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติ ส่ือการ  
สอน หรือวิธีการวัดประเมินผลอาจต้องปรับให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม  
 

1.ข้ันตอนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยทั่วไปน้ันด าเนินการโดยคณะกรรมการ หรือคณะท างาน  

ซ่ึงมีขั้นตอนการด าเนินการโดยสังเขป ดังน้ี  
๑ . แตงตั้งคณะกรรมการ/ คณะทํางาน  :   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของ  

สถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน  
๒ . วิเคราะหขอมูลจากแหลงตางๆ : มีแหล่งข้อมูลส าคัญมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท า  

หลักสูตรสถานศึกษา  อาทิ  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  กรอบ  
หลักสูตรระดับท้องถ่ิน ข้อมูลจากการวิเคราะห์ สภาพ ปัญหา จุดเน้น ความต้องการของชุมชน และ  
ของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ตลอดจนความต้องการของผู้เรียน  

๓ . จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  :    พิจารณาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาซ่ึงมีองค์ประกอบส าคัญ  
ได้แก่  วิสัยทัศน์  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  โครงสร้างหลักสูตร  
สถานศึกษา (เวลาเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน/เพ่ิมเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  ค าอธิบายรายวิชา และเกณฑ์  
การจบหลักสูตร  พร้อมกันน้ีสถานศึกษาจะต้องจัดท าเอกสารระเบียบการวัดผลประเมินผล เพ่ือใช้  
ควบคู่กับหลักสูตรสถานศึกษา และตรวจพิจารณาคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษา 

๔ . คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ :  น าเสนอร่างเอกสารหลักสูตร  
สถานศึกษา  และระเบียบการวัดประเมินผล ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือพิจารณาให้ความ  
เห็นชอบ หากมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ก็น าข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุงร่าง  
หลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสม ชัดเจนยิ่งขึ้น ก่อนการอนุมัติใช้หลักสูตร เม่ือได้รับความ  
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาแล้ว ให้จัดท าเป็นประกาศหรือค าส่ังเรื่องให้ใช้หลักสูตร  
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สถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาและประธานกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้ลงนาม  
๕ . ใชหลักสูตรสถานศึกษา :     ครูผู้สอนน าหลักสูตรสถานศึกษาไปก าหนดโครงสร้างรายวิชา  

และออกแบบหน่วยการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย  
๖ . วิจัยและ ติดตามผลการใชหลักสูตร : ด าเนินการติดตามผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเน่ืองเป็น  

ระยะๆ เพ่ือน าผลจากการติดตามมาใช้เป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ และมีความ  
เหมาะสมยิ่งขึ้น  
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เราจะเร่ิมต้นอย่างไรดี?  
 
 
เรามิไดเริ่มกันจากศูนย.... โรงเรียนทุกแหงมี  
หลักสูตรเดิมอยูแลว เพียงแตนําส่ิงที่มีอยูไมวา  
จะเปน วิสัยทัศน คุณลักษณะอันพึงประสงค  
โครงสรางหลักสูตร เกณฑการจบหลักสูตร  
คําอธิบายรายวิชา มาวิเคราะหเปรียบเทียบกับ  
ส่ิงที่กําหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น  
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ แลวปรับปรุงให  
สอดคลองกัน  
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2.  องค์ประกอบส าคัญของหลักสูตรสถานศึกษา  

เอกสารหลักสูตรสถานศึกษาเป็นเอกสารส าคัญที่ครูจะใช้ส าหรับการจัดท าหน่วยการเรียนจัดการเรียนการ
สอน และการประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ดังน้ันเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาควรมีข้อมูลที่ชัดเจนในการน าไป สู่
การปฏิบัติ องค์ประกอบที่ส าคัญของหลักสูตรสถานศึกษา ได้แก่  
 

๑ )    ส่วนน า : ข้อมูลในส่วนน้ีช่วยให้ครูผู้สอนทราบถึงเป้าหมายโดยรวมของสถานศึกษาใน  

การพัฒนาผู้เรียน เช่น วิสัยทัศน์ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และ คุณลักษณะอันพึงประสงค ์   ตาม  
หลักสูตรแกนกลาง  เป็นต้น  

๒  )   โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา: เป็นส่วนที่ให้ข้อมูลเก่ียวกับการก าหนดรายวิชาที่  
จัดสอนในแต่ละป/ ภาคเรียน ซ่ึงประกอบด้วยรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

พร้อมทั้งจ านวนเวลาเรียน หรือหน่วยกิตของรายวิชาเหล่าน้ัน  
๓  )   ค าอธิบายรายวิชา:    ส่วนน้ีเป็นรายละเอียดที่ช่วยให้ทราบว่าผู้เรียนจะเรียนรู้อะไรจาก  

รายวิชาน้ันๆ  ในค าอธิบายรายวิชาจะประกอบด้วยรหัสวิชา  ชื่อรายวิชา    ประเภทรายวิชา (พ้ืนฐาน/ เพ่ิมเติม) กลุ่
มสาระการเรียน รู้ ระดับชั้นที่สอน พร้อมทั้งค าอธิบายให้ทราบว่าเม่ือเรียนรายวิชาน้ันแล้ว  
ผู้เรียนจะมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะหรือเจตคติอะไร ซ่ึงอาจระบุให้ทราบถึงกระบวนการเรียน รู้ หรือ  
ประสบการณ์ส าคัญที่ผู้เรียนจะได้รับด้วยก็ได้  

๔ )   เกณฑ์การวัดประเมินผลและจบหลักสูตร: เป็นส่วนที่สถานศึกษาก าหนดคุณสมบัติของ  
ผู้ที่จะจบการศึกษาในแต่ละระดับ โดยพัฒนาเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องสัมพันธ์กับเกณฑ์การจบ  
หลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลาง  
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เรื่อง องค์ประกอบส าคัญของหลักสูตร
สถานศึกษา 

๑. ส่วนน า 

๒. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  

๓. ค าอธิบายรายวิชา 
 

๔. เกณฑ์การวัดประเมินผลและจบหลักสูตร  
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ตัวอย่างปกหลักสูตรสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ปกของหลักสูตรน้ันควรประกอบไปด้วยตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ป พ.ศ. ทีเริ่มใช้
ลักสูตร และหน่วยงานที่โรงเรียนสังกัด ส าหรับปที่เริ่มใช้หลักสูตรสถานศึกษาน้ัน หากหลังจากใช้ไประยะหน่ึง
แล้วสถานศึกษามีการปรับปรุงลักสูตร ก็ปรับเปล่ียนป พ.ศ. ใหม่ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ปรับปรุง  

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

หลักสูตรโรงเรียน...................................................  
พุทธศักราช........(ปีที่เร่ิมใช้หลักสูตรสถานศึกษา)  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

 

 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่กรศึกษา.............. 

ตราโรงเรียน  
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3.  การก าหนดวิสัยทัศน์์ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์์  
   วิสัยทัศน์   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ได้ก าหนด  

วิสัยทัศน์หลักสูตรไว้ในระดับชาติ  เพ่ือให้สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกแห่งใช้  
เป็นทิศทางในการจัดการศึกษาของตน เพ่ือพัฒนาไปสู่เป้าหมายเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากสถานศึกษา  
มีความต้องการหรือจุดที่ต้องการเน้นเพ่ิมเติม ก็สามารถปรับเพ่ือแสดงจุดเน้นเพ่ิมเติมให้ชัดเจน  
ในวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาได้  

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน   เป็นสมรรถนะจ าเป็นพ้ืนฐาน ๕ ประการที่ผู้เรียนพึงมี  
ซ่ึงก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สมรรถนะเหล่าน้ีได้หลอมรวมอยู่ใน  
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียน รู้ สมรรถนะ  
ส าคัญ ๕ ประการ ได้แก่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

“หลักสูตรสถานศึกษา” เป็นหลักสูตรที่ หลอมรวมส่ิงที่ก าหนดในหลักสูตรแกนกลาง ความต้องการ  

ของท้องถ่ินที่ระบุไว้ในกรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ิน และความต้องการของสถานศึกษาเอง  

“หลักสูตรสถานศึกษา” เป็นหลักสูตรที่หลอมรวมสิ่งที่ก าหนดในหลักสูตรแกนกลาง 
ความต้องการของท้องถิ่นที่ระบุไว้ในกรอบของหลักสูตรระดับท้องถิ่นและความต้องการ
ของสถานศึกษา 
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๑ )  ความสามารถในการส่ือสาร  
๒  ) ความสามารถในการคิด  
๓  ) ความสามารถในการแก้ปัญหา  
๔ ) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
๕ ) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  

   คุณลักษณะอันพึงประสงค์       คุณลักษณะอันพึงประสงค์   ๘ ประการ ที่ก าหนดไว้ใน  
หลักสูตรแกนกลางน้ัน เป็นคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ได้แก่  

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

หากวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัดของหลักสูตร อย่างละเอียดถ่ีถ้วนแล้ว จะพบว่าคุณลักษณะเหล่าน้ีได้  
สอดแทรกหลอมรวมอยู่ในมาตรฐานและตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม  
ครูผู้สอนอาจเน้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ และสามารถพัฒนาผ่านกิจกรรม  
พัฒนาผู้เรียน หรือโครงการต่างๆ ของโรงเรียนก็ได้ เช่นโครงการประกวดมารยาท โครงการยกย่อง  
ประกาศเกียรติคุณผู้ประพฤติตนดีงาม เป็นต้น  โรงเรียนอาจก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ิมเติม  
ได้ แต่หากเห็นว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ก าหนดในหลักสูตรแกนกลางครอบคลุมคุณลักษณะที่  
จ าเป็นเพียงพอแล้ว ก็สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนโดยไม่จ าเป็นต้องก าหนดเพ่ิมเติมอีกก็ได้  

4.  การก าหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
องค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการหน่ึงของหลักสูตรสถานศึกษาคือโครงสร้างหลักสูตร  

สถานศึกษา ในการก าหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาควรพิจารณาในเรื่องต่อไปน้ี  
   การก าหนดรายวิชา :     หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

ได้จัดแบ่งองค์ความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ไว้  ๘ กลุ่มสาระการเรียน รู้ ได้แก่  
๑ )  ภาษาไทย  
๒  )  คณิตศาสตร์  
๓  ) วิทยาศาสตร์  
๔ ) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
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๕ ) สุขศึกษาและพลศึกษา  
๖  ) ศิลปะ  
๗ ) การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  
๘ ) ภาษาต่างประเทศ  

 
สถานศึกษาจะต้องน าความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละ " กลุมสาระการเรียน รู้"  
(Learning areas)  ไปจัดท าเป็น "รายวิชา" (Courses) และก าหนดรหัสวิชา พร้อมทั้งตั้งชื่อรายวิชา  
ให้สะท้อนส่ิงที่สอนในรายวิชาน้ัน ๆ  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

ใน โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  จะระบุรายวิชา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เปดสอนในแต่ละป  
ในระดับประถมศึกษา และในแต่ละภาคเรียนส าหรับระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งระบุจ านวนเวลาเรียน หรือจ านวน
หน่วยกิต ของรายวิชาและกิจกรรมเหล่าน้ันก ากับไว้ด้วย  
ประเภทรายวิชา  

รายวิชาพ้ืนฐาน :   เป็นรายวิชาที่เปดสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด และสาระการ
เรียนรู้แกนกลางที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง   ซ่ึงเป็นส่ิงซ่ึงผู้เรียนทุกคนในระดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้อง
เรียนรู้  

(ตัวอยาง) 
 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ( Learning areas)    รายวิชา (Courses) 

 
 
 
สุขศึกษาและพลศึกษา  
 
 
 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

สุขศึกษา 

พลศึกษา 

สังคมศึกษา 

ประวัติศาสตร์ 
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รายวิชาเพ่ิมเติม  :  เป็นรายวิชาที่สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถเปดสอนเพ่ิมเติมจากส่ิงที่  
ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง เพ่ือให้สอดคล้องกับจุดเน้น ความต้องการและความถนัดของผู้เรียน หรือความต้
องการของท้องถ่ิน โดยมีการก าหนด   " ผลการเรียน รู้" เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน  

สถานศึกษาสามารถพิจารณาเปดสอนรายวิชาเพ่ิมเติมได้ตามความพร้อม จุดเน้นของ  
สถานศึกษาและเกณฑ์การจบหลักสูตร  โดยอยู่ภายใต้โครงสร้างเวลาเรียนที่ก าหนด ส าหรับชื่อรายวิชาเพ่ิมเติมน้ัน
สามารถตั้งได้ตามความเหมาะสม  
 

 
 

 

 

 
 
 
 

การจัดการรายวิชา 
 โครงสรางหลักสูตรแกนกลางระดับชาติไดกําหนดโครงรางเปน ๘ กลุมสาระการเรียนรูพรอมทั้งเวลาเรียน
ของแตละกลุม สถานศึกษามีบทบาทในการนําโครงสรางของทั้ง ๘ กลุมสาระการเรียนรูไปจัดทําเปนรายวิชา โดย
พิจารณาใหเหมาะสมกับบริบทความพรอมและผูเรียนของแตละสถานศึกษา โดยแนวทางในการดําเนินการ ดังน้ี 
ระดับประถมศึกษา  

รายวิชาพ้ืนฐาน : การจัดรายวิชาพ้ืนฐานในระดับประถมศึกษาให้พิจารณาด าเนินการดังน้ี  
- ให้สถานศึกษาจัดรายวิชาพ้ืนฐานตามกลุ่มสาระการเรียน  รู้ กลุ่มละ  ๑ รายวิชาต่อป  

ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ก าหนดเป็นรายวิชา สังคมศึกษา และ  
รายวิชาประวัติศาสตร์ โดยรายวิชาประวัติศาสตร์ให้จัดการเรียนการสอน ๔๐ ชั่วโมงต่อป  

-   สถานศึกษาสามารถปรับเวลาเรียนพ้ืนฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียน รู้ ได้ตาม  
ความเหมาะสมกับจุดเน้นของสถานศึกษา ทั้งน้ี  เม่ือรวมเวลาเรียนของรายวิชาพ้ืนฐานทั้ง  ๘ กลุ่ม  
สาระการเรียนรู้แล้ว ต้องมีเวลาเรียนรวม ๘๔๐ ชั่วโมงต่อป  

รายวิชาเพ่ิมเติม: สถานศึกษาสามารถก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติมตามความต้องการ โดยจัดเป็น  
รายป ตามโครงสร้างเวลาเรียนที่ก าหนด และมีการก าหนดผลการเรียนรู้ของรายวิชาน้ันๆ เม่ือรวมเวลา  
เรียนรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแล้ว ไม่เกิน ๑๐๐๐ ชั่วโมงต่อป  
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
รายวิชาพ้ืนฐาน :  การจัดรายวิชาพ้ืนฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้พิจารณา  

ด าเนินการดังน้ี  
-สถานศึกษาสามารถจัดรายวิชาพ้ืนฐานตามกลุ่มสาระการเรียน ได้ตามความ เหมาะสม ใน  

แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้อาจจัดได้มากกว่า ๑ รายวิชาในแต่ละภาค/ป  
 -  สถานศึกษาสามารถจัดรายวิชาพ้ืนฐานใน ๑ ภาคเรียน ให้เรียนครบ/ ไม่ครบทั้ง ๘ กลุ่ม  

สาระการเรียนรู้ได้  แต่เม่ือจบหน่ึงปการศึกษา สถานศึกษาต้องจัดให้เรียนรายวิชาพ้ืนฐานครบทั้ง ๘  
กลุ่มสาระการเรียนร  

- 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      ให้จัดสาระ  
ประวัติศาสตร์เป็นรายวิชาเฉพาะ ภาคเรียนละ ๑ รายวิชา (๐.๕ หน่วยกิต) ทุกภาคเรียน รวม ๖ รายวิชา  
(๓.๐ หน่วยกิต)  

รายวิชาเพ่ิมเติม: สถานศึกษาสามารถก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติมตามความต้องการ โดยจัดเป็น  
รายภาค ตามโครงสร้างเวลาเรียนที่ก าหนด และมีการก าหนดผลการเรียนรู้ของรายวิชาน้ันๆ  เม่ือรวม  
เวลาเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแล้ว ไม่เกิน ๑๒๐๐ ชั่วโมงต่อป  
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

รายวิชาพ้ืนฐาน :  การจัดรายวิชาพ้ืนฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้พิจารณา  
ด าเนินการดังน้ี  

- สถานศึกษาสามารถจัดรายวิชาพ้ืนฐานตามกลุ่มสาระการเรียน       รู้ ได้ตามความ  
เหมาะสม   ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้อาจจัดได้มากกว่า ๑ รายวิชา  โดยภายใน ๓ ป 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 ป  

รายวิชาเพ่ิมเติม :   สถานศึกษาสามารถก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติมได้ตามความต้องการ  
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โดยจัดเป็นรายภาค  และมีการก าหนดผลการเรียนรู้ของรายวิชาน้ันๆ  ทั้งน้ีเม่ือรวมเวลาเรียนของ  
รายวิชาเพ่ิมเติมทั้งหมดแล้ว สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียนที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง  
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
 
การตั้งชื่อรายวิชา  

การตั้งชื่อรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติม ควรสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียน รู้ หรือ  
สะท้อนถึงจุดเน้นและเน้ือหาสาระที่สอน และระดับความยากง่ายของส่ิงที่สอนในรายวิชาน้ัน  
 
 

ตัวอย่างการต้ังชื่อรายวิชา  
 
กลุ่มสาระการเรียนรู ชื่อรายวิชาพื้นฐาน ชื่อรายวิชาเพิ่มเติม 

ภาษาไทย ภาษาไทย 1 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1 เสริมภาษาไทย 1 หลักภาษาไทย วรรณกรรม
ท้องถ่ิน 

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 เสริมคณิตศาสตร์ 1 คณิตคิดเร็ว 
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 1 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 

วิทยาศาสตร์กายภาพ 2  
เคมี 2 ชีววิทยา 3 อาหารเพ่ือสุขภาพ สนุกกับ
ของเล่นวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม 3  

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

สังคมศึกษา 1 พระพุทธศาสนา1 
ประวัติศาสตร์ 1 

ชีวประวัติบุคคลส าคัญ ฉะเชิงเทราบ้านเรา  

สุขศึษาและพลศึกษา  สุขศึกษาและพลศึกษา 1 สุขศึกษา 1 
พลศึกษา 2 

เสริมสุขศึกษา ยืดหยุ่น 3 โภชนาการ มวยไทย 
ตะกร้อ 

ศิลปะ ศิลปะ 1 ทัศนศิลป์ 3 ดนตรีและนาฏศิลป์ 1 วาดเส้นเล่นสาย ดนตรีไทย วาดภาพ 1  
นาฎศิลป์สร้างสรรค์  

การงานอาชีพ และ
เทคโนโลยี 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 การงาน 2 
งานเกษตร 1 งานช่าง 2 เทคโนโลยี 2 

การแปรรูปอาหาร การแกะสลัก การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปไมโครซอฟเวิร์ด 

ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ 1 อังกฤษพ้ืนฐาน 1  อังกฤษฟัง-พูด 1 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 
ภาษาญี่ปุ่นฟัง-พูด ภาษาจีน 1 ภาษาจีน 2 

 
•   การก าหนดรหัสวิชา  

เพ่ือให้เกิดความสะดวกและความเข้าใจตรงกันในการส่ือสาร สถานศึกษาจ าเป็นต้องก าหนด  
รหัสวิชาอย่างเป็นระบบ  
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ระบบรหัสวิชา  
การก าหนดรหัสวิชาควรใช้ตัวเลขอารบิก เพ่ือส่ือสารและการจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา  

ระบบรหัสวิชา ส าหรับรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข ๖ หลัก ดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้ใช้รหัสของแต่ละภาษาตามรายการ  
หมายเหตุ รหัสตัวอักษรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
2) กรณีที่มีสถานศึกษาใดจัดท ารายวิชาภาษาต่างประเทศอ่ืน  ๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ให้สถานศึกษาท าเรื่อง
เสนอส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพ่ือก าหนดรหัสตัวอักษร  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพ่ิมเติมและประกาศให้สถานศึกษาทั่วประเทศได้รับทราบและใช้ให้ตรงกัน  
หลักที่ 2 เป็นรหัสตัวเลขแสดงระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สะท้อนระดับความรู้และทักษะในรายวิชาที่ก าหนดไว้  คือ 
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1 หมายถึง รายวิชาระดับประถมศึกษา  
2 หมายถึง รายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
3 หมายถึง รายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 

หลักที่ 3 เป็นรหัสตัวเลขแสดงปที่เรียนของรายวิชา  ซ่ึงสะท้อนระดับความรู้และทักษะในรายวิชาที่ก าหนดไว้ในแต่
ละป คือ 

0 หมายถึง รายวิชาที่ไม่ก าหนดปีที่เรียน จะเรียนปใดก็ได้ในระดับประถมศึกษา  
มัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  

1 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปที่  1 ของระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  
และมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ป.1 ม.1 และม.4) 

2 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปที่  2 ของระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  
และมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ป.2 ม.2 และม.5) 

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

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

หลักที่ 4 เป็นรหัสตัวเลขแสดงประเภทของรายวิชา  คือ 
1 หมายถึง รายวิชาพ้ืนฐาน 
2 หมายถึง รายวิชาเพ่ิมเติม  

 

หลักที่ 5 และหลักที่ 6 เป็นรหัสตัวเลขแสดงล าดับของรายวิชาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในป /ระดับการศึกษา
เดียวกัน ในระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีจ านวนตั้งแต่  
01-99 ดังน้ี 
รายวิชาที่ก าหนดปที่เรียน ให้นับรหัสหลักที่  5-6 ต่อเน่ืองในปเดียวกัน  หากจัดรายวิชาเป็นรายภาค ให้ก าหนด
เรียงล าดับรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันให้เสร็จส้ินในภาคเรียนแรกก่อน  แล้วจึงก าหนดต่อในภาคเรียนที่
สอง 

 รายวิชาที่ไม่ก าหนดปที่เรียน  ให้นับรหัสหลักที่  5-6 ต่อเน่ืองในระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  
และมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ทั้งน้ี รหัสหลักที่ 5 และหลักที่  6 ของรายวิชาเพ่ิมเติม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.4-6) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์  ให้ก าหนดรหัสวิชา เป็นช่วงล าดับ ดังน้ี 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ล าดับที่ 01 - 19 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มฟสิกส์  
ล าดับที่ 21 - 39 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มเคมี  
ล าดับที่ 41 - 59 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มชีววิทยา  
ล าดับที่ 61 - 79 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มโลกและอวกาศ  
ล าดับที่ 81 - 99 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์อ่ืน  ๆ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น ๓ ลักษณะ คือ ๑) กิจกรรมแนะแนว ๒) กิจกรรมนักเรียน และ  

๓ ) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยพิจารณาจากโครงสร้างเวลาเรียนที่ก าหนดไว้ใน  
หลักสูตรแกนกลาง และเป้าหมาย/จุดเน้นของท้องถ่ิน พร้อมทั้งพิจารณาความต้องการและจุดเน้นของ  
สถานศึกษา เพ่ือจัดเวลาเรียนให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง   หลักสูตรแกนกลางได้  
ก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปละ ๑๒๐ ชั่วโมง  
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔-๖ จ านวน ๓๖๐ ชั่วโมง จ านวนเวลาที่ก าหนด เป็นเวลารวมในการปฏิบัติ  
กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ในส่วนของ  
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์น้ัน หลักสูตรแกนกลางระบุให้สถานศึกษาจัดสรรเวลาให้  
ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม ดังน้ี  
 

ระดับประถมศึกษา (ป.๑-๖)   รวม ๖ ป     จ านวน ๖๐ ชั่วโมง  

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) รวม ๓ ป     จ านวน ๔๕ ชั่วโมง  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  รวม ๓ ป     จ านวน ๖๐ ชั่วโมง  
 

จากโครงสร้างเวลาเรียนดังกล่าว สถานศึกษาสามารถพิจารณาจัดแบ่งจ านวนเวลาส าหรับ  
ผู้เรียนแต่ละระดับชั้นปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม      และ  
อาจจัดให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมดังกล่าวในบางชั่วโมงของลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด หรือกิจกรรม  
ชุมนุมต่างๆ  ก็ได้ นอกจากน้ันยังสามารถสอดแทรกในการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ โดยมีหลักฐาน  
ที่สามารถยืนยันเวลาที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวครบตามเวลาที่สถานศึกษาก าหนด พร้อมทั้งการ  
ประเมินการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน  

การจบหลักสูตรในแต่ละระดับ ผู้เรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละประเภท ดังน้ี  
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน   จัดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังน้ี  

๑ ) กิจกรรมแนะแนว  
๒  ) กิจกรรมนักเรียน  

๒ .๑   ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  
๒ .๒  ชุมนุม ชมรม  
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ผู้เรียนต้องเข้าร่วมและได้รับการประเมินกิจกรรมทั้ง ๒.๑ และ ๒.๒  
๓  ) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   จัดให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมดังน้ี  
๑ ) กิจกรรมแนะแนว  
๔ ) กิจกรรมนักเรียน  

๒ .๑   ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  หรือนักศึกษาวิชาทหาร  
๒ .๒  ชุมนุม ชมรม  

ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง ๒.๑ และ ๒.๒ หรือเลือกอย่างใดอย่างหน่ึงได้ตามความเหมาะสม  
๓  ) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  
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ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

หลักสูตรแกนกลาง  

กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น  

บริบท ความต้องการของ
สถานศึกษา 

ก าหนดวิสัยทัศน์ /สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน / คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  

รายวิชาพ้ืนฐาน/เพ่ิมเติม  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เวลาเรียน 

ค าอธิบายรายวิชา  เกณฑ์การวัดประเมินผลและจบหลักสูตร  

น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา  

ใช้หลักสูตรสถานศึกษา (ระดับช้ันเรียน)  

จัดท าโครงสร้างรายวิชา  

ออกแบบหน่วยการเรียนรู้/จัดการเรียนการสอน  

วิจัย ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร  

ปรับปรุงพัฒนา 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                              หลักสตูรสถานศึกษา  
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•   การก าหนดเวลาเรียน  
หลักสูตรแกนกลางได้ก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐาน และเงื่อนไขในการก าหนดเวลา เรียน

ส าหรับสถานศึกษาเพ่ือประกอบการพิจารณาในการจัดเวลาเรียนของสถานศึกษาไว้ดังน้ี  
 
ระดับประถมศึกษา  สามารถปรับเวลาเรียนพ้ืนฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ตามความ เหมาะสม  

ทั้งน้ี ต้องมีเวลาเรียนรวมตามที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐาน และผู้เรียนต้องมี คุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนด  

ระดับมัธยมศึกษา  ต้องจัดโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐานให้เป็นไปตามที่ก าหนดและสอดคล้องกับ เกณฑ์
การจบหลักสูตรส าหรับเวลาเรียนเพ่ิมเติม   ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา   ให้จัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม 
หรือกิจกรรมเพ่ิมเติม  โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความพร้อม  จุดเน้นของสถานศึกษาและเกณฑ์การจบ 
หลักสูตร   เฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๓   สถานศึกษาอาจจัดให้เป็นเวลาส าหรับสาระการเรียนร พ้ืนฐาน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 
จากข้อก าหนดดังกล่าว สถานศึกษาสามารถจัดโครงสร้างเวลาเรียนให้เหมาะสมกับบริบทของตนได้ อย่าง
หลากหลาย โดยพิจารณาจาก  

ƒ   ความพร้อมของสถานศึกษา :    ในส่วนของความพร้อมน้ัน สถานศึกษาต้องพิจารณา  
จ านวนครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียน รู้ อุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอน ห้องเรียนและสถานที่  
ส าหรับใช้เรียน งบประมาณ ทรัพยากรต่างๆ ที่จะเอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน สถานศึกษาขนาด  
ใหญ่ มีบุคลากร และครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพียงพอ อาจมีรูปแบบของโครงสร้างหลักสูตร/  
เวลาเรียนแตกต่างจากสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีข้อจ ากัดในเรื่องต่างๆ  

ƒ   ความต้องการ/ จุดเน้นของสถานศึกษา:  ความต้องการและจุดเน้นของสถานศึกษาก็เป็น ส่ิงส าคัญที่ต้
องน ามาพิจารณาประกอบการจัดโครงสร้างหลักสูตร/ เวลาเรียน  สถานศึกษาอาจจัด  
โปรแกรมการเรียนที่เน้นภาษาต่างประเทศ หรือโปรแกรมการเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ ซ่ึงโครงสร้าง หลักสูตร/เวลา
เรียนของโปรมแกรมเหล่าน้ันย่อมแตกต่างกัน หรือสถานศึกษาที่อยู่ในเมืองใหญ่ ย่อมมี โครงสร้างหลักสูตรแตกต่า
งจากสถานศึกษาที่ตั้งอยู่บนดอยหรือชนบท เป็นต้น  

ƒ   ความต้องการของผู้เรียน : ความต้องการของผู้เรียนเป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหน่ึงต่อ การจัดโครง
สร้างหลักสูตร/ เวลาเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนบาง กลุ่มอาจต้องการเรียนต่
อในระดับอุดมศึกษาในสาขาต่างๆ แต่ก็มีบางกลุ่มที่ต้องการเตรียมพร้อมส าหรับ การออกไปประกอบอาชีพ เป็นต้
น สถานศึกษาจึงควรมีการส ารวจความต้องการของผู้เรียนเพ่ือเป็น ข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย  
 

เงื่อนไขการจัดโครงสร้างเวลาเรียนดังกล่าวข้างต้น หากโรงเรียนระดับประถมศึกษาบางแห่ง ที่ต้องการ
เน้นการอ่านออก เขียนได้ และคิดค านวณ ก็อาจปรับเกล่ียเวลาของกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เพ่ือมาเพ่ิมในภาษาไทย 
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และคณิตศาสตร์ได้  แต่ทั้งน้ีเวลาเรียนรวมพ้ืนฐานต้องอยู่ในกรอบเวลาที่ ก าหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร
แกนกลาง  

 
ตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี)  

รายวิชาพ้ืนฐาน  840 

ท11101 ภาษาไทย  200 
ค11101 คณิตศาสตร์ 200 

ว11101 วิทยาศาสตร์ 80 
ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 

ส11102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ11101 สขศึกษาและพลศึกษา 80 

ศ1ĵ101 ศิลปะ 80 
ง11101 การงนอาชีพ และเทคโนṂลยี 40 

อ11101 าษาอังกฤษ 40 

รายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม  
ท11201 ทักษะการเขียน 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

 กิจกรรมแนะแนว 30 

 กิจกรรมนักเรียน  
       ลูกเสอื/เนตรนารี/ยุวกาชาด  40 
       ชมรม/ชุมนุม 40 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 
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โครงสร้างหลักสูตรช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต/ชั่วโมง รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต/ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 (440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 (440) 
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 (60) ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 (60) 
ค23101 คณิตศาสตร์ 5  1.5 (60) ค23102 คณิตศาสตร์ 6  1.5 (60) 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5  1.5 (60) ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 (60) 
ส23101 สังคมศึกษา ฯ 5 1.5 (60) ส23102 สังคมศึกษา ฯ 6 1.5 (60) 
ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 (20) ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 (20) 
พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 (20) พ23103 สุขศึกษา 6 0.5 (20) 
พ23102 พลศึกษา 5  0.5 (20) พ23104 พลศึกษา 6  0.5 (20) 
ศ23101 ทัศนศิลป์ 1.0 (40) ศ23102 ดนตรีและนาฏศิลป์ 1.0 (40) 
ง23101 การงานอาชีพ ฯ 1.0 (40) ง23102 การงานอาชีพ ฯ 1.0 (40) 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 (60) อ23102 ภาษาอังกฤษ  1.5 (60) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 (100) รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 (100) 
ค23201 ระบบสมการ  1.0 (40) ค23202 เศรษฐกิจพอเพียง  1.0 (40) 
อ23201  พลังงานกับการด ารงชีวิต 1.0 (40) อ23202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารร 1.0 (40) 
ง 23201 การเขียนโปรแกรมภาษา 0.5 (20) ส 23202 วัฒนธรรมท้องถ่ิน 0.5 (20) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) 
* กิจกรรมแนะแนว 30 * กิจกรรมแนะแนว 30 
*  กิจกรรมนักเรียน  
    ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด  
    ชมรม ชุมนุม  

20 *  กิจกรรมนักเรียน  
    ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด  
    ชมรม ชุมนุม  

10 

*  กิจกรรมเพ่ือสังคมและ  
สาธารณะประโยชน์  

10 *  กิจกรรมเพ่ือสังคมและ  
สาธารณะประโยชน์  

10 

รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน (600) รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน (600) 
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ในโครงสร้างหลักสูตรทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตัวเลขต่อท้ายชื่อรายวิชาจะ ก าหนดหรือ
ไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของสถานศึกษา เน่ืองจากไม่มีผลใด ๆ กับการล าดับรายวิชา เพราะรหัสตัวเลขของ
รายวิชาระบุปที่เรียน และเรียงล าดับรายวิชาของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละ ภาคหรือปการศึกษาไว้แล้ว  

5.  การจัดท าค าอธิบายรายวิชา  
เม่ือสถานศึกษาก าหนดรายวิชาที่จะเปดสอนในแต่ละป/ ภาคเรียน เรียบร้อยแล้ว จะต้องเขียน ค าอธิบาย

รายวิชา ทั้งรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติมไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาด้วย เพ่ือเป็น ประโยชน์ในการส่ือสารแก่
ผู้เก่ียวข้องทั้งครูผู้สอนแต่ละระดับชั้น และบุคคลภายนอก หรือใช้ประโยชน์ ในการเทียบโอน          ค าอธิบาย
รายวิชาประกอบด้วย รหัสวิชา ชื่อรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนระดับชั้น เวลาเรียน/หน่วยกิต พร้อมทั้งค าอธิบายให้
ทราบว่าเม่ือเรียนรายวิชาน้ันแล้วผู้เรียนจะมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะหรือเจตคติอะไร ซ่ึงอาจระบุให้ทราบถึง
กระบวนการเรียน รู้ หรือประสบการณ์ส าคัญ ที่ผู้เรียนจะได้รับด้วยก็ได้  ส่วนท้ายของค าอธิบายรายวิชาให้ใส่รหัส
ตัวชี้วัด (รายวิชาพ้ืนฐาน) หรือผล การเรียน รู้ (รายวิชาเพ่ิมเติม) ก ากับไว้ด้วย  

 
ตัวอย่างค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

 
 

 

            ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑  

รายวิชาพ้ืนฐาน    กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ ๑                                            เวลา ๘๐ ช่ัวโมง  

ศึกษาวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต  ลักษณะของสิ่งมีชีวิตใน
ท้องถิ่น  ราก  ล าต้น   ใบ  ดอก  ผลของพืช  อวัยวะภายนอกของสัตว์    ลักษณะและหน้าที่ของ
อวัยวะภายนอกของมนุษย์และการท างาน  ที่สัมพันธ์กัน  การดูแลรักษาสุขภาพ   ความส าคัญของ
พืชและสัตว์ในท้องถิ่นและการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   และการจัดกลุ่มวัสดุ   แรงดึงและแรง
ผลัก ท าให้วัสดุเคลื่อนที่และการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขอวัตถุเมื่อถูกแรงกระท าองค์ประกอบและ
สมบัติของดิน  การใช้ประโยชน์จากดินในท้องถิ่น  สิ่งที่ปรากฏในท้องฟ้าเวลากลางวันและ
กลางคืน  ดวงอาทิตย์ที่เป็นแหล่งพลังงานของโลก 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์    การสืบเสาะหาความรู้            การส ารวจ
ตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล และการอภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้   ความคิด   ความเข้าใจ   สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   มีความสามารถในการตัดสินใจ  

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ในชีวิตประจ าวัน    มีจิตวิทยาศาสตร์    
คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  

 
ว ๑.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓, ว ๑.๒ ป. ๑ / ๑  ว ๓.๑  ป.๑ /๑, ป.๑ / ๒ 
ว ๔.๒  ป.๑/๑  ว ๖.๑ ป.๑ / ๑  ว ๗.๑  ป. ๑ / ๑  ว ๘.๑ ป. ๑ / ๑  - ป.๑ / ๗ 
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6.   ก าหนดเกณฑ์การจบหลักสูตร ระเบียบและเอกสารการวัดและประเมินผล  

  กําหนดเกณฑการจบหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของ  
สถานศึกษาพึงศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในส่วนของโครงสร้างเวลาเรียน และเกณฑ์
การจบหลักสูตรว่า มีข้อก าหนดและเงื่อนไขอะไรบ้าง พร้อมทั้งพิจารณาโครงสร้างหลักสูตร สถานศึกษา เพ่ือ
ก าหนดเกณฑ์การจบหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกัน     ทั้งการจบระดับ ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกณฑ์ดังกล่าวน้ีจะต้องระบุ ไว้ในเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาด้วย  

  จัดทําระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนรู   สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา 
จะต้องจัดท าเอกสารว่าด้วยระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน เช่น ระเบียบเก่ียวกับการตัดสินผลการเรียน การ  
ซ่อมเสริม การเล่ือนชั้น การตกซ้ าชั้น  การรายงานผลการเรียน เป็นต้น  สาระของระเบียบดังกล่าว  

ส 23202  วัฒนธรรมท้องถิ่น 

รายวิชาเพ่ิมเติม   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  

    ศาสนา และวัฒนธรรม  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   จ านวน 0.5 หน่วยกิต (20 ชม.)  

  

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

 

ผลการเรียนรู้ 
 1....................................................  

 2....................................................  

 3...................................................  

 4...................................................  

 5...................................................  

 6..................................................   

  ฯลฯ               
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จะต้องก าหนดให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และหลักสูตรสถานศึกษา  
โดยอยู่บนพ้ืนฐานของนโยบายด้านการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา และหลัก
วิชาการด้านการวัดประเมินผลการเรียนร  

ตัวอย่างเช่น การก าหนดเรื่องการตัดสินผลการเรียน ส่ิงที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง จะเป็นเกณฑ์
กว้างๆ และมีหลายข้อที่ระบุให้เป็นไปตาม "เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด" น่ันหมายความ ว่า สถานศึกษามีบทบาท
และอ านาจในการตัดสินใจก าหนดเกณฑ์ดังกล่าว โดยค านึงถึงบริบท ความ พร้อม และความต้องการของ
สถานศึกษา และน าข้อเสนอแนะ หรือ แนวทางที่น าเสนอไว้ในเอกสาร แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียน 
รู้ ประกอบการพิจารณาเพ่ือก าหนดเกณฑ์ต่างๆ ให้เหมาะสม หรือหากสถานศึกษาจะพัฒนาแนวปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพขึ้นเอง ก็ย่อมสามารถท าได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตัดสินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง  

 

ระดับประถมศึกษา  
๑. ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด  

๒. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  

๓. ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา  

๔. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่าน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 

 

ระดับมัธยมศึกษา  
๑. ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 

๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชาน้ัน ๆ  
๒. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  

๓. ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา  

๔. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่าน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมผู้เรียน 
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เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน ที่ระบุว่า  

                   “ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา  
 

                                                     หมายความวา่อย่างไรครับ  
 
 
 

            หมายความว่าในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนน้ัน  
                              ตวัชีว้ดัทีก่ าหนดไวใ้นระดบัชัน้ตา่ง ๆ ทกุตวัจะตอ้งถูกน าไปใช ้     

                        ในการเรียนการสอน และการประเมินผล ส่วนการประเมิน  
           ตดัสินผลตวัชีว้ดัวา่จะผ่านอย่างไร ให้เป็นไปตาม 

                  เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  ซ่ึงสถานศึกษาแต่ละแห่งจะต้อง   
พิจารณาให้เหมาะสม เพราะบริบท ความพร้อม และศักยภาพ   

         ของผู้เรียน ของโรงเรียนแตล่ะแหง่มีความแตกตา่งกัน  
       การผ่านตวัชีว้ดัน้ีซ่ึงเกิดขึน้ในหน่วยการเรียนรู้ จะสัมพันธแ์ละ 
        ส่งผลตอ่การผ่านรายวชิา ซ่ึงเปน็เกณฑ์การจบหลักสูตรดว้ย จงึ     

           ตอ้งพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เพ่ือใหส่ิ้งทีก่ าหนดมีความ  
              เหมาะสม และก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดตอ่ผู้เรียน 

 
 

 จัดทําเอกสารบันทึกผลและรายงานผลการเรียนรู    สถานศึกษาต้องจัดท าเอกสาร  

หลักฐานเพ่ือแสดงผลการเรียน รู้ ได้แก่  ๑) ระเบียนแสดงผลการเรียน  ๒) ประกาศนียบัตร  และ  
๓ ) แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  โดยใช้แบบพิมพ์ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด นอกจากน้ัน  
สถานศึกษาควรจะจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาเพ่ือบันทึกผลการประเมิน และข้อมูลต่างๆเก่ียวกับ ผู้เรียน 
เอกสารบันทึกผลและรายงานผลการเรียนรู้เป็นส่ิงจ าเป็นในการใช้ส าหรับเก็บข้อมูลผลการเรียน เพ่ือเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาผู้เรียน และเพ่ือรายงานให้ผู้ปกครอง และผู้เก่ียวข้องได้รับทราบเพ่ือ ตรวจสอบและให้ความร่วมมือช่
วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป  
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 3 

เร่ือง การด าเนินการน าหลักสูตรระดับสถานศึกษาไปใช้ในระดับชั้นเรียน 

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

 
การด าเนินการระดับชั้นเรียน  

ในระดับชั้นเรียนครูผู้สอนแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าโครงสร้างรายวิชา และออกแบบหน่วย  
การเรียนรู้ ซ่ึงในทาปฏิบัติแล้วหากรายวิชาใดผู้สอนมากกว่าหน่ึงคน ครูอาจร่วมมือกันท างานเป็นทีม  
 เพ่ือวางแผนและออกแบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้หลายหน่วย  
 

 การจัดท าโครงสร้างรายวิชา 
- รายวิชาแต่ละรายวิชาน้ันประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้หลายหน่วย ซ่ึงได้วางแผนและออกแบไว้เพ่ือ

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย ดังน้ันเพ่ือที่จะช่วยให้ผู้สอน และผู้เก่ียวข้องเห็นภาพรวมของ
แต่ละรายวิชา จ าเป็นต้องมีการจัดท าโครงสร้างรายวิชา เพ่ือให้ได้ทราบว่ารายวิชาน้ันประกอบด้วย
หน่วยการเรียนรู้จ านวนเท่าใด เรื่องใดบ้าง แต่ละหน่วยพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุตัวชี้วัดโดยใช้เวลาใน
การจัดการเรียนการสอนเท่าใด สัดส่วนการเก็บคะแนนรองรายวิชาน้ันเป็นอย่างไร  

 
 
 
 

รายวิชา 

หน่วยการเรียนรู้ ๓ หน่วยการเรียนรู้ ๒ หน่วยการเรียนรู้ ๑ 
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ตัวอย่างโครงสร้างรายวิชา ค14101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

ชั้นประถมศึกษาปที่  4                                                                                เวลา       160     ชั่วโมง                                                                   

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

1      
2      
3      
4      
5      
6      

สอบกลางภาคเรียน 
7      
8      
      
      

9      
สอบปลายภาคเรียน  

 รวมทั้งส้ิน   100 
 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้  

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ถือเป็นขั้นตอนส าคัญที่สุดในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติหน่วยการเรียนรู้
ถือเป็นหัวใจของหลักสูตรก็ว่าได้ ในหลักสูตรอิงมาตรฐานน้ัน หน่วยการเรียนรู้ควรมีลักษณะเป็นหน่วยการเรียนรู้
อิงมาตรฐาน (Standards-based unit) คือมีมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนของหน่วย 
และองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในหน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ สาระการเรียนรู้ ชิ้นงาน/ภาระงานที่ก าหนดให้ผู้เรียนปฏิบัติ 
กิจกรรมการเรียนการสอน เกณฑ์การประเมินผล จะต้องเชื่อมโยงกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่เป็นเป้าหมายของหน่วย  
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- หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  
หน่วยการเรียนรู้บางหน่วยอาจเป็นหน่วยที่บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้การออกแบบหน่วยการ

เรียนรู้ลักษณะน้ี ครูผู้สอนในรายวิชาที่เก่ียวข้องควรร่วมกันออกแบบและวางแผนการสอนและการวัดประเมินผล
หน่วยน้ัน ๆ ร่วมกัน ดังตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ “บ้านเรา” เป็นหน่วบการเรียนรู้ที่บูรณาการ ๓ รายวิชา คือ ๑) สุข
ศึกษา ๒ ๒) ภาษาไทย ๒ ๓) การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

(รายวิชา) 
ภาษาไทย 2 

(รายวิชา) 
การงาน 2 

(รายวิชา) 
สุขศึกษา  2 

หน่วยการเรียนรู้  
“บ้านเรา” 

ตัวชี้วัด 
 

ท2.1 ม 2/2 

พ 1.1 ม 2/2 

ง 1.1 ม 2/3’ 



 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้ใช้ได้ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย. 
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รหัส UTQ-102: การบริหารหลักสูตร 

ครูที่รับผิดชอบสอนรายวิชาที่เก่ียวข้อง ควรได้มีการวางแผนร่วมกันในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับ
หน่วยน้ัน ส าหรับการประเมินผลน้ัน เกณฑ์ที่ใช้ประเมินตามตัวชี้วัดของรายวิชาใด ก็น าคะแนนกลับไปรายงานใน
รายวิชาน้ัน 
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รหัส UTQ-101 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน/การวัดประเมินผล 

 

 

UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 4 

เร่ือง การส่งเสริมสนับสนุนการใช้หลักสูตรระดับสถานศึกษา  

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

 

สถานศึกษา เป็นหน่วยงานที่น าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน จึงจ าเป็นต้องจัดมาตรการ
ส่งเสริม สนับสนุนการใช้หลักสูตรในด้านต่าง ๆ ที่ส าคัญได้แก่  
 
1. การพัฒนาบุคลากร  
 การพัฒนาบุคลากรมีความส าคัญมากต่อการพัฒนาหลักสูตรและใช้หลักสูตร ซ่ึงในที่สุดจะส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและใช้หลักสูตรแบบอิงมาตรฐานให้ประสบความส าเร็จ 
สถานศึกษาจะต้องพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ ต่อเน่ือง เน้นการสร้างความเข้าใจแก่ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการวัดประเมินผลโดยมี
มาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นเป้าหมาย การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การฝกทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม 
รูปแบบการพัฒนาบุคลากรจะต้องใช้การนิเทศทั้งแบบกลุ่ม และเป็นรายบุคคลโดยการสอนแนะ ( Coaching) 
การศึกษาดูงาน การฝกอบรม และจะต้องได้รับการประเมินผลเป็นระยะ ๆ เพ่ือปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มี
คุณภาพ และประสิทธิภาพสถานศึกษาควรก าหนดขั้นตอนการพัฒนาบุคลากร ดังน้ี  

๑) มอบหมายให้มีคณะท างานด้านการพัฒนาบุคลากร ซ่ึงต้องด าเนินงานและมีบทบาทในเรื่องน้ีอย่าง
จริงจัง และต่อเน่ือง  

๒) ประเมินความต้องการ ความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร และวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้เป็น
รูปธรรม ทั้งแผนระยะสันและแผนระยะยาว  

๓) ด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน ซ่ึงอาจด าเนินการได้ในหลายลักษณะ เช่น การประชุมสัมมนา การ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน โดยเฉพาะเน้นการพัฒนาครูผู้สอนซ่ึงเป็นตัวจักรที่ส าคัญที่สุดใน
การน าหลักสูตรไปใช้ ครูจะต้องสมารถจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายของ
หลักสูตร และเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสม ส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลให้การน าหลักสูตรไป
ใช้บรรลุเป้าหมาย  

๔)  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีมุม หรือศูนย์รวมความรูเก่ียวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แบบอิง
มาตรฐาน เพ่ือการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมด้วยตนเอง  
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๕) ส่งเสริมให้ครูได้มีโอกาสเข้าอบรม แลกเปล่ียนความรู้อย่างต่อเน่ือง ผู้บริหารจะต้องเป็นที่ปรึกษาครู
ในกรณีที่มีปัญหาทางด้านวิชาการหรือบริหารจัดการ และควรจัดให้มีการประชุมเพ่ือแก้ปัญหา 
ตลอดจนแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแสวงหาวิธีการใช้หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ  

2. การสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร  
 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน เป็นการปรับกระบวนทัศน์การจัดหลักสูตรการ
สอนที่แตกต่างไปจากเดิม จ าเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาต้องจัดทรัพยากรและปัจจัยที่เอ้ือต่อการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดความส าเร็จต่อการน าหลักสูตรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่  
  จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอส าหรับการพัฒนาหลักสูตร และติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร 
รวมทั้งงบประมาณเพ่ือใช้ในการพัฒนาบุคลากร และจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ  
  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่ือวัสดุอุปกรณ์และเอกสารต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับ
ความต้องการ ให้มีห้องเรียน สถานที่เรียน และห้องพิเศษต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เช่น ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โรงฝกงาน ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ห้องประชุมขนาดต่าง ๆ สนามกีฬา และ
โรงยิมเป็นต้น 
  จัดสรรการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมและมีคุ้มค่า โดยเฉพาะด้านการใช้อาคาร
สถานที่ต่าง ๆ เช่น ค านึงถึงขนาดของห้องเรียนและจ านวนห้องเรียน ห้องสมุด ที่เอ้ืออ านวยให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ  
  บริหารทรัพยากรบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดครูเข้าสอนเป็นส่ิงที่จะต้องพิจารณาอย่าง
รอบคอบ เพราะครูจะเป็นผู้ที่ มีบทบาทอย่างมากในการจัดประสบการณ์เรียนรู้จึงควรจัดให้ครูได้สอนตรงตาม
ความรู้ความสามารถ และความถนัด รวมทั้งการพัฒนาครูอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา  
 
3. การด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม  
 การจะส่งเสริมให้การจัดท าและใช้หักสูตรเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ต้องค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมของฝ่ายต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา และสร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษา  
  ให้ฝ่ายต่าง ๆ ทั้งผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร ครู และนักเรียนซ่ึงเป็นผู้ได้รับผลโดยตรงจากการใช้
หลักสูตร ได้มีส่วนร่วมในการวางแผน พัฒนาหลักสูตร และตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา  
  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องสร้างบรรยากาศการร่วมคิด ร่วมท า สถานศึกษาควรจัดสรรเวลาให้ครูได้วาง
แผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน มีการพูดคุย แลกเปล่ียนประสบการณ์กัน ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม พยายามลด
ภาระงานอ่ืน ๆ ของครู โดยให้มุ่งที่งานสอนเป็นหลัก      
  สร้างเครือข่ายให้เกิดการมีส่วนร่วม และการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ซ่ึงอาจเป็นเครือข่ายภายใน 
เช่น เครือข่ายผู้ปกครอง หรือเครือข่ายภายนอก เช่นเครือข่ายสถานศึกษา เครือข่ายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
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ซ่ึงสามารถจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีทรัพยากรและปัจจัยเพ่ิมขึ้นในการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 
 
4. การส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการ  
 ความส าเร็จในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับ บรรยากาศทางวิชาการซ่ึงสถานศึกษา
จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดขึ้น โดยด าเนินการ ดังน้ี  
  จัดระบบการบริหารทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งเรื่องการจัดกลุ่มผู้เรียนและโครงการที่จะส่งเสริม
การเรียนรู้และคุณธรรม การจัดตารางสอนของสถานศึกษา การลงโทษและให้รางวัลผู้เรียน  
  สร้างบรรยากาศการเรียนรู้  ทั้งห้องสมุด แหล่งการเรียนรู้ มุมค้นคว้าแก่ครูผู้สอนและนักเรียน การพัฒนา
ส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอน  
  สนับสนุนให้มีระบบข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ือใช้ในการพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งข้อมูลเก่ียวกับสภาพ
ความเป้นอยู่ ทรัพยากร เศรษฐกิจ อาชีพ และความต้องการของท้องถ่ินเพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ 
ครูสามารถน าสภาพปัญหาต่าง ๆ บูรณาการเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน  
  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือบริหารจัดการ
ความรู้ในส่วนที่เป็นประสบการณ์ในตัวครู น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้หรือบริหารชั้นเรียนอย่าง
เหมาะสม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะกระบวนการท างานเป็นทีม  
  ส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการน าเสนอหรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ให้เพ่ือน
ครู แลบุคลากรทางการศึกษา ได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความเป็นนักวิชาการแก่ครูแล
บุคลากรทางการศึกษาอีกด้วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 5 

เร่ือง การก ากับดูแลคุณภาพระดับสถานศึกษา 

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

 
  เพ่ือสร้างความม่ันใจแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนว่า ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามที่
คาดหวังตามที่ก าหนดในมาตรฐานการเรียนรู้ และเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนตามความคาดหวังของสถานศึกษา การ
ก ากับดูแลคุณภาพของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการน าหลักสูตรไปใช้จึงเป็นส่ิงจ าเป็น สถานศึกษา
สามารถด าเนินการได้หลายแนวทาง ได้แก่  
 

1.การนิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตร  
 การนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตร เป็นกระบวนการส าคัญที่สถานศึกษาใช้ในการควบคุมคุณภาพ โดยใช้
เทคนิควิธีการที่หลากลาย ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการติดตาม เช่น การตรวจเยี่ยมและการสังเกตการณ์ใน
ชั้นเรียน การเสนอแนะ ( Coaching) การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ การบันทึกรายงานหลังการสอน การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นต้น สถานศึกษาควรจัดให้มีแผนนิเทศ ก ากับ ติดตาม การใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบ 
ด าเนินการให้กระบวนการนิเทศเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา บนพ้ืนฐาน
ความรู้สึกที่เป็นกัลยาณมิตร มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน และยอมรับการเปล่ียนสถานภาพระหว่างการ
เป็นผู้นิเทศและเป็นผู้รับการนิเทศ ซ่ึงจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพ่ือให้เกิดระบบการนิเทศ ติดตาม ที่เป็นกัลยาณมิตร
ดังกล่าวแล้วควรด าเนินการดังน้ี 

 ร่วมกันก าหนดความต้องการในการรับการนิเทศ หรือก ากับ ติดตาม เพ่ือเฝ้าระวังมิให้คุณภาพการ
จัดท าและใช้หลักสูตรการเกิดปัญหา อุปสรรคและส่งผลกระทบต่อคุณภาพผู้เรียน  

 สร้างความเข้าใจและทัศนคติเก่ียวกับการนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรในเชิงบวกแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาว่า มิได้เป็นกระบวนการจับผิด แต่เป็นกระบวนการดูแล ช่วยเหลือ เพ่ือให้การใช้
หลักสูตรที่คุณภาพและประสิทธิภาพ  

 ก าหนดข้อตกลงเพ่ือการขับเคล่ือน การนิเทศติดตามร่วมกัน และมีแผนการด าเนินการอย่างชัดเจน 
เป็นรูปธรรม 

 ผู้บริหารสถานศึกษาต้องด าเนินการให้มีการนิเทศ ติดตาม อย่างเป็นระบบ ครบวงจร ทั้งในระดับชั้น
เรียน ระดับสถานศึกษา อย่างต่อเนืองและครอบคลุม  

2.การประกันคุณภาพภายใน  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๒ ก าหนดให้สถานศึกษามีการจัดระบบการประกัน
คุณภาพภายใน และการเตรียมความพร้อมส าหรับประกันคุณภาพภายนอก เป็นระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาที่
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สถานศึกษาต้องใช้เป็นกลไกส าคัญในการสร้างความม่ันใจต่อพ่อ แม่ผู้ปกครอง และชุมชนว่าจะสามารถจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ สถานศึกษาต้องจัดระบบประกันคุณภาพที่เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังน้ันต้องมีการ
ด าเนินการประกันคุณภาพอย่างต่อเน่ือง โดยมีแผนพัฒนาคุณภาพ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจน แผนปฏิบัติต้อง
เน้นผลคุณภาพผู้เรียน มีการรายงานผลเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเน่ือง และน าผลมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน 
3. การวิจัย และติดตามผลการใช้หลักสูตร  

 การวิจัยจะเป็นที่มาของข้อมูลข่าวสารที่แม่นตรง แสดงจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา สาเหตุ และแนวทางปรับปรุง
พัฒนาให้สถานศึกษาสามารถจัดหลักสูตรการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน สถานศึกษา ควร
ด าเนินการวิจัย ดังน้ี  
  การวิจัยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  มุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือน าผลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับผู้เรียน และความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน เช่น  
 - การประเมินตัวหลักสูตร โดยมีหัวข้อในการพิจารณา เช่น ความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักสูตร ความ
สอดคล้องของแต่ละองค์ประกอบ ความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและกรอบหลักสูตรท้องถ่ิน ความ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน ความเหมาะสมของแนวทางการจัดการเรียน
การสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระบบการวัดและประเมินผล เป็นต้น  
 - การประเมินความต้องการจ าเป็นในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพของนักเรียนในอนาคต เพ่ือ
น ามาใช้ก าหนดโปรแกรมการเรียน และเวลาเรียน  
 - การประเมินความต้องการของพ่อแม่ผู้ปกครอง และชุมชนในการพัฒนาผู้เรียน เพ่ือน ามาใช้ก าหนด
โปรแกรมการเรียน และโครงการต่าง ๆ  
   การวิจัย ประเมินผลการใช้หลักสูตร  
 การประเมินผลการใช้หลักสูตรเป็นส่วนส าคัญส่วนหน่ึงของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ซ่ึงสถานศึกษา
จะต้องมีความตระหนักในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นหลักประกันว่าผู้เรียนจะได้รับ
การพัฒนาทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย คุณธรรม บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรุ้ระดับชาติ และสามารถด ารงชีวิตใน
สังคมได้อย่ามีความสุข กระบวนการประเมินผลการใช้ลักสูตรสามารถด าเนินการได้ทั้งระหว่างการใช้หลักสูตร 
และเม่ือน าหลักสูตรไปใช้เรียบร้อยแล้ว หรือการติดตามจากผลผลิตของหลักสูตร คือ ผู้เรียนที่จบการศึกษาตาม
หลักสูตรน่ันเอง  
 เพ่ือให้การประเมินผลการใช้หลักสูตรบรรลุเป้าหมายของการควบคุมคุณภาพสถานศึกษาควรจัดให้มีการ
ประเมินทั้งระบบ คือ 

๑) ก าหนดให้มีการประเมินการใช้หลักสูตร เป็นกิจกรรมหลักของสถานศึกษา  
๒) สร้างความเข้าใจเก่ียวกับการประเมินการใช้หลักสูตรด้วยตนเองให้เกิดขึ้นกับคณะครู  
๓) วางระบบเครือข่ายการท างาน และมอบหมายงานการประเมินให้คณะผู้ปฏิบัติงานแต่ละคณะ

ด าเนินการประเมินเป็นระยะ ๆ โดยก าหนดใช้ชัดเจนว่าคณะใดต้องประเมินรายการใดบ้าง  
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๔) สรุปผลการประเมิน และน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  
  การประเมินผลการใช้หลักสูตรมีแนวทางการด าเนินการที่ส าคัญคือ พิจารณาองค์ประกอบของ
หลักสูตรที่จะประเมิน พิจารณาหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมิน ออกแบบการจัดเก็บข้อมูลด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือใช้พิจารณาตัดสินใจในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไปส าหรับประเด็นในการ
ประเมินน้ัน สามารถประเมินได้ทังเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการใช้หลักสูตรกระบวนการใช้หลักสูตร แลผลจากการใช้
หลักสูตร อย่างไรก็ตาม สถานศึกษาควรมุ่งเน้นการประเมินส่วนที่เก่ียวข้องต่อคุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
ควรค านึงถึงทั้งผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และคุณลักษณะของผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องให้ความส าคัญ โดยน าผลการ
ประเมินระดับสถานศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ เช่น ผลคะแนน NT, O-net, A-net มาพิจารณาทั้ง
ผลการประเมินในภาพรวม และผลการประเมินที่แยกรายวิชา และแยกรายมาตรฐาน หากผลกาประเมินไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่คาดหวัง ควรศึกษาวิเคราะห์เพ่ือค้นหาสาเหตุย่อมเกิดมาจากปัจจัยและกระบวนการใช้หลักสูตร
น่ันเอง จากน้ันจึงหาวิธีแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาคุณภาพต่อ  

 

ประเด็นเก่ียวข้องในการประเมินผลการใช้หลักสูตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นอกจากน้ันสถานศึกษาควรสนับสนุนส่งเสริมให้ครูท าวิจัยปฏิบัติการ ( Action research) เพ่ือแก้ปัญหาและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง โดยการวิจัยน้ันอาจเริ่มต้นจากการเลือกปัญหาการวิจัยที่มีความส าคัญ
และส่งผลกระทบต่อผู้เรียนมากที่สุดก่อน และที่มาของปัญหาการวิจัยอาจเกิดจากผู้เรียน เช่น ปัญหาพฤติกรรม 
ปัญหาการเรียนรู้ เป็นต้น หรืออาจเกิดจากการจัดการเรียนการสอนของครูไม่เหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียน เม่ือได้
ปัญหาการวิจัยแล้วจึงด าเนินการตามขั้นตอนการวิจัยต่อไป 
 

ปัจจัยของการใช้หลักสูตร  

 

 หลักสูตรสถานศึกษา 
 ความพร้อมของบุคลากร  

 ทักษะของการถ่ายทอดของ
ครู 

 เทคนิคการสอน 

 สื่อการเรียนการสอน  

 การวัดประเมินผล 

 การบริหารจัดการ  

     ฯลฯ  

กระบวนการใช้หลักสูตร  

 

 การออกแบบและการ
จัดการเรียนรู้ของครู  

 การนิเทศติดตามการใช้
หลักสูตร 

 การประเมินผลการเรียนรู้  

   ฯลฯ 

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  

 

 คุณภาพของผู้เรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  

 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้เรียน 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  

 ความส าเร็จในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 

        ฯลฯ  

  


