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กระทรวงศึกษาธิการไดมีคําสั่งใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ใน
โรงเ รียนตนแบบและโรงเรี ยนที่มีความพรอมการใชหลักสูตร  ในปการศึกษา  ๒๕๕๒  และ 
ใชในโรงเรียนทั่วประเทศในปการศึกษา  ๒๕๕๓  หลักสูตรนี้ เปนหลักสูตรที่ใชแนวคิดหลักสูตร 
อิงมาตรฐาน (Standard-based Curriculum) กลาวคือ เปนหลักสูตรที่กําหนดมาตรฐานการเรียนรูเปน
เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยในมาตรฐานการเรียนรูไดระบุส่ิงที่ผูเรียนพึงรูและปฏิบัติได เมื่อ
สําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อใหทุกภาคสวนที่ เกี่ยวของในการจัดการศึกษาไดยึดเปนแนวทาง 
ในการดําเนินการพัฒนาและสงเสริมใหผูเรียนไดบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูดังกลาว ดวยการ
ดําเนินการบริหารจัดการอิงมาตรฐาน (Standard-based Administration) การจัดการเรียนรูที่มีมาตรฐานเปน
เปาหมาย (Standard-based Instruction)  การวัดและประเมินผลที่สะทอนมาตรฐาน (Standard-based 
Assessment) เพื่อใหกระบวนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดจัดทําเอกสารประกอบหลักสูตรเพื่ออธิบายขยายความให
ผูเกี่ยวของทุกฝายทั้งระดับชาติ ทองถ่ิน และสถานศึกษา มีความเขาใจที่ชัดเจน ตรงกัน รวมทั้งรวมกัน
รับผิดชอบและทํางานรวมกันอยางเปนระบบ 
 เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่จัดทําขึ้น
ประกอบดวยเอกสารจํานวน ๓ เลม คือ 
 เลมที่ ๑  แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ใหขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและใช
หลักสูตรตลอดแนว ทั้งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรอบหลักสูตรระดับทองถ่ิน และหลักสูตร
สถานศึกษา ตลอดจนแนวคิดสําคัญของการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน นอกจากนั้นยัง
ส่ือสารกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหเขาใจถึงบทบาทหนาที่ในการสงเสริมสนับสนุน และกํากับดูแลการจัด
การศึกษา 
 เลมที่ ๒  แนวทางการจัดการเรียนรู ใหขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการเรียนรูที่มีมาตรฐานเปน
เปาหมาย ส่ือการจัดการเรียนรู การจัดทําคําอธิบายรายวิชา การจัดทําหนวยการเรียนรู ตลอดจนแนวทางการ
จัดการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู 
 เลมที่ ๓  แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ใหขอมูลเกี่ยวกับขอแนะนําในการจัดทํา
ระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนรูของสถานศึกษา แนวปฏิบัติที่ดีในการวัดและประเมินผล
การเรียนรูที่ถูกตองตามหลักวิชา แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรูในระดับชั้นเรียนที่นําไปสูการ
พัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพบนพื้นฐานของความแตกตางระหวางบุคคล 
 
 



 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญแตละสาขา 
คณาจารย ศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา  ครูผูสอน  และผู เกี่ยวของ ตลอดจนนักวิชาการของ 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และหนวยงานตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดทําเอกสารชุดนี้ 
ใหสําเร็จลุลวงดวยดี หวังวาเอกสารประกอบการใชหลักสูตรทั้ง ๓ เลมนี้ จะเปนประโยชนสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษา ครูผูสอน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหสามารถพัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนรู และดําเนนิการวดั
และประ เมินผลไดอย า งมีประสิทธิภาพ  เพื่ อพัฒนา เยาวชนไทยใหมี ความรู  ความสามารถ  
มีทักษะกระบวนการคิด เปนคนดี มีคุณธรรม และดํารงชีวิตในสังคมไดอยางเปนสุข 
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                          กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ซ่ึงพัฒนามาจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๔๔  โดยมีการปรับปรุงแกไขจุดที่
เปนปญหาอุปสรรคในการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติใหมีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น บนฐานขอมูลที่ได
จากการศึกษาวิจัยและติดตามประเมินผลการใชหลักสูตรอยางตอเนื่อง ประกอบกับขอมูลจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   ฉบับที่  ๑๐ ในสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และจุดเนนของ
กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนสูศตวรรษที่ ๒๑ จึงมีการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๔๔  เพื่อนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑    
ที่มีความเหมาะสม ชัดเจนทั้งเอกสารหลักสูตร และการนําหลักสูตรสูการปฎิบัติ   
                      อยางไรก็ตาม  การพัฒนาและใชหลักสูตรจะประสบความสําเร็จได จําเปนตองอาศัย 
การบริหารจัดการหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ   ทุกฝายที่เกี่ยวของตองมีความเขาใจที่ชัดเจนตรงกันเกี่ยวกับ
หลักสูตร  รวมทั้งเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของตนเอง และสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ   
เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน   การบริหารจัดการหลักสูตรในยุคปจจุบันซึ่งมี
การกระจายอํานาจสูทองถ่ินและสถานศึกษา ใหมีสวนรวมคิดรวมตัดสินใจในการพัฒนาหลักสูตร 
ของตนเองนั้น ตองอาศัยการเปลี่ยนแปลงแนวคิด วิธีการ รูปแบบ   และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน 
(Paradigm shift) จากกรอบแนวคิดเดิม  สูแนวคิดใหม  ความรูใหม  วิธีการบริหารจัดการ และ แนวปฏิบัติ
ใหม ๆ  ซ่ึงตองมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกันหลายระดับ ตั้งแตระดับชาติ ระดับทองถ่ิน  และระดับ
สถานศึกษา    
                   การบริหารจัดการหลักสูตร (Curriculum Administration ) เปนการบริหารงานที่มีขอบขาย
กวางขวางครอบคลุมหลายมิติ  เกี่ยวของกับบุคคลหลายฝาย  และตองอาศัยองคประกอบปจจัยเกื้อหนุนตาง ๆ 
มากมาย  เปรียบเสมือนการบริหารกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียน
การสอนใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด  อยางไรก็ตาม ขอมูลในเอกสารฉบับนี้จะเนนเฉพาะประเด็นสําคัญ
ในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตร  การสงเสริมสนับสนุน  และการกํากับ ดูแลคุณภาพการใชหลักสูตร  
โดยนําเสนอใหเห็นภาพตลอดแนวตั้งแตระดับชาติ  ระดับทองถ่ิน และสถานศึกษา  และจะเนนเปนพิเศษ
เกี่ยวกับการดําเนินการในสถานศึกษาซึ่งถือเปนหนวยงานสําคัญที่สุดในการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ   
เอกสารฉบับนี้จะชวยให ผูบริหารสถานศึกษา  ครูผูสอน  และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
เห็นแนวทางในการดําเนินงานในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง 
การสงเสริม และดูแลดานคุณภาพการจัดการศึกษาใหบรรลุผลตามเจตนารมณของหลักสูตร     
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   ในชวงทศวรรษที่ผานมา ประเทศตางๆ ในโลกไดมีการเคลื่อนไหวในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของตน โดยมีการกําหนดมาตรฐานการเรียนรูขึ้น เพื่อเปนเปาหมายและใชเปนเกณฑในการ
ประเมินคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทันกับการเปลี่ยนแปลงดานสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
ในโลกยุคปจจุบัน  มาตรฐานการเรียนรูเปนสิ่งที่บงบอกถึงสิ่งที่คาดหวัง หรือจุดหมายปลายทางของ
การศึกษาวา อะไรคือส่ิงที่ตองการใหนักเรียนทุกคนรูและปฏิบัติได เพื่อการดําเนินชีวิตเปนพลเมืองดี 
ในสังคม และสําหรับการศึกษาตอในระดับสูงตอไป   สําหรับประเทศไทยนั้นไดมีการกําหนดมาตรฐาน 
การเรียนรูเปนเปาหมายและเกณฑในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของผูเรียนในระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  ๘  กลุมสาระการเรียนรู  ไดแก ๑) ภาษาไทย  ๒) คณิตศาสตร  ๓) วิทยาศาสตร  ๔) สังคมศึกษา  
ศาสนา  และวัฒนธรรม     ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา   ๖) ศิลปะ     ๗) การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
๘)  ภาษาตางประเทศ   
                    มาตรฐานการเรียนรูเปนเสมือนกรอบทิศทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรูความสามารถอันเปนพื้นฐานจําเปนในโลกปจจุบัน    ดวยเหตุนี้มาตรฐานการเรียนรูจึงถือเปนตัวจักร
สําคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ  เพราะมาตรฐานบอกใหทราบวาจะสอนและประเมินอะไร 
และสวนกลางจะมีกลไกในการตรวจสอบเพื่อประกันระดับคุณภาพดังกลาว  โดยใชระบบการประเมิน
ภายในและการประเมินภายนอก ซ่ึงรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติที่จะเปน 
ตัวบงชี้สําคัญวา สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามที่มาตรฐานกําหนดหรือไม  
     
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑   
                หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ปรับปรุงและพัฒนาจากหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๔๔ เพื่อแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการใชหลักสูตรที่ผานมา  
และเพื่อชวยใหการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ยึดหลักการและแนวคิดสําคัญคือ มมีาตรฐาน
การเรียนรูเปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียน  (Standards-based curriculum)  โดยสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีบทบาทหนาที่ในการกําหนดมาตรฐานการเรียนรูขึ้น  มาตรฐานการเรียนรู 
มีความสําคัญสําหรับทุกฝายที่เกี่ยวของเชนเดียวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๔๔  
แตกําหนดตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง เพื่อใหชัดเจนและสะดวกในการจัดการเรียนการสอน  
และประเมินผลการเรียนรู 
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ผูเรียน - มาตรฐานการเรียนรูชวยให ผู เ รียนทราบถึงสิ่ งที่ตนตองรูและปฏิบัติได  รวมทั้ ง                
คุณลักษณะสําคัญ ซ่ึงเปนสิ่งทาทาย กระตุนใหผูเรียนมีความพยายามที่จะกาวไปใหถึงจุดนั้น 

ผูสอน - มาตรฐานการเรียนรูเปนกรอบและแนวทางในการสรางหลักสูตร ออกแบบการเรียนการสอน 
และการประเมินผล ทําใหทราบวาอะไรเปนสิ่งสําคัญที่นักเรียน  ควรจะรู และปฎิบัติได 

ชุมชน ทองถิ่น และระดับชาติ-  มาตรฐานการเรียนรูเปนความคาดหวังทางการศึกษาที่ตั้งไว  
รวมกัน ชวยใหทุกฝายที่เกี่ยวของสื่อสารเขาใจตรงกันเกี่ยวกับหลักสูตร ทําใหบุคคล 
และ สวนตางๆในระบบการศึกษาทํางานรวมกันในการวางแผนพัฒนาการศึกษาใหมี 
ประสิทธิภาพและมีทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
ดวยเหตุนี้ ในการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู เ รียนไปสูมาตรฐาน  ครูผูสอน 
และผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดทําหลักสูตร  จําเปนตองมีความรูความเขาใจเรื่องมาตรฐานและ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐานเปนอยางดี  

 
ลักษณะสําคัญของหลักสูตรอิงมาตรฐาน 
   การกําหนดมาตรฐานการเรียนรูเพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาก ารศึกษาเปนเรื่องสําคัญ  
แตมาตรฐานการเรียนรูจะไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆไดเลย หากไมมีการเชื่อมโยงมาตรฐานไปสู 
การปฏิบัติอยางจริงจัง  การสรางหลักสูตรที่สัมพันธหรืออิงกับมาตรฐานการเรียนรูอยางชัดเจน จะชวยพัฒนา
ใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปน  ( Carr J.F. & Harris D.E., 2001, Codd, J., Gordon, L. & Harker, 

R, 1990)  ในการจัดทําหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนไปสูมาตรฐาน ครูผูสอนและผูมี
สวนเกี่ยวของในการจัดทําหลักสูตร จําเปนตองเขาใจแนวคิด หลักการ และแนวปฏิบัติของหลักสูตร 
อิงมาตรฐานซึ่งมีลักษณะที่สําคัญ คือ 

๑. มาตรฐานเปนจุดเนนของการพัฒนาหลักสตูรในทุกระดบั 
 ในระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานเปนเปาหมายนั้น กระบวนการพัฒนาหลักสูตรตลอดแนวตัง้แต
ระดับชาติ ระดับทองถ่ิน ระดับสถานศึกษา ตลอดจนถึงระดับชั้นเรียนจะตองเนนและยึดมาตรฐานการ
เ รียนรู  เปนหลักและเปาหมายสําคัญ  นักการศึกษา และนักพัฒนาหลักสูตรในยคุปจจุบันเชื่อวา การนํา
มาตรฐานการเรียนรูไปสูหลักสูตรสถานศึกษา  และการเรียนการสอนในชั้นเรียนเปนเรื่องที่ สําคัญที่สุด  
เพราะเปนขั้นตอนของการนาํสิ่งที่คาดหวังในระดับชาติ ไปกอใหเกิดผลในการพัฒนาผูเรียน ดังนั้นการจัดทาํ 
หลักสูตรการเรียนการสอนใหเชื่อมโยงกับมาตรฐาน จึงเปนเร่ืองที่ทุกฝายควรให  
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ความสัมพันธเชื่อมโยงของมาตรฐานการเรียนรูระดับชาติ กับการพัฒนาหลักสูตรในระดับทองถิน่  
สถานศึกษา  และการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

 

 
 

ความสนใจอยางจรงิจัง  โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรยีนการสอนใน ช้ันเรียนนั้น 
มีผลโดยตรงตอผูเรียน จําเปนที่ครูผูสอนตองเอาใจใสเปนพิเศษวาเปาหมาย  กจิกรรมการเรียนการสอน  
ส่ือการเรียนการสอน  หรือวธีิการประเมินผล เชื่อมโยงสัมพันธกับมาตรฐานการเรียนรูหรือไมเพียงไร   
 

มาตรฐานการเรียนรู 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ระดับชาต ิ

กรอบหลักสูตรและการประเมินผลการเรียนรู 
ระดับทองถิ่น 

หลักสูตร และการประเมินผลการเรียนรู 
ระดับสถานศกึษา 

การบรรลุมาตรฐาน 

การเรียนการสอนในชัน้เรียน 
หลักฐานและรองรอยของการเรียนรู 

 
    กิจกรรมการเรียนรู             ช้ินงาน หรือภาระงาน 
                                                ที่นักเรียนปฏิบัติ 
 
          การประเมิน  - เกณฑการประเมิน 
                               - คําอธิบายคุณภาพงาน 
                               - แนวการใหคะแนน 
 
                    ผลงานตัวอยางที่ไดมาตรฐาน 

ความสนใจ 
ความตองการ 
ของผูเรียน 

- แหลงขอมูล 
-ปญหา 
-เหตกุารณสําคัญ
ในชุมชน 

เปาหมาย/จุดเนน
ของทองถ่ิน 
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๒. องคประกอบของหลักสูตรเชื่อมโยงกับมาตรฐาน 
           นักการศึกษาและนักพัฒนาหลักสูตรในยุคปจจุบันเชื่อวา การนํามาตรฐานการเรียนรูไปสู
หลักสูตร สถานศึกษาและการเรียนการสอนในชั้นเรียนเปนเรื่องที่สําคัญที่สุด เพราะเปนขั้นตอนของการนํา
ส่ิงที่คาดหวังในระดับชาติ ไปกอใหเกิดผลในการพัฒนาผูเรียน ดังนั้นการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน
ใหเชื่อมโยงกับมาตรฐาน  ทุกองคประกอบของหลักสูตรไมวาจะเปนเนื้อหาสาระที่สอน  กิจกรรมการ
เรียนรู ช้ินงาน/ภาระงานที่ผูเรียนตองปฏิบัติ เกณฑการวัดและประเมินผล ส่ือการเรียนรู  ตองเชื่อมโยง 
สะทอนสิ่งที่ตองการพัฒนาผูเรียนที่ระบุไวในมาตรฐานการเรียนรู ในการออกแบบหลักสูตรและจัดการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพ ผูเกี่ยวของและครูผูสอนตองวิเคราะหคําสําคัญ (Key word) วามาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดนั้นระบุวานักเรียนควรรูอะไร และทําอะไรได หรือตองการใหผูเรียนมีคุณลักษณะ เจตคติ คุณธรรม
จริยธรรมอะไร  ขอมูลจากการวิเคราะหนี้จะเปนขอมูลสําคัญในการกําหนดองคประกอบของหลักสูตร
ดังกลาวตอไป 

 
๓. หนวยการเรียนรูคือหัวใจของหลักสูตร 
               การออกแบบหนวยการเรียนรู (Unit of learning) ถือเปนขั้นตอนที่สําคัญของการจัดทําหลักสูตร
อิงมาตรฐาน เพราะหนวยการเรียนรูจะมีรายละเอียดของเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียน  
การวัดและประเมินผล ซ่ึงจะนํามาตรฐานไปสูการปฏิบัติในในการจัดการเรียนการสอนใน   ช้ันเรียน 
อยางแทจริง ปรัชญาการศึกษาในยุคที่ผานมานั้นมักจะเนนการสอนเนื้อหาสาระ   ดังนั้นรูปแบบหลักสูตร
การเรียนการสอนในยุคกอนจึงมีลักษณะเปนหลักสูตรอิงเนื้อหา (Content-based curriculum)  การวัด
ประเมินผลในหลักสูตรรูปแบบนี้ก็เนนที่การจดจําเนื้อหาใหไดมากที่สุด และเกณฑการวัดประเมินผล 
ก็กําหนดเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives) การจัดทําหลักสูตรลักษณะนี้ให
ความสําคัญกับการเรียนรูเนื้อหา และการทองจํา 

    หลักสูตรแบบอิงมาตรฐานเนนการออกแบบหนวยการเรียนรูที่มีมาตรฐานเปนเปาหมาย   
(Standards-based unit) มีการกําหนดแกนเรื่องของหนวย  (Theme)  ซ่ึงเอื้อตอการหลอมรวมเนื้อหาของ
ศาสตรสาขาตางๆ เขาดวยกันเปนหนวยการเรียนรูบูรณาการ และกําหนดงานใหผูเรียนปฏิบัติเพื่อฝกฝนและ
เปนรองรอยสําหรับประเมินวาผูเรียนมีความรูความสามารถถึงระดับที่กําหนดไวเปนมาตรฐานหรือไม  
ดังนั้นมาตรฐานที่เปนเปาหมายในแตละหนวยการเรียนรูอาจมีไดหลายมาตรฐาน และอาจมาจากหลากหลาย
สาขาวิชา และอาจมีทั้งมาตรฐานที่เปนเนื้อหา มาตรฐานที่เนนทักษะกระบวนการ  (Carr, J.F. & Harris, 

D.E., 2001)   การจัดการเรียนรูเปนหนวยลักษณะนี้  เนื้อหาสาระ และกิจกรรมจึงเปนเพียงหนทาง 
(means)  ที่จะนําพาผูเรียนไปถึงหลักชัย (Ends) คือมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด     ผูเรียนอาจบรรลุถึง
มาตรฐานเดียวกันดวยเนื้อหาและวิธีการที่แตกตางกันได นักวิชาการ และนักพัฒนาหลักสูตรในยุคปจจุบัน
เชื่อวาหลักสูตรลักษณะนี้สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและทองถ่ินอยางแทจริง  
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๔. กระบวนการ และขั้นตอนการจัดทําหลักสูตรมีความยดืหยุน 
  ในการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนอิงมาตรฐานนั้น สามารถทําไดหลายรูปแบบ
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหบรรลุถึงเปาหมายเดียวกัน  มิไดมีการกําหนดหรือจัดลําดับขั้นตอนที่แนนอนตายตัว
ขึ้นอยูกับเหตุผล วัตถุประสงค และความจํา เปนของแตละบริบท (Carr J.F. & Harris D.E., 2001; 

Solomon, P.G. ,1998)   เชน อาจเริ่มตนจากการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู  หรืออาจเริ่มจากการกําหนด
หัวขอ/ประเด็นปญหาที่นาสนใจ หรือเร่ิมจากบทเรียนที่มีอยูเดิมแลว โดยเชื่อมโยงหัวขอหรือบทเรียนนั้นๆ 
วาสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูใดบาง  อยางไรก็ตาม รูปแบบที่เปนที่รูจักและใชอยางแพรหลายที่สุดคือ
การออกแบบยอนกลับ ( Backward design ) ซ่ึงเปนรูปแบบที่สมาพันธทางการนิเทศและพัฒนาหลักสูตร ( 
Association for Supervision and Curriculum Development)  ของสหรัฐอเมริกาและผูเชี่ยวชาญดาน
หลักสูตรจํานวนมากเสนอแนะ วาเปนการออกแบบหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผูเรียนไปสู
มาตรฐานโดยการเอาผลลัพธสุดทายที่ตองการคือคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดเปน 
ตัวตั้งการออกแบบหลักสูตรลักษณะนี้จะเริ่มตนจากการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัดที่กําหนด 
เปนเปาหมายของหนวยการเรียนการสอนแลวจึงกําหนดชิ้นงานหรือภาระงานที่ตองการใหผูเรียนปฏิบัติ  
และกําหนดเกณฑในการประเมินงานกอนการกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน  การเริ่มตนแตละวิธีมีทั้ง
ขอดีและขอจํากัด  ครูผูสอนจึงควรใชวิธีการที่หลากหลายและพิจารณาตามความเหมาะสม   
 
๕.  การประเมินผลสะทอนมาตรฐานอยางชัดเจน 
 มาตรฐานและการประเมินผลมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด การวัดและประเมินผลถือวาเปนจุดที่
สําคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่งของการจัดทําหลักสูตรแบบอิงมาตรฐาน    แนวคิดดานการศึกษาในยุคปจจุบันได
ปรับเปลี่ยนจากยุคที่เนนพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ซ่ึงวัดประเมินผลการเรียนรูตามจุดประสงคยอย  
เปนยุคที่ใหความสําคัญแกการประเมินในองครวมโดยเทียบเคียงกับมาตรฐานเปนสําคัญ  นักวิชาการใน
ยุคของการปฏิรูปการศึกษาที่มีมาตรฐานเปนเปาหมาย ตางมีความเห็นสอดคลองกันวาการจะพัฒนา
คุณภาพการศึกษาไดอยางประสบความสําเร็จนั้น มาตรฐานตองเปนตัวเทียบเคียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่สําคัญในการวัดและประเมินผลการเรียนรูในทกุระดับ  ไมวาจะเปนระดับชาต ิ  ระดับทองถ่ินหรือเขต
พื้นที่การศึกษา  และที่สําคัญที่สุดคือ ระดับสถานศึกษา และระดับชั้นเรียน  (Solomon, P.G.,1998;   
Newmann F.M., Secada W.G., and Wehlage G.G.,1995 )   ดังนั้นเกณฑตางๆ หรือรองรอยหลักฐาน
ในการประเมนิผลการเรียนจะตองเชื่อมโยงและสะทอนมาตรฐานการเรียนรูอยางชดัเจน  และมีความชัดเจน
ในการที่จะบงชี้ไดวาผูเรียนบรรลุถึงมาตรฐานหรือไม เพียงใด หากยังไมบรรลุมีจุดใดบางทีจ่ะตองพัฒนา 
ขอมูลจากการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนนี้ นับเปนขอมูลสําคัญมากในการประกันคณุภาพการศึกษา 
เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติใหมีคุณภาพตามที่มุงหวังตอไป 
 
ปจจัยสูความสําเร็จ 
       การพัฒนาและใชหลักสูตรในระบบการศึกษาทีม่ีมาตรฐานเปนเปาหมาย จะประสบความสําเร็จมาก
นอยพยีงใดขึน้อยูกับปจจัยที่เกี่ยวของหลายประการ ทีสํ่าคัญไดแก  

        ๑. การมีสวนรวม :  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ไดมุงเนนการ
กระจายอํานาจและการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยใหหนวยงานตางๆ ทุกระดับ ทั้งระดับชาติ   
เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ตลอดจนชุมชนและผูเกี่ยวของ ไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
และการพัฒนาหลักสูตร ดังนั้นการจัดศึกษาขั้นพื้นฐานใหบรรลุจุดมุงหมายได หนวยงานที่เกี่ยวของ 
ในการพัฒนาหลักสูตรทุกระดับ ตองมีการประสานสัมพันธและความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ผูมีสวนได
สวนเสีย ซ่ึงรวมถีงภาคธุรกิจเอกชน บิดามารดา  ผูปกครอง  และบุคคลในชุมชนอยางตอเนื่อง เพื่อให 
การพัฒนาและใชหลักสูตรเปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
            ๒. มุงสูเปาหมายเดียวกัน:  มาตรฐานการเรียนรูเปนสิ่งที่บงบอกถึงเปาหมาย หรือความคาดหวัง
ทางการศึกษาที่ตองการใหเกิดในตัวผูเรียนทุกคน ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของตองยึดเปาหมายเดียวกัน คือ 
การพัฒนาผู เ รียนไปสูมาตรฐานการเรียนรู  ดังนั้น  การกําหนดนโยบาย  และการดําเนินงานตางๆ  
ของหนวยงานทางการศึกษาทั้งในระดับชาติ ระดับทองถ่ิน และระดับสถานศึกษาตองตระหนักและมุงไปใน

                                     
 

• ระดับชั้นเรียน 
• ระดับสถานศึกษา 
• ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา 
• ระดับชาติ 
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ทิศทางเดียวกัน ในการที่จะพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามมาตรฐานซึ่งเปนเปาหมายที่กําหนดไวรวมกัน  
ส่ิงเหลานี้จะชวยใหการจัดการศึกษามีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

     ๓. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ: การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความสําเร็จ  
ตองมีการบริหารจัดการที่ดี มีการวางแผน และดําเนินงานอยางเปนระบบ ตอเนื่อง และมีการสงเสริม
สนับสนุน ทั้งดานงบประมาณ ทรัพยากร  บุคลากร  ตลอดจนมีการพัฒนาศักยภาพผูเกี่ยวของ เพราะสิ่ง
เหลานี้จะสงผลตอประสิทธิภาพในการดําเนินงานในการพัฒนาเยาวชนของชาติไปสูคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรูที่กําหนดไว 
               ๔. การมีระบบกํากับตรวจสอบคุณภาพท่ีดี:  การพัฒนาคุณภาพผู เรียนในระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน เปนรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  จึงนับเปนภารกิจที่สําคัญยิ่ง  
จําเปนตองมีระบบกํากับติดตามคุณภาพของการจัดการศึกษา เพื่อใหมั่นใจวาผูเรียนมีความกาวหนาในการ
เรียนรูและบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด   รวมทั้งตองมีกิจกรรมที่ชัดเจนถึงการดํารงรักษามาตรฐาน
อยางตอเนื่องในทุกระดับ  จะตองมีการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพสูสาธารณะ และผูที่เกี่ยวของ 
ไดทราบ  ตลอดจนมีการนําผลการตรวจสอบประเมินคุณภาพไปเปนขอมูลในการปรับปรุงการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามที่คาดหวังไวตอไป 
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          สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปนหนวยงานหลักที่ดูแลการจัด
การศึกษาในระดับที่ต่ํากวาอุดมศึกษา  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๒๗
กําหนดใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความ
เปนไทย  ความเปนพลเมืองดีของชาติ  การดํารงชีวิต  และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ  
นอกจากนั้น ยังระบุใหการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษายึดหลักการ  มีเอกภาพดาน
นโยบาย มีความหลากหลายในทางปฏิบัติ  มีการกระจายอํานาจไปสูทองถ่ิน  และสถานศึกษา ใหมีบทบาท
ในการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของตนเอง  ( สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, ๒๕๔๒)    ไดมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพ ตลอดจนใหมีการ
สงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู  คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง       อีกทั้งระดมทรัพยากร
จากแหลงตางๆ  มาใชในการจัดการศึกษา  สงเสริมการมีสวนรวมของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกร
วิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น 
                      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนับเปนหนวยงานสวนกลางที่มีภารกิจสําคัญ 
ในการกําหนดนโยบาย พัฒนามาตรฐานการเรียนรูและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ  
สําหรับใหทองถ่ินและสถานศึกษาใชเปนกรอบทิศทาง ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผูเรียนไปสู
มาตรฐานการเรียนรูที่กําหนด  และเพื่อใหการดําเนินการพัฒนาผูเรียนสูเปาหมายที่กําหนดในระดับชาติ  
สพฐ. จําเปนตองสงเสริม สนับสนุนหนวยงานระดับทองถ่ิน  และสถานศึกษา ในการนําหลักสูตรแกนกลาง
ไปใช  และในการพัฒนาสาระหลักสูตรในสวนที่สอดคลองกับความตองการของตนเอง  การสงเสริม
สนับสนุนอาจดําเนินการในรูปแบบและวิธีการตางๆ ทั้งการสงเสริมดานบุคลากร  งบประมาณและ
ทรัพยากรตางๆ  และการสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ เปนตน 
               นอกจากนั้น เพื่อเปนหลักประกันวาในการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาสูระดับทองถ่ินและ
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดบรรลุเปาหมายและเจตนารมณของหลักสูตร  หนวยงานสวนกลาง
จําเปนตองมีการติดตามประเมินผล และควบคุมคุณภาพอยางเปนระบบตอเนื่อง โดยดําเนินการในหลาย
ลักษณะ ทั้งการติดตามการใชหลักสูตร  การทดสอบหรือประเมินคุณภาพผูเรียนระดับชาติ  และการ
จัดระบบประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ   
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การบริหารจดัการหลักสตูรในระดับชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

สงเสริม สนบัสนุน พัฒนามาตรฐานการเรียนรูและหลักสูตรแกนกลาง 

กระทรวงศกึษาธิการประกาศใชหลักสูตร 

สพฐ. /หนวยงานระดับชาติ

กํากับ ดูแลคุณภาพ 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(พิจารณาใหความเหน็ชอบ)

สถานศึกษาพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา 

วิจัย ติดตามประเมินผลการใชหลักสูตร 

 พัฒนาบุคลากร 
 สนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากร 
 เผยแพรความรูดานวิชาการ 

เขตพื้นที่การศกึษาพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่น 

 การประกันคณุภาพการศึกษา 
 ประเมินคุณภาพผูเรียน
ระดับชาต ิ

 วิจัย ติดตามผลการใช 
    หลักสูตรแกนกลาง 

๑๐ 
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ความหมายของหลักสูตรแกนกลาง 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียน
ในระดับการศึกษาที่ต่ํากวาอุดมศึกษา โดยมุงหวังใหผูเรียนมีความสมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ และ
สติปญญา อีกทั้งมีความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิต และมีคุณภาพไดมาตรฐานสากลเพื่อ
การแขงขันในยุคปจจุบัน  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวยสวนสําคัญ คือ หลักสูตร
แกนกลาง  สวนที่เกี่ยวของกับสภาพชุมชนและทองถ่ิน  และสวนที่สถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมให
สอดคลองกับความตองการของตนเอง 

๑) หลักสูตรแกนกลาง   เปนหลักสูตรในสวนที่กําหนดโดยหนวยงานสวนกลาง (สพฐ.)   
เพื่อใหทุกโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนทุกคน  
หลักสูตรแกนกลางระบุส่ิงที่จําเปนสําหรับพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนใหเปนพลเมืองดีของชาติ และ
สามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข กาวทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ความเจริญทาง
วิทยาการในโลกยุคปจจุบัน องคประกอบสําคัญของหลักสูตรแกนกลาง ไดแก  วิสัยทัศน  หลักการ   
จุดหมาย  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค  มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด  
สาระการเรียนรูแกนกลาง โครงสรางเวลาเรียนพื้นฐาน  และเกณฑการวัดประเมินผลกลาง  

๒) สวนท่ีเก่ียวของกับสภาพชุมชนและทองถิ่น จัดทําโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ 
หนวยงานที่รับผิดชอบระดับทองถ่ิน  ซ่ึงหนวยงานดังกลาวตองเปนหลักในการประสานความ

รวมมือระหวางโรงเรียนและชุมชน  ในการจัดทําเอกกรอบหลักสูตรระดับทองถ่ิน   ซ่ึงมีขอมูลสําคัญ
เกี่ยวกับเปาหมาย/จุดเนนในการพัฒนาผูเรียนในทองถ่ิน สาระการเรียนรูทองถ่ิน และการประเมิน
คุณภาพผูเรียนระดับทองถ่ิน ทั้งนี้ไมจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการเรียนรูเพิ่มเติมในระดับทองถ่ิน 
 ๓) สวนท่ีสถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติม  เพื่อใหสอดคลองเหมาะสมกับจุดเนนของสถานศึกษา 
ความสนใจ ความตองการและความถนัดของผูเรียน หรือเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนในระดับสูง 
ทั้งนี้ไมจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการเรียนรูเพิ่มเติม 
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กระบวนการพัฒนามาตรฐานการเรียนรูและหลักสูตรแกนกลาง  
                   การพัฒนามาตรฐานการเรียนรูและหลักสูตรแกนกลาง (core curriculum) เปนหนาที่
รับผิดชอบของ สพฐ.ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติซ่ึงไดระบุในมาตรา ๒๗  ใหคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเปนไทย ความเปน
พลเมืองดีของชาติ   การดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ   หลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพื้นฐานนับเปนสิ่งสําคัญยิ่ง  เพราะใชเปนกรอบทิศทางในการพัฒนาเยาวชนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ  สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแหงในประเทศ  ไมวาจะอยู
แหงใด ภูมิภาคใด  หรือไมวาจะเปนโรงเรียนขนาดเล็กหรือขนาดใหญ  จะตองใชหลักสูตรแกนกลาง 
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนไปสูมาตรฐานการเรียนรู ตามที่กําหนดในหลักสูตร  ดังนั้น
การพัฒนามาตรฐานการเรียนรูและหลักสูตรแกนกลางจึงเปนกระบวนการที่สําคัญ ตองมีการพิจารณา
อยางรอบคอบ บนฐานขอมูลที่ชัดเจน โดยมีลําดับขั้นตอนในการดําเนินการสําคัญดังนี้ 
 
 
 

หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ทองถิน่

สถานศึกษา
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๑) ศึกษาผลการวิจัยและติดตามการใชหลักสูตร แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วิทยาการตางๆในประเทศ  และในโลกยุคปจจุบัน รวมทั้ง
แนวโนมในการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานสําคัญในการปรับปรุงหลักสูตร  
ทั้งมาตรฐานการเรียนรู ที่เปนเปาหมายคุณภาพของผูเรียน  โครงสรางเวลาเรียน  เนื้อหา และการวัด
ประเมินผลการเรียนรูใหเหมาะสมและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

๒) ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง แตงตั้งคณะกรรมการ/ คณะทํางาน 
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร  คณะกรรมการ/คณะทํางานดังกลาวประกอบดวยบุคคลจากหลายฝาย
ครอบคลุมทั้งผูทรงคุณวุฒิ  ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  นักการศึกษา นักจิตวิทยาการเรียนรู ผูบริหาร  และ
ครูผูสอน เพื่อใหเกิดความคิดมุมมองที่หลากหลายและรอบดาน 

๓) รับฟงความคิดเห็นผูเกี่ยวของ  ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรนั้น เปดโอกาสใหทุก 
ภาคสวนไดเขามามีบทบาท และมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางซึ่งเปน
เปาหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาเยาชนของชาติ  

๔) นํารางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  และเสนอกระทรวงศึกษาธิการเพื่อประกาศใชหลักสูตร 

๕) นําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสูการปฏิบัติ  ในระดับทองถ่ินและ
สถานศึกษา 

๖) วิจัย ติดตามผลการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   การพัฒนาหลักสูตรเปน
กระบวนการที่ไมหยุดนิ่ง  (Dynamic) จําเปนตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เพื่อใหทัน
ตอความกาวหนา  และความเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและสังคม 
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การพัฒนามาตรฐานการเรียนรูและหลักสูตรแกนกลาง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 

ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ 

สมรรถนะสําคัญ / คุณลักษณะอันพึงประสงค 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นําเสนอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ทองถ่ิน และสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

วิจัย ติดตามประเมินผลการใชหลักสูตร 

ปรับปรุงพัฒนา 

ผลการวิจัยติดตามการใชหลักสูตร 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของ
ประเทศ 

การเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการในยุคปจจุบัน 

วิสัยทัศน/  หลักการ/ จุดหมาย 

มาตรฐานการเรียนรู / ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง 

โครงสรางเวลาเรียน 

เกณฑการวัดประเมินผล และจบหลักสูตร 

รับฟงความคิดเห็นผูเกีย่วของ 
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                        เพื่อใหการนําหลักสูตรแกนกลางไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการสงเสริม สนับสนุนหนวยงานระดับตางๆ ไดแก 
การพัฒนาบุคลากร  
 การพัฒนาบุคลากรเปนสิ่งสําคัญยิ่งในการชวยใหการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติประสบ
ความสําเร็จ  สวนกลางจําเปนตองสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรูและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรอิงมาตรฐาน  การบริหารจัดการหลักสูตร  เพื่อใหทุกฝายที่
เกี่ยวของมีความเขาใจตรงกันเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนเขาใจถึงปจจัยที่จะเอื้อใหการนํา
หลักสูตรไปใชมีประสิทธิภาพ  ในการพัฒนาบุคลากรนั้นหนวยงานสวนกลางสามารถดําเนินการได  
ในหลายลักษณะ ไดแก 

 กําหนดนโยบายที่จะชวยผลักดันการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ  ทั้งระยะสั้น 
และระยะยาว  นอกจากนั้นนโยบายที่กําหนดเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรียนการสอน
ใหมนั้น  จะตองชวยเสริมสรางองคกรใหเขมแข็ง ทันตอการเปลี่ยนแปลง  

 พัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการและสรางความตระหนักแกผูบริหารทั้งระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและโรงเรียน ใหเห็นถึงความสําคัญเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน ซ่ึงจะสงผลโดยตรงตอ
การพัฒนาคุณภาพผูเรียน อันเปนเปาหมายสูงสุดของการจัดการศึกษา   ผูบริหารเปนผูที่มีอํานาจในการ
ตัดสินใจดําเนินงานตาง ๆ ของโรงเรียน หากผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง จะชวย
ใหการพัฒนาและใชหลักสูตรประสบความสําเร็จไดโดยงาย   

 พัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก  และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการใหม ๆ   และมีความรูความเชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตร  
การเรียนการสอน และการวัดประเมินผลการเรียนรูที่มีมาตรฐานเปนเปาหมาย เพื่อที่บุคลากรดังกลาว
สามารถชวยเหลือ ใหคําแนะนําแกครูผูสอนในสถานศึกษาตางๆ ภายใตการกํากับดูแลในเขตพื้นที่ 
ใหสามารถจัดทําหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดังกลาวอาจดําเนินการไดในหลายลักษณะ เชน การอบรม  เผยแพรใหความรูผานสื่อตางๆ    
ทั้งเอกสาร   website  วิทยุ  โทรทัศน จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ  การศึกษาดูงาน เปนตน         

 พัฒนาความกาวหนาดานวิชาชีพ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อใหเกิดขวัญ 
กําลังใจ และเกิดความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง  โดยการใหรางวัล เกียรติบัตรแกครูดีเดน 
จัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ กําหนดเกณฑในการเลื่อนวิทยฐานะของครูใหสัมพันธกับ
ระดับความรูความสามารถในการออกแบบและจัดการเรียนรู  เปนตน 
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การสนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากร 
               งบประมาณและทรัพยากรเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยในการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตร    
การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ   การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรใหแกหนวยงานสวนกลาง
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเพื่อใชในการพัฒนาหลักสูตร หรือดําเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรมตางๆ  ในการที่สนับสนุนสงเสริมการพัฒนาและใชหลักสูตร  การเรียนการสอนนั้น  
ควรพิจารณาอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงสิ่งสําคัญตอไปนี้ 

 จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอยางเพียงพอ  เพื่อใหการดําเนินงานดานการพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนในหนวยงานแตละระดับ  ตั้งแตระดับชาติ  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
ตลอดจนถึงสถานศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 จัดลําดับความสําคัญของการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากร โดยมุงเนนไปที่เปาหมาย
สําคัญคือการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  เพราะคุณภาพผูเรียนคือเปาหมายสูงสุดของการจัดการศึกษา   
ปจจัยอ่ืนเปนเพียงเครื่องชวยสงเสริมที่จะชวยใหผูเรียนใหบรรลุผลตามคุณภาพที่คาดหวัง  

 มีการจัดการดานทรัพยากร บุคคล และการบริการดานวัสดุและสื่อการเรียนตางๆ  เพื่อให
ความสะดวกและชวยเหลือครูใหสามารถใชหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ  การใหบริการดังกลาวนั้น
ตองเปนไปอยางเพียงพอและทั่วถึง 
  
การเผยแพรความรูดานวชิาการ 
             สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาที่รับผิดชอบในการเผยแพรความรู
เกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน  เพื่อใหผูเกี่ยวของทุกฝายและทุกระดับมีความรู  ความเขาใจ
เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน  พรอมทั้ง
บทบาทหนาที่ของแตละฝายอยางชัดเจน โดยดําเนินการในหลายลักษณะ ดังนี้ 

 ประชาสัมพันธเร่ืองหลักสูตร : การประชาสัมพันธเปนสิ่งที่จะชวยใหสาธารณชน  
และหนวยงานตางๆที่ เกี่ยวของ มีความเขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรในแงมุมตาง ๆ    
จึงจําเปนตองมีการดําเนินการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องเปนระยะๆ ผานสื่อตางๆ  เชน วิทยุ โทรทัศน
และหนังสือพิมพใหผูเกี่ยวของเขาใจวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายของหลักสูตร สาระสําคัญ ลักษณะ
การเรียนการสอนและวิธีการวัดประเมินผล ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกันในทางปฏิบัติ 

 เผยแพรความรู  : การเผยแพรความรูเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน ตองเปนไปอยาง
กวางขวาง ตอเนื่อง  ผานสื่อตาง ๆ ที่จะเขาถึงผูเกี่ยวของไดมากที่สุด  ทั้งในรูปของหนังสือ เอกสาร   
ส่ือเทคโนโลยี  หรือโดยการประชุมปฏิบัติการ เปนตน 

 จัดทําคลังความรู:  จัดทําคลังความรูที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถคนควา 
แสวงหาความรูในเรื่องตาง ๆ  เชน   การออกแบบหนวยการเรียนรูที่มีคุณภาพ  การจัดกิจกรรม 
การเรียนรูรูปแบบตาง ๆ  ลักษณะขอสอบที่ชวยพัฒนาทักษะการคิด เปนตน 
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 เปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู :  จัดใหครู และบุคลากรทางการศึกษาไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดและประสบการณซ่ึงกันและกัน เชน การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การประกวดผลงานดีเดน
เกี่ยวกับหลักสูตร    ตัวอยางแนวปฏิบัติที่ดี ( best practice) ในเรื่องการเรียนการสอนของโรงเรียนตาง ๆ 
เปนตน 
 
          
 
 
 
 
              รัฐมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหเปนไปอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยมี
หลักฐานที่แสดงใหปรากฎแกสาธารณชนถึงผลลัพธจากการจัดการศึกษานั้น  ในการปฏิรูปการศึกษาที่
กระจายอํานาจใหแกทองถ่ินและสถานศึกษามีสวนรวมและมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรนั้น 
จําเปนอยางยิ่งที่สวนกลางตองมีมาตรการและวิธีการในการกํากับดูแล การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดที่กําหนดไวรวมกัน  
 
การประกันคณุภาพการศึกษา    
              สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนสวนราชการที่มีบทบาทและหนาที่ในการ
กํากับดูแลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพ  การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเปนกลไก
และเครื่องมือสําคัญที่ตองดําเนินการ  เพื่อสรางความมั่นใจตอผูเรียนซึ่งเปนผูรับบริการทางการศึกษา 
และสรางความตระหนักตอเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ใหมุงมั่นจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพโดย
ดําเนินการดังตอไปนี้ 

 พัฒนาระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหหนวยงานทางการ
ศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใชเปนแนวทางในการควบคุมคุณภาพการศึกษา 

 กําหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรฐานการ
เรียนรูและตัวช้ีวัด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใชเปนมาตรฐานขั้นต่ําของการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะชวยขับเคลื่อนการพัฒนาและใช
หลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ 

 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยเครื่องมือมาตรฐานในระดับชั้นสําคัญ  ๆ  
เพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 จัดทําฐานขอมูลคุณภาพการศึกษาระดับชาติ เพื่อใชเปนสารสนเทศในการวางแผนกําหนด
นโยบาย และพัฒนาการศึกษาชาติ 
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 จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ เพื่อรายงานใหผูมีสวนไดสวนเสีย 
(Stakeholder) และสาธารณชนไดรับทราบถึงคุณภาพการจัดการศึกษา 

 
การประเมินคุณภาพผูเรียนระดับชาต ิ

    ส่ิงที่สะทอนคุณภาพที่แทจริงของการจัดการศึกษา คือคุณภาพผูเรียนซึ่งเปนผลผลิตของ
กระบวนการจัดการศึกษาทั้งหมด  ดังนั้นการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะ
สะทอนคุณภาพโดยรวมของการจัดการศึกษาของประเทศ  การประเมินคุณภาพผูเรียนระดับชาติเปน
การประเมินผูเรียนเพื่อตรวจสอบ  ควบคุมคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรูของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมีการประเมินในระดับชั้นสําคัญ ไดแก ช้ันประถมศึกษา 
ปที่  ๓  ประถมศึกษาปที่  ๖  มัธยมศึกษาปที่ ๓  และมัธยมศึกษาปที่  ๖    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลจากการประเมินใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตาง ๆ เพื่อนําไปใชในการ
วางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบาย
ของประเทศ   และเปนประโยชนตอสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวนพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
 
การวิจัย ติดตามผลการใชหลักสูตร   
    การวิจัย  และติดตามผลการใชหลักสูตรเปนกระบวนการคนหาความรูและขอมูลที่จะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาหลักสูตร สามารถนําขอคนพบมาแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ หรือประกอบการ
ตัดสินใจในเรื่องนโยบายทางการศึกษาและแนวทางปฏิบัติตางๆ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตองใชการวิจัยและติดตามผลการใชหลักสูตรเขามาเปนสวนหนึ่งของระบบการจัดการศึกษา 
และควรมีการดําเนินงานรวมกับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งสรางเครือขายการวิจัยกับ
สถาบันอุดมศึกษาตางๆ   
 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

การประเมินคุณภาพผูเรียน หลักสูตรและการสอน
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 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง   มุงเนนการศึกษาแนวโนมและทิศทางการศึกษา 
เพื่อนํามาปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งตอบสนองความตองการของผูเรียนทุก
กลุม และเตรียมผูเรียนเพื่อเขาสูโลกอนาคต  โดยอาจมีการวิจัยในประเด็นตางๆ เชน 

- การวิจัยพัฒนามาตรฐานการเรียนรู/ ตัวช้ีวัด 
- การประเมินความตองการและความจําเปน (Needs Assessment) 
- การประเมินตัวหลักสูตร (Curriculum Appraisal) 
- การวิจัยทดลองในแตละองคประกอบของหลักสูตร (Curriculum Tryout) 
- การวิจัยพัฒนาการสรางหลักสูตรสถานศึกษา (Curriculum Development) 
 การวิจัย ติดตามผลการใชหลักสูตร    การใชหลักสูตรเปนเรื่องของการดําเนินการใน

สถานศึกษา และเกี่ยวของกับครูโดยตรง   ความสําเร็จในการใชหลักสูตรจะเกิดขึ้นมิไดเลยหากผูบริหาร
โรงเรียนไมปรับเปลี่ยนบทบาท และครูผูสอนไมปรับเปลี่ยนวิธีการสอน ใหสอดคลองกับเจตนารมณ
ของหลักสูตร  สวนกลางมีหนาที่ในการดําเนินการวิจัย ติดตามการใชหลักสูตรในภาพรวมของประเทศ 
เพื่อนําผลการวิจัยมาใชในการกําหนดนโยบาย วางแผนการดําเนินงาน และชวยสงเสริมพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ในการดําเนินการนั้นหนวยงานสวนกลางอาจตั้ง
คณะทํางานศึกษาวิจัย ติดตามผลการใชหลักสูตร  หรือจัดสรรงบประมาณใหเขตพื้นที่การศึกษา หรือให
มหาวิทยาลัยดําเนินการ  การวิจัยมุงเนนการศึกษาที่ชวยในการบริหารจัดการหลักสูตร และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการสอนของครู เชน 

- การวิจัยเชิงสํารวจขอมูลเกี่ยวกับครู ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรของเขตพื้นที่
การศึกษา ในการดําเนินงานดานหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน เชน วิธีสอนของครู  การวัด
ประเมินผลการเรียนรู การบริหารหลักสูตรของผูบริหาร  การนิเทศของศึกษานิเทศก เปนตน 

- การสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับวิธีสอน และสื่อการเรียนการสอนที่ประสบความสําเร็จ
จากนานาประเทศ และนําผลการสังเคราะหไปทดลองใชกอนเผยแพร 

- ศึกษาวิเคราะหและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู ที่จะเปนตัวอยาง ( Best Practice)  
เพื่อใหตรูเห็นแนวทางที่หลากหลาย และกระตุนใหครูเปลี่ยนแปลงทัศนคติและวิธีการสอน 

- การวิจัยพัฒนาพฤติกรรมของครูใหใชผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน 
- การวิจัยพัฒนาบทบาทของผูบริหารในการเปนผูนําดานวิชาการ และการจัดการที่จะชวย

ใหการใชหลักสูตรประสบความสําเร็จ 
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                   ในระบบการศึกษาที่มีการกระจายอํานาจใหทองถ่ินและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนา
หลักสูตรนั้น     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัดอื่น ๆ ในระดับทองถ่ินเปน
หนวยงานที่มีบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตองการ
ของทองถ่ิน  สูการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน อีกทั้งเปน
หนวยงานที่มีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียนภายใตการดูแลรับผิดชอบใน
เขตพื้นที่ ใหจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพื่อพัฒนาผูเรียนไปสูมาตรฐานการ
เรียนรูซ่ึงเปนเปาหมายที่กําหนดไวรวมกันในระดับชาติ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
นอกจากนั้น จะตองปลูกฝงใหผูเรียนเปนสมาชิกที่ดีของชุมชน  มีความรักความภาคภูมิใจในบานเกิด
เมืองนอนและทองถ่ินของตน    
                  เพื่อใหการจัดการศึกษาภายในทองถ่ินบรรลุผลดังกลาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
หนวยงานระดับทองถ่ินจะตองจัดทํากรอบหลักสูตรระดับทองถ่ิน  สําหรับสถานศึกษาใชเปนแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอนในเรื่องเกี่ยวกับชุมชน ทองถ่ิน  โดยดําเนินการใหฝายตางๆ อาทิ โรงเรียน 
ผูปกครอง  ปราชญในทองถ่ิน  นักธุรกิจในชุมชน ไดมีสวนรวมในกระบวนการจัดทํากรอบหลักสูตร
ดังกลาว  เพื่อใหไดแนวคิด มุมมองที่หลากหลาย ครอบคลุมเรื่องสําคัญที่ผูเรียนในทองถ่ินควรเรียนรู 
และมีความสอดคลองกับสภาพ ปญหา และความตองการของทองถ่ินอยางแทจริง  
                        นอกจากนั้น เขตพื้นที่การศึกษาจะตองสงเสริม สนับสนุนและชวยเหลือสถานศึกษา
ภายในเขตพื้นที่ใหสามารถจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาไดอยางมีคุณภาพ  ตลอดจนชวยพัฒนาผูบริหาร
สถานศึกษาใหมีวิสัยทัศนและเปนผูนําทางวิชาการ  พัฒนาครูผูสอนใหมีความรูความเขาใจเรื่องการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ       และเพื่อใหชุมชน 
และผูปกครองเกิดความมั่นใจวาลูกหลานของตนไดรับการศึกษาที่ดี  เขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงาน
ระดับทองถ่ินจะตองจัดใหมีระบบการกํากับ ดูแล และตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง เปนระยะๆ  พรอมทั้งรายงานขอมูลยอนกลับแกโรงเรียนเพื่อการปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น 
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การบริหารจดัการหลักสตูรระดับทองถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

สงเสริม สนบัสนุน จัดทํากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่น กํากับ ดูแลคณุภาพ 

 คณะกรรมการระดับทองถิ่น 
พิจารณาใหความเห็นชอบ

สถานศึกษาพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา 
ใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น 

วิจัยและพฒันาปรับปรุง 

 พัฒนาบุคลากร 
 สนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากร 
 ดําเนินงานแบบมีสวนรวม 
 เผยแพรความรูดานวิชาการ 

 การประกันคณุภาพการศึกษา 
 การประเมินคณุภาพผูเรียนระดับ
ทองถิ่น 

 นิเทศติดตามการใชหลักสูตร 
 วิจัย ประเมินผลการใชหลักสูตร 

     

สพท. /หนวยงานระดับทองถิ่น

๒๑ 
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                 เขตพื้นที่การศึกษามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรในสวนที่สอดคลองกับสภาพและ
ความตองการของทองถ่ิน  ดังนั้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะตองเปนตัวกลางในการประสานความ
รวมมือกับโรงเรียน และชุมชน ในการรวมกันคิดและจัดทํากรอบหลักสูตรระดับทองถ่ิน เพื่อให
สถานศึกษาภายในเขตพื้นที่ใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในเรื่องเกี่ยวกับทองถ่ินในแงมุม
ตางๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม ฯลฯ  เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูเร่ืองราวของชุมชน 
ทองถ่ิน ซ่ึงเปนสภาพแวดลอมในชีวิตจริงของตนเอง  ทําใหเกิดความรักความผูกพันกับทองถ่ิน  มีความ
ภาคภูมิใจในบานเกิดเมืองนอน เปนสมาชิกที่ดีของชุมชน  ตลอดจนสามารถแกปญหา  พัฒนาชีวิต
ตนเอง พัฒนาอาชีพ ครอบครัว และสังคมของตนเองได   
 
ขั้นตอนการจัดทํากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่น 
            ๑.  แตงตั้งคณะกรรมการ/ คณะทํางาน : คณะกรรมการชุดนี้ควรประกอบดวย ผูอํานวยการเขต
พื้นที่การศึกษา/  ผูบริหารสวนราชการระดับทองถ่ิน  ผูบริหารสถานศึกษาในทองถ่ินทั้งระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ครูผูสอน ผูแทนชุมชน เปนตน 
             ๒. วิเคราะห สังเคราะหขอมูลจากเอกสารและแหลงขอมูลตางๆ อาทิ  หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑   รวมทั้งศึกษาสภาพ แนวโนมการเปลี่ยนแปลง  บริบท 
สภาพ  ปญหา  ความตองการของทองถ่ิน ชุมชน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในพื้นที่ เปนตน 
             ๓. ดําเนินการจัดทํากรอบหลักสูตรระดับทองถ่ิน : ในการดําเนินการจัดทํากรอบหลักสูตร
ระดับทองถ่ินใหมีคุณภาพ จะตองมีการวางแผนงานที่ชัดเจนเพื่อใหเห็นภาพการทํางานตลอดแนว   
ดวยกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม 
         ๔. รับฟงความคิดเห็นจากผู เกี่ยวของ อาทิ ครูผูสอน ผูปกครอง ปราชญในชุมชน และ
หนวยงานธุรกิจ  ฯลฯ เพื่อนําขอคิดเห็นจากฝายตางๆ มาปรับปรุงกรอบหลักสูตรใหมีความเหมาะสม 
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
             ๔. เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา/ คณะกรรมการระดับทองถ่ินเพื่อใหความเห็นชอบ  
 
องคประกอบสําคัญของกรอบหลักสูตรระดับทองถิ่น 
                กรอบหลักสูตรระดับทองถ่ิน 

๑. เปาหมาย/จุดเนน:  เขตพื้นที่การศึกษา/ หนวยงานระดับทองถ่ิน เปนหนวยงานสําคัญที่ 
จะชวยขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาภายในเขต/ทองถ่ิน เพื่อใหสามารถพัฒนาผูเรียนให
บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลาง  และผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูในเรื่อง
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เกี่ยวกับชุมชน ทองถ่ิน ในการจัดการศึกษาใหบรรลุผลดังกลาว เขตพื้นที่การศึกษาอาจกําหนเปาหมาย/
จุดเนน ที่ตองการใหเดนชัดเปนการเฉพาะ  เพื่อใหสถานศึกษาไดเล็งเห็นทิศทางในการพัฒนาการศึกษา
ในทองถ่ิน  เชน การพัฒนาดานการอานออกเขียนได  การคิดวิเคราะห  เปนตน  เปาหมาย/จุดเนนนั้น
ควรกําหนดเปนคุณภาพที่ตองการใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน  มิควรกําหนดในสิ่งที่กอใหเกิดขอจํากัดตอ 
การจัดการเรียนการสอนในระดับสถานศึกษา 
 
 

ตัวอยางเปาหมาย/จุดเนนระดับทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
               
                 
                ๒.  สาระการเรียนรูทองถ่ิน:   เปนสวนที่ใหขอมูลเกี่ยวกับหัวขอ/ประเด็นสําคัญที่ผูเรียนใน
ทองถ่ินควรเรียนรูหรือไดรับการปลูกฝง ในฐานะที่เปนสมาชิกของชุมชนนั้น เพื่อใหเกิดความรัก 
ความภาคภูมิใจ และตองการมีสวนรวมในการอนุรักษสภาพแวดลอม ภูมิปญญาทองถ่ิน สภาพแวดลอม
ในทองถ่ิน  การกําหนดสาระการเรียนรูทองถ่ินควรกําหนดในขอบเขตประเด็นสําคัญ พรอมทั้งมี
คําอธิบายประกอบในแตละประเด็นพอสังเขป เพื่อครูผูสอนใชเปนแนวทางในการจัดใหผูเรียนได
เรียนรูในเรื่องเกี่ยวกับทองถ่ิน เชน ประวัติความเปนมาของทองถ่ิน  สภาพภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ  
เศรษฐกิจ  สังคม วิถีชีวิต  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน  สภาพปญหา และเหตุการณ
สําคัญในชุมชนและสังคมนั้นๆ  รวมทั้งขอมูลแนวโนมการพัฒนาทองถ่ิน  เปนตน 
            การจัดทําสาระการเรียนรูทองถ่ินอาจไดจากการวิเคราะห รวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ 
เชน วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดของกลุมสาระการเรียนรูทั้ง ๘ กลุมสาระตามหลักสูตร
แกนกลาง ในสวนที่เกี่ยวของกับชุมชนและทองถ่ิน รวมทั้งขอมูลจากการศึกษา สํารวจสภาพ ปญหา 
การเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดขึ้นในสังคม/ชุมชน เพื่อนํามาสังเคราะหจัดเปนหมวดหมู เพื่อสถานศึกษาใช
เปนแนวทางในการจัดการเรียนรูตอไป 
 

 
• มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
• มุงเนนการพัฒนาผูเรียนทุกคนในระดับประถมศึกษา ใหมีความสามารถและทักษะใน

การอาน และการเขียน 
• มุงพัฒนาใหผูเรียนมีความรักความภาคภูมิใจในทองถิ่น รวมมือรกัษาสภาพแวดลอมใน

ทองถิ่น  
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              ตัวอยางสาระการเรียนรูทองถิ่น   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 

สาระการเรียนรูทองถิ่น  เขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม  เขต ๑ 

 

 ภูมิศาสตร 
 สภาพภูมิศาสตรท่ัวไป : พ้ืนที่สวนใหญ เปนที่ราบสูง 

        แวดลอมดวยธรรมชาติขุนเขา มีที่ราบลุมน้ําและที่ราบ   
        เชิงเขากระจายอูทั่วไป 
 ภูเขา :  ดอยอินทนนท  ดอยผาหมปก  ดอยสุเทพดอยหลวง 

      เชียงดาว  ดอยอางขาง ฯลฯ  
 แมน้ํา  :  แมน้ําปง  แมน้ํางัด  แมน้ําฝาง ฯลฯ 

 
 ประวัติศาสตร 
 ประวัติความเปนมา : เชียงใหมเปนเมืองเกาแกที่มี 

       อายุมากกวา ๗๐๐ ป เมืองเชียงใหมสรางขึ้นโดยพญามังราย  
       ในชื่อ "นพบุรีศรีนครพิงคเชียงใหม" และใชเปนราชธานี 
      ของอาณาจักรลานนา  แตตอมาเชียงใหมไดเสียเมืองใหแก 
      ใหแกพระเจาบุเรงนองในป พ.ศ. 2101 และไดถูก 
      ปกครองโดยพมามานานกวาสองรอยป จนถึงสมัยสมเด็จ 
      พระเจาตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด 
      ฟาจุฬาโลก ไดมีการทําสงครามเพื่อขับไลพมาออกจาก 
      เมืองเชียงใหมไดสําเร็จสถาปนาเจากาวิละขึ้นเปนพระเจา 
      บรมราชาธิบดีกาวิละ โดยใหปกครองหัวเมืองฝายเหนือ 
     ในฐานะประเทศราชของสยาม 
 อาณาจักรลานนา: คือ อาณาจักรที่ต้ังอยูในภาคเหนือตอนบน

      ของประเทศไทยภาคใตของจีน หรือ ๑๒ ปนนาเชน 
     เมืองเชียงรุง(จิ่งหง)มณฑลยูนนาน ภาคตะวันออกของ 
      พมา ฝงตะวันออกของแมนําสาละวิน ซึ่งมีเมืองเชียงตุง 
      เปนเมือง เอก ฝงตะวันตกแมนําสาละวิน มีเมืองนายเปน 
      เมืองเอก และ  ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ไดแกจังหวัด  
      เชียงใหม  เชียงราย แมฮองสอน แพร พะเยา นาน ลําพูน  
      และ ลําปาง  โดยมีเมืองเชียงใหม เปนราชธานี มีภาษาที่ 
      เรียกวา คําเมืองหรือภาษาลานนา ตัวหนังสือ ตัวเมือง  
      วัฒนธรรม และ ประเพณี เปนของตนเอง กอนจะถูก 
      เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเปนระบบมณฑลเทศาภิบาล 
      ในสมัยรัชกาลที่ 5  

 
 เศรษฐกิจ 

เชียงใหมเปนเมืองใหญและสําคัญที่สุดของภาคเหนือ  เปน
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจการคา การศึกษา และการทองเที่ยว 

 ทองเท่ียว:เชียงใหมมีแหลงทองเที่ยวสําคัญจํานวนมาก 
       ทั้งธรรมชาติ และโบราณสถานทํารายไดใหกับ 
       เชียงใหมเปนจํานวนมากในแตละป  เชน ดอยอางขาง  
 เกษตรกรรม:อาชีพของประชากรไทยสวนใหญยังคง 

        เนนที่อาชีพเกษตรกรรม 
 หัตถกรรม : เชียงใหมมีหัตถกรรมมากมายหลาย 

      อยางที่นํารายไดจํานวนมากมาสูชาวเชียงใหม เชน  
     งานแกะสลัก ทําเครื่องเงิน ทอผา เครื่องปนดินเผา  
      เปนตน 
     
 อาชึพ 
 ผาทอ: ผาทอของเชียงใหมมีหลากหลาย จนยากที่จะ 

       กําหนดวาผาแบบใด ลายอยางไรเปนเอกลักษณที่ 
       ที่แทจริงของเชียงใหม  ปจจุบันผาทอของเชียงใหมที่ 
      เปนที่นิยมมี  อยูหลายแหง คือ ตีนจกแมแจม ผาทอ 
      บานไรไผงาม ผาไหมสันกําแพง เปนตน 
 งานรมบอสราง: รมบอสรางไดเริ่มทําขึ้นเมื่อ ๑๐๐ ป  

       มาแลว เปนรมกระดาษ มีลวดลายพิมพสวยงาม 
 กระดาษสา: ผลิตจากตนปอสา และทํากันมากที่ 

       หมูบานตนเปาซึ่งมีตนปอสามาก เปนอาชีพที่ทํามา 
      ประมาณ ๑๐๐ ปมาแลว 
 เคร่ืองปนดินเผา: เครื่องปนดินเผาของชาวเชียงใหมม ี

       หลายชนิด เชน หมอนึ่ง หมอแจง  หมอตอม  โดยมี 
       แหลงการผลิตอยูหลายแหง 
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สาระการเรียนรูทองถิ่น  เขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม  เขต ๑ 

     
 ประเพณีวัฒนธรรม 

    เชียงใหมเปนเมืองที่มีขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม 
      ดั้งเดิมของลานนา และภาษาที่เปนเอกลักษณ ของตนเอง 

 ชาติพันธุ: เชียงใหมมีชนกลุมนอยอาศัยอยูตามบริเวณภูเขา 
        สูง มีสังคม ภาษา ขนบธรรมเนียมของตน 
 ประเพณีสําคัญ 
- สงกรานต :   เปนงานที่ยิ่งใหญของเชียงใหม จัดเปนประจํา  
   ทุกป ระหวางวันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน 

       - งานประเพณีย่ีเปง:  จัดวันลอยกระทงของทุกป มีการปลอย 
          โคมลอยเพื่อบูชาพระธาตุจุฬามณีบนสวรรค มีการจุด 
           ดอกไมไฟ ประกวดกระทง แหนางนพมาศ  

   - การเลี้ยงขันโตก: ขันโตกเปนภาชนะใสอาหารของชาวเหนือ 
      สมัยโบราณคนนิยมใชใสอาหารทานในครัวเรือน เมื่อ 
      ความเจริญมากขึ้น ความนิยมเสื่อมลง ปจจุบันใชเฉพาะ      
      เปนธรรมเนียมในการตอนรับแขกเมือง และบุคคลสําคัญ 
      เทานั้น 

- งานรมบอสราง: จัดขึ้นประมาณเดือนมกราคมของทุกป 
      ที่บริเวณศูนยหัตถกรรมบอสราง มีการแสดงและจําหนาย 
      ผลิตภัณฑตางๆ ที่ทําจากกระดาษสา โดยเฉพาะรม มีการ 
      แสดงวัฒนธรรม  และการประกวดตางๆ 

                       ฯลฯ 
 ภาษาพื้นเมือง: เชียงใหมมีภาษาพื้นเมืองเรียก คําเมือง ซึ่ง 

     เปนภาษาที่ไพเราะนุมนวล  
 บุคคลสําคัญ 
 พญาเม็งราย:  เปนผูกอต้ังเมืองนพบุรีศรีนครพิงค เชียงใหม 

     รวมกับ พอขุนรามคําแหงมหาราชและพอขุนงําเมือง 
 จรัล มโนเพ็ชร  :  เปนศิลปนชาวไทย ผูเปนทั้งนักรอง 

     นักดนตรี นักแตงเพลง และนักแสดง ที่ไดรับการยอมรับ 
         วาเปนศิลปนผูยิ่งใหญแหงยุคสมัย 
                    ฯลฯ 

   
 สถานที่สําคัญ 

 เวียงกุมกาม:เปนเมืองโบราณที่พญามังรายให สราง     
      ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๑๘๒๙  จากการสํารวจพบวามีโบราณ 
      สถานที่ปรากฏอยูในเวียงกุมกามและบริเวณใกลเคียง 
      ๒๐ แหง ที่สําคัญไดแก วัดเจดียเหลี่ยม วัดชางค้ํา     
      วัดนอย  วัดปูเบี้ย ฯลฯ 
 วัดเจ็ดยอด:เปนวัดเกาแกสรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๐๒๐ 

       เคยใชเปนสถานที่ประชุมพระเถระชั้นผูใหญเพื่อ 
       ชําระพระไตรปฎก 
 วัดเชียงม่ัน:เปนวัดที่เกาแกที่สุดในเชียงใหม พญามังราย 

       สรางทรงยกพระตําหนักเชียงมั่นถวายเปนพระ 
       อารามช่ือวาวัดเชียงมั่น เปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 
       สําคัญของเชียงใหม คือ “พระเสตังคมณี” 
 วัดพระธาตุดอยสุเทพ:เปนปูชนียสถานคูเมืองเชียงใหม 

        นักทองเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดนี้ จะตองขึ้นไป      
        นมัสการพระบรมธาตุกันทุกคน หากใครไปไดไป 
        ถือเสมือนวายังมาไมถึงเชียงใหม 
 วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร:เปนวัดสําคัญคูเมือง 

       จอมทองและเปนที่เคารพสัการะของชาวเหนือโดย 
        ทั่วไป  ประเพณีเดนของวัดคือ “การแหไมค้ําโพธิ์” 
        ซึ่งเปนประเพณีของชาวลานนา เพื่อสืบทอด 
       พระพุทธศาสนา 
 

 สภาพปญหาในชุมชน 
 ปญหาความแออัดของเมือง: เชียงใหมเปนเมืองที่ 

        มีความเจริญ  เปนแหลงทองเที่ยวสําคัญและมีการ 
        ขยายตัวทางธุรกิจอยางรวดเร็ว ทําใหมีประชาการ    
       หล่ังไหลมาอยูอาศัยและประกอบอาชีพจํานวนมาก 
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ตัวอยางการประเมินคุณภาพระดับทองถิน่ 
 

ประเด็นการประเมิน ผูไดรับการประเมิน วิธีการ/เครื่องมือ ระยะเวลา 
๑. ความรู/ความสามารถ
ตามหลักสูตรแกนกลาง 
- ภาษาไทย 

 
 
นักเรียนทุกคน 
ป. ๒   ป.๕  ม. ๒  ม.๕ 

 
 
 
แบบทดสอบมาตรฐาน 

 
 
 
กุมภาพนัธ 

 
- คณิตศาสตร 

นักเรียนทุกคน 
ป. ๒   ป.๕  ม. ๒  ม.๕ 

แบบทดสอบมาตรฐาน กุมภาพนัธ 

 
-วิทยาศาสตร 

นักเรียนทุกคน 
ป. ๒   ป.๕  ม. ๒  ม.๕ 

แบบทดสอบมาตรฐาน มีนาคม 

- ภาษาตางประเทศ นักเรียนทุกคน 
ป. ๒   ป.๕  ม. ๒  ม.๕ 

แบบทดสอบมาตรฐาน มีนาคม 

๒. ทักษะการอานและการ
เขียน 
 
 

นักเรียนทุกคน 
ป. ๓  ป.๖ 

-แบบทดสอบมาตรฐาน 
-รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของสถานศึกษา 

เมษายน 

๓. ความรักและภาคภูมิใจ
ในทองถ่ิน รวมรักษา
ทรัพยากรในทองถ่ิน 
 
 

กลุมตัวอยางนกัเรียนระดับ
ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 
 

- แบบสังเกต 
-แบบสัมภาษณ 
 

ตุลาคม- 
พฤศจิกายน 

 
                ๓.  การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับทองถ่ิน :   การประเมินคุณภาพผูเรียนและ 
การรายงานผลการศึกษาระดับทองถ่ิน เปนกลไกสําคัญในการควบคุมคุณภาพการศึกษา เพื่อเปน 
การตรวจสอบวาคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางตลอดจนเปาหมาย/จุดเนน ซ่ึงกําหนดเปน
คุณภาพผูเรียนในพื้นที่นั้นบรรลุผลหรือไมเพียงใด และมีอะไรจะตองปรับปรุงพัฒนาตอไป  ดังนั้นควร
มีการระบุเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพผูเรียนไวในกรอบหลักสูตระดับทองถ่ิน ใหโรงเรียนตางๆได
รับทราบขอมูลวาเขตพื้นที่การศึกษาจะจัดการประเมินคุณภาพในกลุมสาระการเรียนรูใดบาง  ระดับชั้น
ใดบาง   และประเมินเมื่อไร ดวยวิธีการหรือเครื่องมืออะไร  มีเกณฑการประเมินเปนอยางไร 
 และโรงเรียนที่มีผลการประเมินไมถึงเกณฑที่กําหนดจะตองดําเนินการอยางไร เปนตน 
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การพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ 

กรอบหลักสตูรระดับทองถิ่น 

นําเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา/ หนวยงานระดับทองถ่ิน 

สถานศึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 

วิจัย ติดตามประเมินผล 

ปรับปรุงพัฒนา 

หลักสูตรแกนกลาง 

สภาพ ปญหา  ความตองการของ
ทองถ่ิน 

 
เปาหมาย/ จุดเนน 

นําเสนอผูทรงคุณวุฒิ/ รับฟงความคิดเหน็ผูเกี่ยวของ

 
สาระการเรียนรูทองถิ่น

 
การประเมินคุณภาพ

ผูเรียน 
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การพัฒนาบุคลากร 
                การพัฒนาบุคลากร เปนการเตรียมความพรอมของบุคคลที่เกี่ยวของ เชน ครู ผูบริหาร
โรงเรียน  บุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ  เพื่อชวยสงเสริมสนับสนุนการใชหลักสูตรแบบอิงมาตรฐานให
ประสบความสําเร็จ  การพัฒนาบุคลากรตองจัดทําใหเปนกระบวนการที่ตอเนื่อง  เปนระบบ เนนการ
สรางความเขาใจแกผูบริหารโรงเรียน ครู  และบุคลากรทางการศึกษา ใหปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนใน

หลักสูตรทองถิน่ ?  หลักสูตรสถานศึกษา ? 

           การจัดทําหลักสูตรโดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับทองถ่ินนั้น ส่ิงที่ควรทําความเขาใจ
ใหตรงกนัคือ 

 หลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนในระดับสถานศึกษาคือ“หลักสูตรสถานศึกษา” 
  ส่ิงที่ผูเรียนตองเรียนรูเกีย่วกับทองถ่ินสามารถสอดแทรกเขาไปในรายวิชาพืน้ฐาน 

ทั้ง ๘ กลุมสาระการเรียนรูได  หรือหากสถานศึกษาเห็นวามีส่ิงสําคัญที่ตองการจะเนนและ
แยกสอนเปนการเฉพาะ  เชน  การสอนจกัสาน เพื่ออนรัุกษภูมิปญญาทองถ่ิน  ก็สามารถ
เปดเปนรายวิชาเพิ่มเติมได  แตไมวาจะเปนลักษณะใดก็อยูในหลักสูตรสถานศึกษาทัง้สิ้น 
มิใชแยกเปนหลักสูตรสถานศึกษา และหลกัสูตรทองถ่ินจากกนั เพราะการกระจายอํานาจ
ใหโรงเรียนจดัทําหลักสูตรสถานศึกษา ก็เพื่อใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของ
ทองถ่ินซึ่งมีลักษณะแตกตางกันไป 

 กรอบหลักสูตรระดับทองถ่ิน ที่เขตพื้นทีก่ารศึกษา หรือหนวยงานที่รับผิดชอบใน 
ระดับทองถ่ินจัดทํานั้นเปนกรอบแนวทางกวางๆ ที่ระบุเปาหมาย/จุดเนนของทองถ่ิน สาระ
การเรียนรูหรือเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับทองถ่ิน และแนวทางการประเมินคุณภาพผูเรียนใน
ทองถ่ิน สถานศึกษาสามารถนําไปเปนแนวทางจัดการเรยีนการสอนเพื่อใหผูเรียนไดมี   
ความรูความเขาใจเรื่องเหลานั้นในฐานะที่เปนสมาชิกในสังคมนั้นๆ  ในเอกสารกรอบ 
                                    หลักสูตรระดับทองถ่ินอาจนําเสนอตัวอยางของรายวิชาเพิ่มเติม 
                                   เกี่ยวกบัทองถ่ินได แตรายวิชาที่นําเสนอนั้นเปนเพยีงแนวทาง  มใิชส่ิง 
                                   ที่กําหนดใหโรงเรียนตองสอน 



 29  

การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรูใหไดตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดที่กําหนดเปน
เปาหมายในการพัฒนาผูเรียน  รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรูแบบอิงมาตรฐาน   
                    การพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพนั้น จะตองมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน และตองคํานึงถึง
กลุมบุตคคลที่จะพัฒนาใหสอดคลองกับภารกิจ หนาที่รับผิดชอบ เพื่อใหการขับเคลื่อนการพัฒนา
หลักสูตรประสบความสําเร็จ 
                - ผูบริหารโรงเรียน : ผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคลที่มีสวนสําคัญในการสงเสริมการ
พัฒนาและใชหลักสูตรระดับสถานศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนตัวจักรสําคัญในการ
กระตุนและชักนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดใชความสามารถอยางเต็มที่ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
ตามที่ตองการ  ดังนั้นหากผูบริหารสามารถเปนผูนําทางวิชาการ  มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรอยาง
ชัดเจน  และใหการสนับสนุนสงเสริมการจัดการเรียนการสอนของครู รวมทั้งสามารถทํางานรวมกับคณะ
ครูในโรงเรียนได จะสามารถทําใหการใชหลักสูตรเปนไปตามเปาหมายไดไมยาก  
                        - ครูผูสอน :  ครูเปนตัวจักรที่สําคัญที่สุดในการจัดทําและนําหลักสูตรไปใช  ดังนั้นครู
จะตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องเปนประจํา  เพื่อใหทันตอความกาวหนาทางวิชาการใหมๆ 
โดยเฉพาะเรื่องการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับความมุงหมายของหลักสูตร ซ่ึงรวมถึงการเลือกวิธีการ
สอน ส่ือการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผูเรียน  แนวการวัดประเมินผลอิงมาตรฐาน ตลอดจนการวิจัย
ปฏิบัติการ (Action research) เพื่อพัฒนาการสอนของตนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เพราะ
ส่ิงเหลานี้เปนปจจัยที่สําคัญที่จะสงผลใหการนำหลักสูตรไปใชบรรลุผลตามเปาหมายที่ตองการ 
                     - ศึกษานิเทศก :  เปนผูนําทางวิชาการที่สามารถถายทอดความรู ความเขาใจในการนํา
หลักสูตรไปใชใหแกบุคลากรในระดับสถานศึกษา  ดังนั้นศึกษานิเทศกตองไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ดานการนิเทศติดตาม ใหความชวยเหลือแนะนําครูผูสอนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง และความตองการของทองถ่ิน ตลอดจนการจัดการเรียนรู และการวัด
ประเมินผลการเรียนรูแบบอิงมาตรฐาน เปนตน 

 
การสนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากร 
            การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร และการระดมทุนในชุมชนเปนปจจัยสําคัญยิ่งใน
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของทองถ่ิน และขับเคลื่อนการพัฒนาและใชหลักสูตร  
หนวยงานระดับทองถ่ินควรมีงบประมาณอยางเหมาะสม เพียงพอ  จะตองจัดสรรทรัพยากรให
เหมาะสมกับการพัฒนาแตละดาน  โดยมุงเนนที่เปาหมายสําคัญคือการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  ดังนั้นใน
การดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ และทรัพยากรจะตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 
 
 
 



 30  

 การกําหนดสดัสวนการใชงบประมาณ และทรัพยากรอยางเหมาะสม และคุมคา  พิจารณา 
วาอะไรเปนสิ่งสําคัญและจําเปนที่จะตองดาํเนินการ เพื่อใหการพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสตูรไป
ใชในระดับสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนมากที่สุด 
พรอมทั้งจัดลําดับการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับความจําเปน 

 มีการวางแผนและบริหารงบประมาณ และทรัพยากรอยางเปนระบบ  และดําเนนิงานตาม 
แผนการใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อกอใหเกดิประโยชนสูงสุดในการพฒันาการศึกษา และ
มีการประเมินตรวจสอบการใชงบประมาณพรอมทั้งทรัพยากรตางๆ วาไดผลคุมคากับการลงทุนหรือไม 
เพียงใด  

 ระดมทุนและทรัพยากรในทองถ่ินจากหนวยงาน องคกรตางๆ หรือบุคคลตองการ 
สนับสนุนสงเสริมการพัฒนาการศึกษา เพือ่ใหเกดิการมสีวนรวม และชวยใหมีปจจัยความพรอม
เพียงพอในการจัดการศึกษาในทองถ่ินใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
ดําเนินงานแบบมีสวนรวม 
          การจัดการศึกษาในทองถ่ินจะประสบความความสําเร็จและมีคุณภาพมากนอยเพียงใดขึ้นอยู
กับความรวมมือ และการชวยเหลือสนับสนุนจากฝายตางๆ ที่เกี่ยวของในทองถ่ิน ดังนั้นเขตพื้นที่
การศึกษา หรือหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ควรดําเนินการในการสงเสริมและประสาน
ความรวมมือกับบุคคลและองคกรตางๆในชุมชน ซ่ึงอาจมีการดําเนินการ ดังนี้ 

 เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสียไดมีบทบาทรวมคิด รวมตัดสินใจ และ 
รวมจัดการศึกษาของรัฐ ทั้งผูปกครอง  นักเรียน และตัวแทนศิษยเกา  ตัวแทนชุมชน ตัวแทนภาคธุรกิจ 
การที่บุคคลมีสวนรวมในการจัดการศึกษา จะเกิดความรูสึกถึงความรับผิดชอบและความเปนเจาของ ใน
การจัดการศึกษามากขึ้น 

 มีการสื่อสารระหวางเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน และชุมชนอยางสม่ําเสมอ  เขาถึง
ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน และผูปกครอง มีการประสานการทํางานอยางใกลชิดกับฝายตางๆ   เพื่อ
รวมมือชวยเหลือกันในการแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

 เปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการวางแผน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน  และมีสวนในการตรวจสอบคุณภาพผูเรียน ตลอดถึงการ
ปรับปรุงพัฒนา 

 จัดใหมีศูนยเครือขายหลากหลายรูปแบบ ทั้งเครือขายทางวิชาการ เครือขายในการระดมทุน  
เครือขายในความรวมมือการใชทรัพยากรและแหลงการเรียนรู เพื่อใหเกิดการแบงปนชวยเหลือกัน
ระหวางโรงเรียน และหนวยงานตางๆ ใหการใชทรัพยากรมีความคุมคาและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอผูเรียน 
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เผยแพรความรูทางวิชาการ 
               ทองถ่ินจะตองสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาและใชหลักสูตร โดยการเผยแพรความรูทาง
วิชาการ ใหทกุฝายที่เกีย่วของมีความรูความเขาใจตรงกนั และรวมมือกันตามบทบาทที่พึงมี ซ่ึงจะสงผล
ตอการนําหลักสูตรไปใช  การสงเสริมสนับสนุนทางวิชาการอาจทําไดหลายรูปแบบ ดังนี ้

 จัดใหมีศูนยวิชาการเพื่อสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาและใชหลักสูตร ศูนยนี้จะทํา
หนาที่เปนเสมือนศูนยกลางของการใหความรู  คําแนะนํา และบริการดานเอกสารความรู ตลอดจนเปน
แหลงวิทยาการใหกับสถานศึกษา อาจจะทําในลักษณะของศูนยใหบริการที่ เขตพื้นที่การศึกษา   
หรือจัดตั้งโรงเรียนตัวอยางเพื่อพัฒนาใหเปนแกนนําในการขยายผลการพัฒนาและการใชหลักสูตรไปสู
โรงเรียนอื่น ๆ ในทองถ่ิน 

 มีศูนยเครือขายการเรียนรูระดับทองถ่ิน  ตามกลุมสาระการเรียนรูในแตละระดับ
การศึกษา เพื่อใหเกิดความเขมแข็งทางวิชาการ  เชน ศูนยเครือขายการเรียนรูระดับประถมศึกษา  
ศูนยเครือขายการเรียนรูระดับมัธยมศึกษา  เพื่อกระตุ นใหโรงเรียนพัฒนาประสิทธิภาพในการใช
หลักสูตรในโรงเรียนของตน  และสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณในการใชหลักสูตร 
ในระหวางโรงเรียนตางๆ   อีกดวย 

 จัดทําคลังความรูระดับทองถ่ิน เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาใชเปนแหลง
เรียนรูในเรื่องตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูของสถานศึกษา  เชน รูปแบบการจัดการเรียน 
การสอน  การจัดทําหนวยการเรียนรู  ตัวอยางขอสอบที่ใชประเมินคุณภาพผูเรียน  หรือขอสอบที่ชวย
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  รวมทั้งความรูตางๆ ที่เกี่ยวของกับทองถ่ิน คลังความรูลักษณะนี้จะ 
ชวยครูไดมากในการพัฒนาการเรียนการสอน  

 เผยแพรความรูผานสื่อตางๆ อยางตอเนื่อง  ทั้งทางสื่อส่ิงพิมพ และ ส่ือเทคโนโลยี  
ใหสามารถเขาถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาในทองถ่ินใหมากที่สุด   

 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน  เชน ใหมี
การประกวดโครงงาน  กิจกรรมการเรียนรู  หรือการจัดประชุมสัมมนา ใหมีการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ เปนตน 
 
 
 
 
                สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีบทบาทสําคัญในการดูแลคุณภาพการศึกษา  โดยสงเสริมและ
กํากับติดตามใหเกิดการสรางวัฒนธรรมในสถานศึกษาในการใชขอมูลจากผลการประเมิน เปนขอมูล
สําคัญในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  และใชในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ซ่ึงจะชวยแกไขปญหาของสถานศึกษาอยางแทจริง  นอกจากนั้น
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายังมีบทบาทสําคัญในการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในเขต
พื้นที่ที่รับผิดชอบ และจัดระบบฐานขอมูลคุณภาพผูเรียน  เพื่อใชในการกํากับคุณภาพการศึกษาในเขตที่
ดูแล โดยสามารถดําเนินการในลักษณะตางๆ ไดแก 
 
การประกันคณุภาพการศึกษา 

        ดําเนินการใหเกดิวงจรการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาในทองถ่ิน โดยมีแนวทางใน
การดําเนนิการ คือ 

 จัดทําและกําหนดเปาหมาย/จุดเนนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของในเขตพื้นที่ ใหมี
ความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลาง และบริบท ความตองการของเขตพื้นที่
การศึกษา 

 จัดทําแผนงานและวิธีการสงเสริมสถานศึกษาใหมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อใหสถานศึกษาแตละแหงสามารถพัฒนาการจัดการศึกษาของตน 
อยางเปนระบบ อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสูงขึ้น 

 ติดตาม  กํากับดูแล  สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่  
โดยอาจรวมมือกับหนวยงาน หรือมหาวิทยาลัยในทองถ่ิน 

 
การประเมินคุณภาพผูเรียนระดับทองถิ่น 

           การประเมินคุณภาพผูเรียนระดับทองถ่ิน เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการ
เรียนรู ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงเปาหมาย/จุดเนนของทองถ่ิน ตามที่กําหนด
ไวในกรอบหลักสูตรระดับทองถ่ิน เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษา   สามารถดําเนินการโดยการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนดวยขอสอบมาตรฐาน 
หรือคร่ืองมือที่จัดทําและดําเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษา  หรือดวยความรวมมือกับหนวยงานตน
สังกัดในการดําเนินการจัดสอบ   นอกจากนี้ยังไดจากการตรวจสอบทบทวนขอมูลจากการประเมิน
ระดับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อใหการประเมินคุณภาพผูเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
เขตพื้นที่การศึกษาควรมีการดําเนินงานอยางเปนระบบ ในเรื่องตางๆ ไดแก 

 กําหนดแผนงาน : เขตพื้นที่การศึกษาจะตองมีการวางแผนงาน และกําหนดสิ่งที่ตองการ 
ประเมิน รวมทั้งกลุมเปาหมายที่จะประเมิน  เครื่องมือที่ใช และชวงระยะเวลาในการประเมินอยาง
ชัดเจน  โดยกําหนดไวชัดเจนในกรอบหลักสูตรระดับทองถ่ิน เพื่อแจงใหโรงเรียนภายในเขตพื้นที่ทราบ
ขอมูลดังกลาวลวงหนา เพื่อเตรียมพรอมในการรับการประเมิน  

 พัฒนาคลังขอสอบ: จัดทําคลังขอสอบมาตรฐาน เพื่อใชในการทดสอบ  ซ่ึงขอสอบ
ดังกลาวควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงเปนระยะ เพื่อใหไดขอสอบที่มีคุณภาพ เที่ยงตรง  
และเชื่อถือได 
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 ดําเนินการสอบ: จัดการทดสอบเพื่อประเมินคูณภาพผูเรียนตามแผนและกําหนดการ 
ที่วางไว ดวยความยุติธรรม โปรงใส และคํานึงถึงความสะดวกของผูเขารับการประเมิน โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งผูพิการซึ่งอาจตองการความชวยเหลือเร่ืองสถานที่ หรือส่ือ อุปกรณตางๆที่จะใช  

 รายงานผลการประเมินตอโรงเรียนและสาธรณชน: เขตพื้นที่การศึกษาจะตองรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพผูเรียนแกโรงเรียน และสาธารณชน เพื่อจะไดนําผลการประเมินนั้นไปวาง
แผนการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 

 ใชผลการประเมินในการพัฒนา : ผลการประเมินคุณภาพผูเรียนเปนขอมูลพื้นฐานที่
สําคัญสําหรับกําหนดนโยบาย  วางแผนงาน และกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใน 
เขตพื้นที่  ขอมูลดังกลาวเปนประโยชนอยางยิ่งในการที่เขตพื้นที่จะวางแนวทางในการชวยเหลือครู 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 
 
การนิเทศ ติดตามการใชหลักสูตร 

                  การนิเทศติดตามการใชหลักสูตรเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร  มี 
จุดมุงหมายที่จะชวยผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนเพื่อใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา
ใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น  ในระหวางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและใชหลักสูตรนั้น เขตพื้นที่การศึกษา
จะตองดําเนินการนิเทศติดตามโรงเรียน วาไดดําเนินการดวยความถูกตองหรือไมเพียงใด  มีปญหาใด
เกิดขึ้นหรือไม หากมีปญหาจะไดหาทางแกไขและใหคําแนะนําชวยเหลือแกครูในเรื่องตางๆ ทั้งการ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  การออกแบบการจัดการเรียนรู   และการวัดประเมินผลการเรียนรู  
การนิเทศการพัฒนาหลักสูตรหรือนิเทศการจัดการเรียนการสอน ควรคํานึงถึงหลักสําคัญของการนิเทศ 
คือเปนกระบวนการทํางานรวมกันเพื่อใหคําแนะนําชวยเหลือไมใชเปนการตรวจสอบเพื่อจับผิด  มีการ
วางแผนในระยะยาว กําหนดเปนปฏิทินปฏิบัติการนิเทศตลอดปการศึกษา  โดยอาจทําเปนกลุมใหญบาง 
เล็กบาง  เปนรายบุคคลบาง  มีกิจกรรมทั้งใน สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  เนนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันเปนสําคัญ  ทุกกิจกรรมมีการสรุปผลการดําเนินการเมื่อจบกิจกรรม 
 
การวิจัย และติดตามผลการใชหลักสูตร 
                บทบาทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดานการวิจัย  และติดตามผลการใชหลักสูตร คือ 
การมีสวนรวมในการวิจัย และเปนแหลงศึกษาใหกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
การดําเนินการวิจัยดวยตนเอง ดังนี้ 

 การวิจัยพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่น   มุงเนนการวิจัยเพื่อนํามาใชกําหนด
เปาหมาย/จุดเนน และความตองการของทองถ่ินในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  ตลอดจนสาระการเรียนรู
เกี่ยวกับชุมชน ทองถ่ิน และการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับทองถ่ิน โดยอาจทําการศึกษาวิจัย 
ในประเด็นตางๆ เชน 
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 - การวิจยัสภาพปจจุบันและแนวโนมในอนาคตดานเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดลอม 
เพื่อปรับปรุงพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถ่ินใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง  

 - การวิจยั ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณ ีความเชื่อ คตนิิยม วิถีชีวิต 
และภูมิปญญาของทองถ่ิน เพื่อหาแนวทางอนุรักษปลูกฝงเด็กและเยาวชนใหมีความรู ความคิด ความ
เชื่อ      เจตคต ิคานิยม และวถีิชีวิตที่ดีงาม 

 - การวิจยัสภาพปญหาและความตองการของทองถ่ินในเรือ่งอาชีพ ความตองการของ
ตลาดแรงงานในทองถ่ิน 

 - การวิจัยการนําสาระการเรียนรู เกี่ยวกับทองถ่ินสูการเรียนการสอนในระดับ
สถานศึกษา 

 การวิจัย ติดตามผลการใชหลักสูตร    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรดําเนินการวิจัย
ติดตามผลการใชหลักสูตร ซ่ึงบางสวนอาจอยูภายใตโครงการเดียวกันกับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อผลักดันใหมีการพัฒนากระบวนการจัดทําหลักสูตรและบริหารจัดการ
หลักสูตรของสถานศึกษา  หรือชวยใหครูเปลี่ยนแปลงพัฒนาพฤติกรรมการสอนใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
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      สถานศึกษามีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มตาม
ศักยภาพ  สถานศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และดําเนินการนําหลักสูตรสู
การปฏิบัติในการจัดการเรียนหารสอนในชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ  โดยตองสรางความมั่นใจตอ  
พอแมผูปกครอง และชุมชนวา ผูเรียนจะมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู/ ตัวช้ีวัด และเกิดสมรรถนะ
สําคัญ  ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดไวในหลักสูตร    เพื่อใหบรรลุเจตนารมณ
ดังกลาว  สถานศึกษาจะตองออกแบบหลักสูตรใหครอบคลุมสวนที่เปนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใช  เพื่อพัฒนาผูเรียนใหบรรลุถึงคุณภาพตาม
มาตรฐาน อันเปนความคาดหวังที่กําหนดไวรวมกันในการพัฒนาเยาชนทุกคนในชาติ   นอกจากนั้น
หลักสูตรสถานศึกษายังตองสอดคลองกับสภาพ  ปญหา  และความตองการของชุมชน และทองถ่ิน เพื่อ
พัฒนาใหผูเรียนเปนสมาชิกที่ดีของชุมชน  สามารถอยูในสังคมแวดลอมไดอยางมีความสุข  และเกิด
ความรักความผูกพันในบานเกิดเมืองนอน มีบทบาทในการรวมพัฒนาชุมชน   
                    ในการจัดการศึกษาใหบรรลุมรรคผลดังกลาว  นอกจากสถานศึกษาจะตองพัฒนาหลักสูตร
ที่ครอบคลุมสวนสําคัญดังกลาวแลว  ยังตองมีการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ  สถานศึกษา
ตองมีการเตรียมวางแผนเพื่อใชหลักสูตรใหม ผูบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาจะ    
ตองศึกษาและทําความเขาใจหลักสูตรใหม  และเตรียมความพรอมในการใชหลักสูตร พิจารณาถึง
งบประมาณและอาคารสถานที่วาพอเพียงหรือไม การเตรียมบุคลากรเกี่ยวกับการใชหลักสูตรจะ
ดําเนินการโดยวิธีใด การวางแผนงานเพื่อใชหลักสูตรอยางละเอียดรอบคอบและมีขั้นตอน จะทําใหการ
ใชหลักสูตรประสบความสําเร็จตามเปาหมาย  โรงเรียนควรมีการสงเสริมสนับสนุนการนําหลักสูตร
ไปสูการปฏิบัติอยางเหมาะสม  เนื่องจากสถานศึกษาแตละแหงมีบริบทตางกัน  ความพรอมตางกัน อีก
ทั้งมีความแตกตางกันในดานงบประมาณ ทรัพยากร สถานที่ และบุคลากร รวมทั้งผูเรียนในสถานศึกษา
แตละสถานศึกษาก็มาจากพื้นเพครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคมที่ตางกัน  มีความรูความสามารถ 
ตลอดจนความตองการที่แตกตางกัน  ดังนั้น การวางแผนในการบริหารจัดการหลักสูตรจึงควรพิจารณา
ใหสอดคลองสัมพันธกับปจจัยตางๆ ดังกลาวดวย 
                   นอกจากนั้น สถานศึกษาจะตองมีการติดตาม ดูแลคุณภาพการจัดทําหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรูอยางเปนระบบ  ตอเนื่องและครบวงจร และนําผลจากการติดตาม กํากับดูแลคุณภาพนั้นมา
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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การบริหารจดัการหลักสตูรระดับสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

สงเสริม สนบัสนุน จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา กํากับ ดูแลคุณภาพ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
(พิจารณาใหความเหน็ชอบ)

วิจัย และตดิตามการใชหลักสูตร 

 พัฒนาบุคลากร 
 จัดสรรงบประมาณ ทรัพยากร 
 ดําเนินงานแบบมีสวนรวม 
 สงแสริมสนับสนุนทางวิชาการ 

 นิเทศติดตามการใชหลักสูตร 
 จัดระบบประกันคุณภาพภายใน 
 วิจัย ติดตามผลการใชหลักสตูร 

 ใชหลักสูตรการเรียนการสอนระดับชั้นเรียน 

สถานศึกษา 

๓๖ 
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                         การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา เปนกระบวนการที่ตองอาศัยการมีสวนรวมของฝาย
ตางๆ อาทิ  ฝายบริหาร ครูผูสอน ผูปกครอง ชุมชน  โดยทั่วไปนั้นมีการดําเนินการใน ๒ สวน คือ   
               ๑)  การดําเนินการระดับสถานศึกษา : ดําเนินการโดยองคคณะบุคคล ในระดับสถานศึกษา 
ไดแกคณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ เพื่อพิจารณาจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งแนวปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน ระเบียบการวัดประเมินผลการเรียน 
รวมทั้งพิจารณาเกี่ยวกับเอกสารบันทึกและรายงานผลการเรียน ซ่ึงตองใชรวมกันในสถานศึกษานั้นๆ   
                 ๒)  การดําเนินการระดับชั้นเรียน : ดําเนินการโดยครูผูสอนแตละคน ในการออกแบบหนวย
การเรียนรูและจัดการเรียนการสอน  เพื่อใหสอดคลอง เหมาะสมกับกับผูเรียนแตละกลุม ซ่ึงอาจมีความ
แตกตางกัน  ดังนั้นจึงมีความเปนไปไดที่ครูผูสอนรายวิชาเดียวกัน ระดับชั้นเดียวกันอาจพิจารณา
ออกแบบหนวยการเรียนรูที่แตกตางกันได  เพราะผูเรียนที่ครูแตละคนรับผิดชอบนั้นอาจมีความตองการ
และความสามารถแตกตางกัน ดังนั้น กิจกรรมการเรียนรู หรืองานที่มอบหมายใหผูเรียนปฏิบัติ ส่ือการ
สอน หรือวิธีการวัดประเมินผลอาจตองปรับใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละกลุม 

 
    ขั้นตอนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

                การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยทั่วไปนั้นดําเนินการโดยคณะกรรมการ  หรือคณะทํางาน
ซ่ึงมีขั้นตอนการดําเนินการโดยสังเขป ดังนี้ 
          ๑.  แตงตั้งคณะกรรมการ/ คณะทํางาน : คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของ
สถานศึกษา ประกอบดวย  ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน 
         ๒. วิเคราะหขอมูลจากแหลงตางๆ :  มีแหลงขอมูลสําคัญมากมายที่เปนประโยชนตอการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา  อาทิ  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑   กรอบ
หลักสูตรระดับทองถ่ิน  ขอมูลจากการวิเคราะห สภาพ  ปญหา  จุดเนน  ความตองการของชุมชน และ
ของสถานศึกษาแตละแหง ตลอดจนความตองการของผูเรียน 
          ๓. จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา : พิจารณาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งมีองคประกอบสําคัญ
ไดแก   วิสัยทัศน  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค  โครงสรางหลักสูตร
สถานศึกษา  (เวลาเรียน รายวิชาพื้นฐาน/เพิ่มเติม  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน)   คําอธิบายรายวิชา  และเกณฑ
การจบหลักสูตร  พรอมกันนี้สถานศึกษาจะตองจัดทําเอกสารระเบียบการวัดผลประเมินผล เพื่อใช
ควบคูกับหลักสูตรสถานศึกษา 
        ๔. คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ:  นําเสนอรางเอกสารหลักสูตร
สถานศึกษา  และระเบียบการวัดประเมินผล ตอคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบ หากมีขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ ก็นําขอเสนอแนะดังกลาวไปพิจารณาปรับปรุงราง
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หลักสูตรสถานศึกษาใหมีความเหมาะสม ชัดเจนยิ่งขึ้น กอนการอนุมัติใชหลักสูตร เมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาแลว ใหจัดทําเปนประกาศหรือคําสั่งเรื่องใหใชหลักสูตร
สถานศึกษา โดยผูบริหารสถานศึกษาและประธานกรรมการสถานศึกษาเปนผูลงนาม 
           ๕. ใชหลักสูตรสถานศึกษา:  ครูผูสอนนําหลักสูตรสถานศึกษาไปกําหนดโครงสรางรายวิชา
และออกแบบหนวยการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามเปาหมาย 
       ๖. วิจัยและ ติดตามผลการใชหลักสูตร:  ดําเนินการติดตามผลการใชหลักสูตรอยางตอเนื่องเปน
ระยะๆ  เพื่อนําผลจากการติดตามมาใชเปนขอมูลพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพ และมีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 องคประกอบสําคัญของหลกัสูตรสถานศกึษา 
เอกสารหลักสูตรสถานศึกษาเปนเอกสารสําคัญที่ครูจะใชสําหรับการจัดทําหนวยการเรียนรู 

จัดการเรียนการสอน และการประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน  ดังนั้นเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาควรมี
ขอมูลที่ชัดเจนในการนําไปสูการปฏิบัติ  องคประกอบที่สําคัญของหลักสูตรสถานศึกษา ไดแก 

๑) สวนนํา : ขอมูลในสวนนี้ชวยใหครูผูสอนทราบถึงเปาหมายโดยรวมของสถานศึกษาใน
การพัฒนาผูเรียน เชน  วิสัยทัศน  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน  และคุณลักษณะอันพึงประสงค ตาม
หลักสูตรแกนกลาง   เปนตน 

เราจะเริ่มตนอยางไรด?ี 

เรามิไดเร่ิมกันจากศูนย....  โรงเรียนทุกแหงมี
หลักสูตรเดิมอยูแลว เพียงแตนําสิ่งที่มีอยูไมวา
จะเปน วิสัยทศัน  คุณลักษณะอันพึงประสงค  
โครงสรางหลักสูตร เกณฑการจบหลักสูตร 
คําอธิบายรายวิชา  มาวิเคราะหเปรยีบเทียบกับ
ส่ิงที่กําหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ แลวปรับปรุงให
สอดคลองกัน 
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๒) โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา: เปนสวนที่ใหขอมูลเกี่ยวกับการกําหนดรายวิชาที่ 
จัดสอนในแตละป/ ภาคเรียน  ซ่ึงประกอบดวยรายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาเพิ่มเติม  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
พรอมทั้งจํานวนเวลาเรียน หรือหนวยกิตของรายวิชาเหลานั้น 

๓) คําอธิบายรายวิชา:  สวนนี้เปนรายละเอียดที่ชวยใหทราบวาผูเรียนจะเรียนรูอะไรจาก
รายวิชานั้นๆ ในคําอธิบายรายวิชาจะประกอบดวยรหัสวิชา   ช่ือรายวิชา  ประเภทรายวิชา (พื้นฐาน/ 
เพิ่มเติม)  กลุมสาระการเรียนรู  ระดับชั้นที่สอน  พรอมทั้งคําอธิบายใหทราบวาเมื่อเรียนรายวิชานั้นแลว
ผูเรียนจะมีความรู ทักษะ คุณลักษณะหรือเจตคติอะไร ซ่ึงอาจระบุใหทราบถึงกระบวนการเรียนรู หรือ
ประสบการณสําคัญที่ผูเรียนจะไดรับดวยก็ได 

๔) เกณฑการวัดประเมินผลและจบหลักสูตร: เปนสวนที่สถานศึกษากําหนดคุณสมบัติของ
ผูที่จะจบการศึกษาในแตละระดับ โดยพัฒนาเกณฑดังกลาวใหสอดคลองสัมพันธกับเกณฑการจบ
หลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลาง 
 
 
 
                                  
 

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

“หลักสูตรสถานศึกษา” เปนหลักสูตรที่ หลอมรวมสิ่งที่กําหนดในหลักสูตรแกนกลาง ความตองการ
ของทองถิ่นที่ระบุไวในกรอบหลักสูตรระดับทองถิ่น และความตองการของสถานศึกษาเอง  
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                                    ตัวอยางปกหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
               การจัดทํารูปเลม และการจัดแบงจํานวนเลมของหลักสูตรสถานศึกษา ขึ้นอยูกับสถานศึกษาจะ
พิจารณาตามที่เห็นสมควร สถานศึกษาบางแหงอาจรวมองคประกอบทั้ง ๔  ประการขางตนไวในเลม
เดียวกันทั้งหมด แตบางแหงอาจจะแยกคําอธิบายรายวิชาตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง ๘ กลุมก็ได  เพื่อ
ไมใหเอกสารหนาเกินไป  และเพื่อใหการนําไปใชมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพสูงสุด  สําหรับปก
ของหลักสูตรนั้นควรประกอบไปดวยตราสัญลักษณของโรงเรียน  ช่ือโรงเรียน  ป พ.ศ. ที่เร่ิมใช
หลักสูตร และหนวยงานที่โรงเรียนสังกัด    สําหรับปที่เร่ิมใชหลักสูตรสถานศึกษานั้น หากหลังจากใช
ไประยะหนึ่งแลวสถานศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตร ก็ปรับเปลี่ยนป พ.ศ. ใหมใหสอดคลองกับ
หลักสูตรที่ปรับปรุง     
 
 
 
     

           หลักสูตรโรงเรียน......................... 
             พุทธศักราช....(ปทีเ่ร่ิมใชหลักสูตรสถานศึกษา) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

สังกัด  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา...... 
 

ตราโรงเรียน 
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 การกําหนดวิสยัทัศน  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคณุลักษณะอันพึงประสงค 
• วิสัยทัศน    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ไดกําหนด

วิสัยทัศนหลักสูตรไวในระดับชาติ  เพื่อใหสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแหงใช 
เปนทิศทางในการจัดการศึกษาของตน เพื่อพัฒนาไปสูเปาหมายเดียวกัน อยางไรก็ตาม หากสถานศึกษา
มีความตองการหรือจุดที่ตองการเนนเพิ่มเติม ก็สามารถปรับเพื่อแสดงจุดเนนเพิ่มเติมใหชัดเจน 
ในวิสัยทัศนของสถานศึกษาได  

 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน   เปนสมรรถนะจําเปนพื้นฐาน ๕ ประการที่ผูเรียนพึงมี  
ซ่ึงกําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สมรรถนะเหลานี้ไดหลอมรวมอยูใน
มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดของกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ทั้ง ๘ กลุมสาระการเรียนรู  สมรรถนะ
สําคัญ ๕ ประการ ไดแก 

๑) ความสามารถในการสื่อสาร 
๒) ความสามารถในการคิด 
๓) ความสามารถในการแกปญหา 
๔) ความสามารถในการใชทกัษะชีวิต 
๕) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

• คุณลักษณะอันพึงประสงค  คุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ ประการ ที่กําหนดไวใน
หลักสูตรแกนกลางนั้น เปนคุณลักษณะที่ตองการใหเกิดแกผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ไดแก 

๑) รักชาติ ศาสน  กษัตริย                 
๒)  ซ่ือสัตยสุจริต                           
๓)  มีวินัย                                    
๔) ใฝเรียนรู       
๕) อยูอยางพอเพยีง         
๖) มุงมั่นในการทํางาน 
๗) รักความเปนไทย 
๘) มีจิตสาธารณะ          

หากวิเคราะหมาตรฐาน/ตัวช้ีวัดของหลักสูตร อยางละเอียดถ่ีถวนแลว จะพบวาคุณลักษณะเหลานี้ได
สอดแทรกหลอมรวมอยูในมาตรฐานและตัวช้ีวัดของกลุมสาระการเรียนรูตางๆ อยูแลว อยางไรก็ตาม
ครูผูสอนอาจเนนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาตางๆ และสามารถพัฒนาผานกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน หรือโครงการตางๆ ของโรงเรียนก็ได  เชนโครงการประกวดมารยาท โครงการยกยอง
ประกาศเกียรติคุณผูประพฤติตนดีงาม เปนตน   โรงเรียนอาจกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคเพิ่มเติม
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ได แตหากเห็นวาคุณลักษณะอันพึงประสงคที่กําหนดในหลักสูตรแกนกลางครอบคลุมคุณลักษณะที่
จําเปนเพียงพอแลว  ก็สามารถนําไปใชในการพัฒนาผูเรียนโดยไมจําเปนตองกําหนดเพิ่มเติมอีกก็ได 

 การกําหนดโครงสรางหลักสตูรสถานศึกษา 
             องคประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษาคือโครงสรางหลักสูตร
สถานศึกษา  ในการกําหนดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาควรพิจารณาในเรื่องตอไปนี้ 

• การกําหนดรายวิชา : หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
ไดจัดแบงองคความรูและทักษะตามมาตรฐานการเรียนรูไว   ๘ กลุมสาระการเรียนรู ไดแก 

๑) ภาษาไทย 
๒)  คณิตศาสตร                                      
๓) วิทยาศาสตร                               
๔) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม        
๕) สุขศึกษาและพลศึกษา 
๖) ศิลปะ    
๗) การงานอาชีพ และเทคโนโลย ี
๘) ภาษาตางประเทศ              

 
สถานศึกษาจะตองนําความรูและทักษะตามมาตรฐานการเรียนรูของแตละ “กลุมสาระการเรียนรู” 
(Learning areas)  ไปจัดทาํเปน “รายวิชา” (Courses)  และกําหนดรหัสวิชา  พรอมทั้งตั้งชื่อรายวิชา
ใหสะทอนสิ่งที่สอนในรายวชิานั้น ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       (ตัวอยาง) 
 
กลุมสาระการเรียนรู  (Learning areas)              รายวิชา (Courses) 
 
    
 
 สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 
 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                       

สุขศึกษา 

พลศึกษา 

สังคมศึกษา 

ประวัติศาสตร   
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ใน โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  จะระบุรายวิชา และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่เปดสอนในแตละป  
ในระดับประถมศึกษา  และในแตละภาคเรียนสําหรับระดับมัธยมศึกษา  รวมทั้งระบุจํานวนเวลาเรียน 
หรือจํานวนหนวยกิต ของรายวิชาและกิจกรรมเหลานั้นกํากับไวดวย  
 
ประเภทรายวชิา 
              รายวิชาพื้นฐาน  :  เปนรายวิชาที่เปดสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 
และสาระการเรียนรูแกนกลางที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลาง  ซ่ึงเปนสิ่งซึ่งผูเรียนทุกคนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตองเรียนรู  
               รายวิชาเพิ่มเติม  :   เปนรายวิชาที่สถานศึกษาแตละแหงสามารถเปดสอนเพิ่มเติมจากสิ่งที่
กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลาง  เพื่อใหสอดคลองกับจุดเนน ความตองการและความถนัดของผูเรียน 
หรือความตองการของทองถ่ิน โดยมีการกําหนด     “ผลการเรียนรู” เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียน  
           สถานศึกษาสามารถพิจารณาเปดสอนรายวิชาเพิ่มเติมไดตามความพรอม จุดเนนของ
สถานศึกษาและเกณฑการจบหลักสูตร   โดยอยูภายใตโครงสรางเวลาเรียนที่กําหนด สําหรับชื่อรายวิชา
เพิ่มเติมนั้นสามารถตั้งไดตามความเหมาะสม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาพื้นฐาน 

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวช้ีวดั 

สาระการเรียนรูแกนกลาง 

รายวิชาเพิ่มเตมิ 

ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 
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การจัดรายวิชา 
 ระดับประถมศึกษา 

 รายวิชาพื้นฐาน : การจัดรายวิชาพื้นฐานในระดับประถมศึกษาใหพิจารณาดําเนินการดังนี้ 
       -  ใหสถานศึกษาจัดรายวิชาพื้นฐานตามกลุมสาระการเรียนรู  กลุมละ   ๑ รายวิชาตอป  

ยกเวนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม กําหนดเปนรายวิชา สังคมศึกษา และ
รายวิชาประวัติศาสตร  โดยรายวิชาประวัติศาสตรใหจัดการเรียนการสอน ๔๐  ช่ัวโมงตอป 

         -    สถานศึกษาสามารถปรับเวลาเรียนพื้นฐานของแตละกลุมสาระการเรียนรู ไดตาม
ความเหมาะสมกับจุดเนนของสถานศึกษา  ทั้งนี้  เมื่อรวมเวลาเรียนของรายวิชาพื้นฐานทั้ง  ๘ กลุม
สาระการเรียนรูแลว  ตองมีเวลาเรียนรวม ๘๔๐ ช่ัวโมงตอป  
               รายวิชาเพิ่มเติม:  สถานศึกษาสามารถกําหนดรายวิชาเพิ่มเติมตามความตองการ  โดยจัดเปน
รายป ตามโครงสรางเวลาเรียนที่กําหนด  และมีการกําหนดผลการเรียนรูของรายวิชานั้นๆ  เมื่อรวมเวลา
เรียนรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแลว ไมเกิน ๑๐๐๐ ช่ัวโมงตอป 

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
                     รายวิชาพื้นฐาน :   การจัดรายวิชาพื้นฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนตนใหพิจารณา
ดําเนินการดังนี้                
                             - สถานศึกษาสามารถจัดรายวิชาพื้นฐานตามกลุมสาระการเรียนรู     ไดตามความ
เหมาะสม ในแตละกลุมสาระการเรียนรูอาจจัดไดมากกวา ๑ รายวิชาในแตละภาค/ป 
                             -   สถานศึกษาสามารถจัดรายวิชาพื้นฐานใน ๑ ภาคเรียน ใหเรียนครบ/  ไมครบทั้ง ๘ กลุม
สาระการเรียนรูได   แตเมื่อจบหนึ่งปการศึกษา สถานศึกษาตองจัดใหเรียนรายวิชาพื้นฐานครบทั้ง  ๘ 
กลุมสาระการเรียนรู   
                             -  กําหนดให ๑ รายวิชามีคาน้ําหนัก ไมนอยกวา  ๐.๕  หนวยกิต ( ๑ หนวยกิต  คิด
เปน ๔๐ ช่ัวโมง/ภาคเรียน)  และเมื่อรวมจํานวนหนวยกิตของรายวิชาพื้นฐานในแตละกลุมสาระการ
เรียนรูแลว  ใหสอดคลองกับโครงสรางเวลาเรียนที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

               -  สําหรับกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ใหจัดสาระ
ประวัติศาสตรเปนรายวิชาเฉพาะ  ภาคเรียนละ ๑ รายวิชา (๐.๕ หนวยกิต)  ทุกภาคเรียน  รวม  ๖ รายวชิา 
(๓.๐ หนวยกิต)   
               รายวิชาเพิ่มเติม:  สถานศึกษาสามารถกําหนดรายวิชาเพิ่มเติมตามความตองการ  โดยจัดเปน
รายภาค ตามโครงสรางเวลาเรียนที่กําหนด และมีการกําหนดผลการเรียนรูของรายวิชานั้นๆ   เมื่อรวม
เวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแลว ไมเกิน ๑๒๐๐ ช่ัวโมงตอป 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
                     รายวิชาพื้นฐาน :   การจัดรายวิชาพื้นฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใหพิจารณา
ดําเนินการดังนี้                
                             -  สถานศึกษาสามารถจัดรายวิชาพื้นฐานตามกลุมสาระการเรียนรู     ไดตามความ
เหมาะสม ในแตละกลุมสาระการเรียนรูอาจจัดไดมากกวา ๑ รายวิชา   โดยภายใน ๓  ป ตองครบทุก
ตัวช้ีวัดที่กําหนดในกลุมสาระการเรียนรูนั้นๆ  
                             -  กําหนดให ๑ รายวิชามีคาน้ําหนัก ไมนอยกวา  ๐.๕  หนวยกิต ( ๑ หนวยกิต  คิด
เปน ๔๐ ช่ัวโมง/ภาคเรียน)  และเมื่อรวมจํานวนหนวยกิตของรายวิชาพื้นฐานในแตละกลุมสาระการ
เรียนรูแลว  ใหสอดคลองกับโครงสรางเวลาเรียนที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

               -  สําหรับกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ใหจัดรายวิชา
ประวัติศาสตรใหครบ  ๒ หนวยกิต ภายใน  ๓  ป  
                         รายวิชาเพิ่มเติม :   สถานศึกษาสามารถกําหนดรายวิชาเพิ่มเติมไดตามความตองการ 
โดยจัดเปนรายภาค  และมีการกําหนดผลการเรียนรูของรายวิชานั้นๆ  ทั้งนี้เมื่อรวมเวลาเรียนของ
รายวิชาเพิ่มเติมทั้งหมดแลว สอดคลองกับโครงสรางเวลาเรียนที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 
การตั้งชื่อรายวิชา 
             การตั้งชื่อรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม  ควรสอดคลองกับกลุมสาระการเรียนรู หรือ
สะทอนถึงจุดเนนและเนื้อหาสาระที่สอน และระดับความยากงายของสิ่งที่สอนในรายวิชานั้น  
 
                                                            ตัวอยางการตั้งชื่อรายวิชา 
กลุมสาระการเรียนรู ชื่อรายวิชาพื้นฐาน ชื่อรายวิชาเพิม่เติม 
ภาษาไทย ภาษาไทย 1   ภาษาไทยพื้นฐาน 1 เสริมภาษาไทย  1   หลักภาษาไทย   วรรณกรรมทองถิ่น 
คณิตศาสตร คณิตศาสตร 1    คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 1 เสริมคณิตศาสตร  1   คณิตคิดเร็ว  
วิทยาศาสตร วิทยาศาสตร 1   วิทยาศาสตรทั่วไป 1 

วิทยาศาสตรกายภาพ  2    
เคมี 2    ชีววิทยา 3  อาหารเพื่อสุขภาพ 
สนุกกับของเลนวิทยาศาสตร   วิทยาศาสตรเพิ่มเติม 3 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- สังคมศึกษา 1    พระพุทธศาสนา 1 
- ประวัติศาสตร 1 

 ชีวประวัติบุคคลสําคัญ  ฉะเชิงเทราบานเรา 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา 3  สุขศึกษา 1   
พลศึกษา 2 

เสริมสุขศึกษา    ยืดหยุน 3   โภชนาการ   
มวยไทย  ตะกรอ 

ศิลปะ ศิลปะ 1   ทัศนศิลป 3   ดนตรีและ
นาฏศิลป 1 

 วาดเสนเลนสาย   ดนตรีไทย  วาดภาพ 1 
นาฏศิลปสรางสรรค 
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กลุมสาระการเรียนรู ชื่อรายวิชาพื้นฐาน ชื่อรายวิชาเพิม่เติม 
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 

การงาน 2   งานเกษตร 1    งานชาง 2 
เทคโนโลยี 2 

การแปรรูปอาหาร  การแกะสลัก   
การใชโปรแกรสําเร็จรูปไมโครซอฟ
เวิรด 

ภาษาตางประเทศ ภาษาอังกฤษ 1  อังกฤษพื้นฐาน 1 อังกฤษฟง-พูด  1   ภาษาญี่ปุนเบื้องตน  
ภาษาญี่ปุนฟง-พูด   ภาษาจีน 1    
ภาษาจีน 2 

 
 
• การกําหนดรหสัวิชา 

            เพื่อใหเกิดความสะดวกและความเขาใจตรงกันในการสื่อสาร สถานศึกษาจําเปนตองกําหนด
รหัสวิชาอยางเปนระบบ   

ระบบรหัสวิชา 
 การกําหนดรหัสวิชาควรใชตัวเลขอารบิก เพื่อส่ือสารและการจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา
ระบบรหัสวิชา สําหรับรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ประกอบดวยตัวอักษรและตัวเลข  ๖ หลัก ดังนี้ 
 
หลักที ่

1 
 หลักที ่

2 
 หลักที ่

3 
 หลักที ่

4 
 หลักที ่

5 
 หลักที ่

6 
 

กลุมสาระ 
การเรียนรู 

 ระดับ
การศึกษา

 ปในระดับ
การศึกษา 

 ประเภท
ของรายวิชา

 ลําดับของรายวิชา 

 
                       
 
 ท    1    0    1     01 - 99   

 ค    2    1    2          

 ว    3    2              

 ส        3              

 พ        4              

 ศ        5              

 ง        6              

   ใชรหัสตัวอักษรตามรายการรหัสตัวอักษรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
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 หลักที่ ๑   เปนรหัสตัวอักษรแสดงกลุมสาระการเรียนรู คือ 
 ท หมายถึง กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 ค หมายถึง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 ว หมายถึง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 ส หมายถึง กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 พ หมายถึง กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 ศ หมายถึง กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
 ง หมายถึง กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  หมายถึง กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศใหใชรหัสของแตละภาษาตามรายการ 
 
 หมายเหต ุ   รหัสตัวอักษรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

๑) รายการรหสัตัวอักษรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศที่จะนําไปใสแทน      มีดังนี ้
ก หมายถึง ภาษาเกาหล ี ข หมายถึง ภาษาเขมร 
จ หมายถึง ภาษาจนี ซ หมายถึง ภาษารัสเซีย 
ญ หมายถึง ภาษาญี่ปุน ต หมายถึง ภาษาเวียดนาม 
น หมายถึง ภาษาลาติน บ หมายถึง ภาษาบาล ี
ป หมายถึง ภาษาสเปน ฝ หมายถึง ภาษาฝรั่งเศส 
ม หมายถึง ภาษามลาย ู ย หมายถึง ภาษาเยอรมัน 
ร หมายถึง ภาษาอาหรับ ล หมายถึง ภาษาลาว 
อ หมายถึง ภาษาอังกฤษ ฮ หมายถึง ภาษาฮินด ู

 
 ๒) กรณีที่มีสถานศึกษาใดจดัทํารายวิชาภาษาตางประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กําหนดไว         

ใหสถานศึกษาทําเรื่องเสนอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน เพื่อกําหนดรหัสตัวอักษร
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเพิ่มเติมและประกาศใหสถานศึกษาทั่วประเทศไดรับทราบและ
ใชใหตรงกัน 
 หลักที่ ๒    เปนรหัสตัวเลขแสดงระดับการศึกษาในระดับประถมศกึษา  มัธยมศกึษา
ตอนตน และมธัยมศึกษาตอนปลาย  สะทอนระดับความรูและทักษะในรายวิชาที่กาํหนดไว  คือ 
 1 หมายถึง รายวิชาระดับประถมศึกษา 
 2 หมายถึง รายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 3 หมายถึง รายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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 หลักที่ ๓  เปนรหัสตัวเลขแสดงปที่เรียนของรายวิชา ซ่ึงสะทอนระดับความรูและทักษะ
ในรายวิชาที่กาํหนดไวในแตละป  คือ 
 0 หมายถึง รายวิชาที่ไมกาํหนดปที่เรียน จะเรียนปใดกไ็ดในระดับประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนตน  และมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 1 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปที่ ๑ ของระดับประถมศึกษา  มัธยมศกึษาตอนตน   

และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.๑  ม.๑  และม.๔) 
 2 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปที่ ๒ ของระดับประถมศึกษา    มัธยมศึกษาตอนตน   

และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.๒  ม.๒  และม.๕) 
 3 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปที่ ๓  ของระดับประถมศึกษา  มัธยมศกึษาตอนตน   

และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.๓  ม.๓  และ ม.๖) 
 4 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปที่ ๔  ของระดับประถมศึกษา  (ป.๔) 
 5 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปที่ ๕  ของระดับประถมศึกษา  (ป.๕) 
 6 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปที่ ๖  ของระดับประถมศึกษา  (ป.๖) 

 
 หลักที่ ๔  เปนรหัสตัวเลขแสดงประเภทของรายวิชา คือ 

 1 หมายถึง รายวิชาพืน้ฐาน 
 2 หมายถึง รายวิชาเพิ่มเตมิ 

  
 หลักที่ ๕ และหลักที่ ๖ เปนรหัสตัวเลขแสดงลําดับของรายวิชาแตละกลุมสาระการเรียนรูใน
ป/ระดับการศกึษาเดยีวกัน ในระดับประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนตน  หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย  มี
จํานวนตั้งแต 01-99 ดังนี ้
 รายวิชาที่กําหนดปที่เรียน ใหนับรหัสหลักที่ ๕-๖ ตอเนือ่งในปเดยีวกนั หากจัดรายวิชา

เปนรายภาค ใหกําหนดเรยีงลําดับรายวิชาในกลุมสาระการ
เรียนรูเดยีวกันใหเสร็จสิ้นในภาคเรียนแรกกอน  แลวจึง
กําหนดตอในภาคเรียนที่สอง 

 รายวิชาที่ไมกําหนดปทีเ่รียน ใหนับรหัสหลักที่ ๕-๖ ตอเนือ่งในระดบัประถมศกึษา  
มัธยมศกึษาตอนตน  และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ทั้งนี้ รหัสหลักที่ ๕ และหลักที่ ๖ ของรายวิชาเพิ่มเติม ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  กลุม
สาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร     ใหกําหนดรหัสวิชา เปนชวงลําดับ  ดังนี ้
 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 ลําดับที่   01 - 19   หมายถึง รายวิชาในกลุมฟสิกส 
 ลําดับที่  21 - 39 หมายถึง รายวิชาในกลุมเคมี 
 ลําดับที่   41 - 59 หมายถึง รายวิชาในกลุมชีววิทยา 
 ลําดับที่   61 - 79 หมายถึง รายวิชาในกลุมโลกและอวกาศ 
 ลําดับที่   81 - 99 หมายถึง รายวิชาในกลุมวิทยาศาสตรอ่ืน ๆ  

 
 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน แบงเปน ๓ ลักษณะ คือ ๑) กิจกรรมแนะแนว  ๒) กิจกรรมนกัเรยีน และ

๓) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน โดยพิจารณาจากโครงสรางเวลาเรียนที่กําหนดไวใน
หลักสูตรแกนกลาง  และเปาหมาย/จุดเนนของทองถ่ิน พรอมทั้งพิจารณาความตองการและจุดเนนของ
สถานศึกษา เพื่อจัดเวลาเรียนใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาแตละแหง  หลักสูตรแกนกลางได
กําหนดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปละ ๑๒๐ ช่ัวโมง 
และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔-๖ จํานวน ๓๖๐ ช่ัวโมง  จํานวนเวลาที่กําหนด  เปนเวลารวมในการปฏิบัติ
กิจกรรมแนะแนว   กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน  ในสวนของ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนนั้น หลักสูตรแกนกลางระบุใหสถานศึกษาจัดสรรเวลาให
ผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 

 
 ระดับประถมศึกษา (ป.๑-๖)                รวม ๖ ป     จํานวน ๖๐ ช่ัวโมง 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๑-๓)     รวม ๓ ป  จํานวน ๔๕ ช่ัวโมง 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) รวม ๓ ป  จํานวน ๖๐ ช่ัวโมง 
 
จากโครงสรางเวลาเรียนดังกลาว สถานศึกษาสามารถพิจารณาจัดแบงจํานวนเวลาสําหรับ

ผูเรียนแตละระดับชั้นปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนไดตามความเหมาะสม    และ
อาจจัดใหผูเรียนไดทํากิจกรรมดังกลาวในบางชั่วโมงของลูกเสือ  เนตรนารี   ยุวกาชาด  หรือกิจกรรม
ชุมนุมตางๆ   ก็ได นอกจากนั้นยังสามารถสอดแทรกในการเรียนการสอนรายวิชาตางๆ  โดยมีหลักฐาน
ที่สามารถยืนยันเวลาที่ผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมดังกลาวครบตามเวลาที่สถานศึกษากําหนด พรอมทั้งการ
ประเมินการปฏิบัติไวอยางชัดเจน  
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 การจบหลักสูตรในแตละระดับ ผูเรียนจะตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแตละประเภท ดังนี้ 
ระดับประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนตน  จัดใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมดังนี ้

๑)  กิจกรรมแนะแนว 
๒) กิจกรรมนกัเรยีน  

   ๒.๑    ลูกเสอื  เนตรนารี  ยุวกาชาด  ผูบาํเพ็ญประโยชน 
           ๒.๒   ชุมนุม  ชมรม 
  ผูเรียนตองเขารวมและไดรับการประเมนิกิจกรรมทั้ง ๒.๑  และ ๒.๒ 
๓) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จัดใหผูเรียนไดเขารวมกจิกรรมดังนี้                                                              
๑)  กิจกรรมแนะแนว 
๔) กิจกรรมนกัเรยีน  

   ๒.๑    ลูกเสอื  เนตรนารี  ยุวกาชาด  ผูบาํเพ็ญประโยชน  หรือนักศึกษาวิชาทหาร 
           ๒.๒   ชุมนุม  ชมรม 
 ผูเรียนสามารถเขารวมกิจกรรมทั้ง ๒.๑ และ ๒.๒ หรือเลือกอยางใดอยางหนึ่งไดตามความเหมาะสม 

๓) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 
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                            การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ 

กําหนดวิสัยทศัน /สมรรถนะสําคัญของผูเรียน/ คุณลักษณะอันพึงประสงค 

กําหนดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
 

 รายวิชาพืน้ฐาน/เพิ่มเติม    กจิกรรมพัฒนาผูเรียน      เวลาเรียน 

คําอธิบายรายวิชา เกณฑการวดัประเมินผลและจบหลักสูตร 

นําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา 

วิจัย ติดตามประเมินผลการใชหลักสูตร 

ปรับปรุงพัฒนา 

หลักสูตรแกนกลาง 

กรอบหลักสูตรระดับทองถ่ิน 

บริบท  ความตองการของ
สถานศึกษา 

หลักสูตรสถานศึกษา 

จัดทําโครงสรางรายวิชา 

ออกแบบหนวยการเรียนรู/จดัการเรียนการสอน 

ใชหลักสูตรสถานศึกษา (ระดับชั้นเรียน) 
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• การกําหนดเวลาเรียน 
 หลักสูตรแกนกลางไดกําหนดโครงสรางเวลาเรียนพื้นฐาน และเงื่อนไขในการกําหนดเวลา

เรียนสําหรับสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดเวลาเรียนของสถานศึกษาไวดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากขอกําหนดดังกลาว สถานศึกษาสามารถจัดโครงสรางเวลาเรียนใหเหมาะสมกับบริบทของตนได
อยางหลากหลาย โดยพิจารณาจาก 

 ความพรอมของสถานศึกษา  : ในสวนของความพรอมนั้น สถานศึกษาตองพิจารณา
จํานวนครูผูสอนในแตละกลุมสาระการเรียนรู  อุปกรณ ส่ือการเรียนการสอน  หองเรียนและสถานที่
สําหรับใชเรียน  งบประมาณ ทรัพยากรตางๆ ที่จะเอื้ออํานวยตอการเรียนการสอน  สถานศึกษาขนาด
ใหญ มีบุคลากร และครูผูสอนแตละกลุมสาระการเรียนรูเพียงพอ อาจมีรูปแบบของโครงสรางหลักสูตร/ 
เวลาเรียนแตกตางจากสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีขอจํากัดในเรื่องตางๆ  

 ความตองการ/ จุดเนนของสถานศึกษา: ความตองการและจุดเนนของสถานศึกษาก็เปน
ส่ิงสําคัญที่ตองนํามาพิจารณาประกอบการจัดโครงสรางหลักสูตร/ เวลาเรียน  สถานศึกษาอาจจัด
โปรแกรมการเรียนที่เนนภาษาตางประเทศ  หรือโปรแกรมการเรียนที่เนนวิทยาศาสตร  ซ่ึงโครงสราง
หลักสูตร/เวลาเรียนของโปรมแกรมเหลานั้นยอมแตกตางกัน  หรือสถานศึกษาที่อยูในเมืองใหญ ยอมมี
โครงสรางหลักสูตรแตกตางจากสถานศึกษาที่ตั้งอยูบนดอยหรือชนบท เปนตน 

 ความตองการของผูเรียน :  ความตองการของผูเรียนเปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งตอ
การจัดโครงสรางหลักสูตร/ เวลาเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูเรียนบาง
กลุมอาจตองการเรียนตอในระดับอุดมศึกษาในสาขาตางๆ แตก็มีบางกลุมที่ตองการเตรียมพรอมสําหรับ
การออกไปประกอบอาชีพ เปนตน สถานศึกษาจึงควรมีการสํารวจความตองการของผูเรียนเพื่อเปน
ขอมูลประกอบการพิจารณาดวย 

ระดับประถมศึกษา  สามารถปรับเวลาเรียนพื้นฐานของแตละกลุมสาระการเรียนรูไดตามความ
เหมาะสม  ทั้งนี้ ตองมีเวลาเรียนรวมตามที่กําหนดไวในโครงสรางเวลาเรียนพื้นฐาน และผูเรียนตองมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดที่กําหนด    

ระดับมัธยมศึกษา  ตองจัดโครงสรางเวลาเรียนพื้นฐานใหเปนไปตามที่กําหนดและสอดคลองกับ
เกณฑการจบหลักสูตร  

สําหรับเวลาเรียนเพิ่มเติม ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใหจดัเปนรายวิชาเพิ่มเติม 
หรือกิจกรรมเพิ่มเติม โดยพิจารณาใหสอดคลองกับความพรอม จดุเนนของสถานศึกษาและเกณฑการจบ
หลักสูตร  เฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๓  สถานศึกษาอาจจัดใหเปนเวลาสําหรับสาระการเรียนรู
พื้นฐานในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
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                 เงื่อนไขการจัดโครงสรางเวลาเรียนดังกลาวขางตน หากโรงเรียนระดับประถมศึกษาบางแหง
ที่ตองการเนนการอานออก เขียนได  และคิดคํานวณ ก็อาจปรับเกลี่ยเวลาของกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
เพื่อมาเพิ่มในภาษาไทย และคณิตศาสตรได  แตทั้งนี้เวลาเรียนรวมพื้นฐานตองอยูในกรอบเวลาที่
กําหนดไวในโครงสรางหลักสูตรแกนกลาง 
 

                  ตัวอยางโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา 
 
 

 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(ชม./ป) 

รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท 11101  ภาษาไทย 1 200 

ค 11101  คณิตศาสตร 1 200 
ว 11101 วิทยาศาสตร 1 80 

ส 11101  สังคมศึกษา 1 80 
ส 11102  ประวัติศาสตร 1 40 

พ 11101  สุขศึกษาและพลศึกษา1 80 
ศ 11101   ศิลปะ 1 80 
ง 11101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 40 
อ 11101  ภาษาอังกฤษ 1 40 
รายวิชาเพิ่มเตมิ 40 

ค 11201   คณิตคิดสนุก 40 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 
• กิจกรรมแนะแนว 40 
• กิจกรรมนกัเรยีน  
       ลูกเสือ/  เนตรนารี / ยวุกาชาด 40 
      ชมรม ชุมนุม 30 
• * กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณ ประโยชน 10 
รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 1000 

 
 

 
 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
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ตัวอยางโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
(หนวยกิต /  ชม.)

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
(หนวยกิต /  ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 11 (440) รายวิชาพื้นฐาน 11 (440) 
ท 23101   ภาษาไทย 5 1.5 (60) ท 23102  ภาษาไทย 6 1.5 (60) 
ค 23101   คณิตศาสตร 5 1.5 (60) ค 23102  คณิตศาสตร 6 1.5 (60) 
ว 23101   วิทยาศาสตร 5 1.5 (60) ว  23102 วิทยาศาสตร 6 1.5 (60) 
ส 23101   สังคมศึกษา 5 1.5 (60) ส 23103  สังคมศึกษา 6 1.5 (60) 
ส 23102   ประวัติศาสตร 5 0.5 (20) ส 23104   ประวัติศาสตร 6 0.5 (20) 
พ 23101    สุขศึกษา 5 0.5 (20) พ  23103  สุขศึกษา 6 0.5 (20) 
พ  23102   พลศึกษา 5 0.5 (20) พ  23104  พลศึกษา 6   0.5 (20) 
ศ 23101   ทัศนศิลป  1 (40) ศ 23102  ดนตรีและนาฎศิลป  1 (40) 
ง 23101   เทคโนโลยี  1 (40) ง 23102   การงานอาชีพ  1 (40) 
อ 23101  ภาษาอังกฤษ 5 1.5 (60) อ 23102  ภาษาอังกฤษ 6 1.5 (60) 
รายวิชาเพิ่มเตมิ 2.5 (100) รายวิชาเพิ่มเตมิ 2.5 (100) 
ค 23201  ระบบสมการ 1 (40) ส 23201  เศรษฐกิจพอเพยีง 1 (40) 
ว 23201  พลังงานกับการดาํรงชีวิต 1 (40) อ 23201  ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสาร 
1 (40) 

ง 23201 การเขียนโปรแกรมภาษา 0.5 (20) ส 23202  วัฒนธรรมทองถ่ิน 0.5 (20) 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (60) 
• กิจกรรมแนะแนว 30 • กิจกรรมแนะแนว 30 
• กิจกรรมนกัเรยีน 20 • กิจกรรมนกัเรยีน 20 
       ลูกเสือ/  เนตรนารี / ยวุกาชาด -        ลูกเสือ/  เนตรนารี / ยวุกาชาด - 
      ชมรม ชุมนุม -       ชมรม ชุมนุม - 
• กิจกรรมเพื่อสังคมและ 

สาธารณประโยชน 
10 • กิจกรรมเพื่อสังคมและ 

สาธารณประโยชน 
10 

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 600 

 

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 600 

 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3    (ภาคเรียนท่ี 1) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3   (ภาคเรียนท่ี 2) 
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                     ในโครงสรางหลักสูตรทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตัวเลขตอทายชื่อรายวิชาจะ
กําหนดหรือไมก็ไดขึ้นอยูกับการออกแบบของสถานศึกษา เนื่องจากไมมีผลใด ๆ กับการลําดับรายวิชา
เพราะรหัสตัวเลขของรายวิชาระบุปที่เรียน และเรียงลําดับรายวิชาของแตละกลุมสาระการเรียนรูในแตละ
ภาคหรือปการศึกษาไวแลว 

                 
   การจัดทําคําอธิบายรายวิชา  

            เมื่อสถานศึกษากําหนดรายวิชาที่จะเปดสอนในแตละป/ ภาคเรียน เรียบรอยแลว จะตองเขียน
คําอธิบายรายวิชา ทั้งรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติมไวในหลักสูตรสถานศึกษาดวย เพื่อเปน
ประโยชนในการสื่อสารแกผูเกี่ยวของทั้งครูผูสอนแตละระดับชั้น และบุคคลภายนอก หรือใชประโยชน
ในการเทียบโอน   คําอธิบายรายวิชาประกอบดวย รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา  กลุมสาระการเรียนรู  
ระดับชั้น  เวลาเรียน/หนวยกิต  พรอมทั้งคําอธิบายใหทราบวาเมื่อเรียนรายวิชานั้นแลวผูเรียนจะมีความรู 
ทักษะ คุณลักษณะหรือเจตคติอะไร ซ่ึงอาจระบุใหทราบถึงกระบวนการเรียนรู หรือประสบการณสําคัญ
ที่ผูเรียนจะไดรับดวยก็ได  สวนทายของคําอธิบายรายวิชาใหใสรหัสตัวช้ีวัด (รายวิชาพื้นฐาน)  หรือผล
การเรียนรู (รายวิชาเพิ่มเติม) กํากับไวดวย 
 
                                       ตัวอยางคําอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               ว  11101  วิทยาศาสตร 
รายวิชาพืน้ฐาน                          กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  1         เวลา  80 ช่ัวโมง 
 ศึกษาวเิคราะหความแตกตางระหวางสิ่งมชีีวิตกับ
ส่ิงไมมีชีวิตลักษณะของสิ่งมีชีวิตในทองถ่ิน ราก ลําตน ใบ ดอก 
ผลของพืชอวัยวะภายนอกของสัตว ลักษณะและหนาที่ของอวัยวะ
ภายนอกของมนุษยและการทํางานที่สัมพันธกัน การดแูลรักษา
สุขภาพ ความสําคัญของพืชและสัตวในทองถ่ินและการนําไปใช
ในชีวิตประจําวัน และการจดักลุมวัสดแุรงดึงและแรงผลักทําให
วัสดุเคลื่อนที่และการเปลี่ยนแปลงรูปรางของวัตถุเมื่อถูกแรง
กระทําองคประกอบและสมบัติของดิน การใชประโยชนจากดินใน
ทองถ่ิน ส่ิงที่ปรากฏในทองฟาเวลากลางวนัและกลางคืน ดวง
อาทิตยที่เปนแหลงพลังงานของโลก 
 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหา
ความรู การสํารวจตรวจสอบการสืบคนขอมูลและการอภปิราย 
เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู
สามารถในการตัดสินใจ 
 เห็นคณุคาของการนําความรูไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวันมีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่
เหมาะสม 
 ว 1.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ว1.2 ป.1/1, ว3.1 ป.1/1, ป.1/2 ว.4.2  
ป.1/1,ว6.1ป.1/1, ว.7.1ป.1/1, ว.8.1 ป.1/1 – ป.1/7 
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                                        ตัวอยางคําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   กําหนดเกณฑการจบหลักสูตร  ระเบียบและเอกสารการวัดและประเมินผล 
 กําหนดเกณฑการจบหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของ

สถานศึกษาพึงศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสวนของโครงสรางเวลาเรียน 
และเกณฑการจบหลักสูตรวา มีขอกําหนดและเงื่อนไขอะไรบาง  พรอมทั้งพิจารณาโครงสรางหลักสูตร
สถานศึกษา เพื่อกําหนดเกณฑการจบหลักสูตรของสถานศึกษาใหสอดคลองกัน ทั้งการจบระดับ
ประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกณฑดังกลาวนี้จะตองระบุ
ไวในเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาดวย  

 จัดทําระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนรู   สถานศึกษาในฐานะผูรับผิดชอบ
จัดการศึกษา จะตองจัดทําเอกสารวาดวยระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรูของสถานศึกษา  
เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายถือปฏิบัติรวมกัน เชน ระเบียบเกี่ยวกับการตัดสินผลการเรียน  การ
ซอมเสริม การเลื่อนชั้น การตกซ้ําชั้น  การรายงานผลการเรียน เปนตน  สาระของระเบียบดังกลาว
จะตองกําหนดใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และหลักสูตรสถานศึกษา  

                               ส 23202    วัฒนธรรมทองถิ่น 
รายวิชาเพิ่มเตมิ                         กลุมสาระการเรียนรูสังคม ศึกษา 
                                                 ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  3        จํานวน 0.5 หนวยกิต (20 ชม.) 
 
         ........................................................................................ 
   ............................................................................................... 
   ................................................................................................ 
   ............................................................................................... 
   ............................................................................................... 
   ................................................................................................ 
 
ผลการเรียนรู 
     1……………………………….. 
     2………………………………. 
     3………………………………. 
     4……………………………… 
     5……………………………… 
     6……………………………… 
                         ฯลฯ 
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โดยอยูบนพื้นฐานของนโยบายดานการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรูของสถานศึกษา 
และหลักวิชาการดานการวัดประเมินผลการเรียนรู   
            ตัวอยางเชน การกําหนดเรื่องการตัดสินผลการเรียน ส่ิงที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลาง 
จะเปนเกณฑกวางๆ  และมีหลายขอที่ระบุใหเปนไปตาม “เกณฑที่สถานศึกษากําหนด” นั่นหมายความ
วา สถานศึกษามีบทบาทและอํานาจในการตัดสินใจกําหนดเกณฑดังกลาว โดยคํานึงถึงบริบท ความ
พรอม และความตองการของสถานศึกษา และนําขอเสนอแนะ หรือ แนวทางที่นําเสนอไวในเอกสาร
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ประกอบการพิจารณาเพื่อกําหนดเกณฑตางๆ ใหเหมาะสม  
หรือหากสถานศึกษาจะพัฒนาแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพขึ้นเอง ก็ยอมสามารถทําได 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตัดสินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง 
 

ระดับประถมศึกษา 
๑. ผูเรียนตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด 
๒. ผูเรียนตองไดรับการปะเมินทุกตัวช้ีวัด และผานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
๓. ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
๔. ผูเรียนตองไดรับการประเมนิ และมีผลการประเมินผานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด         

ในการอาน  คดิวิเคราะห และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค  และกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 

ระดับมัธยมศกึษา 
๑. ตัดสินผลการเรียนเปนรายวชิา   ผูเรียนตองมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไมนอยกวารอยละ 

๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ 
๒. ผูเรียนตองไดรับการปะเมินทุกตัวช้ีวัด และผานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
๓. ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
๔. ผูเรียนตองไดรับการประเมนิ และมีผลการประเมินผานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด      
                       ในการอาน คดิวิเคราะห และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค  และกจิกรรม

ผูเรียน 
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 จัดทําเอกสารบันทึกผลและรายงานผลการเรียนรู    สถานศึกษาตองจัดทําเอกสาร
หลักฐานเพื่อแสดงผลการเรียนรู ไดแก  ๑) ระเบียนแสดงผลการเรียน  ๒) ประกาศนียบัตร  และ         
๓) แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา  โดยใชแบบพิมพที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด นอกจากนั้น
สถานศึกษาควรจะจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาเพื่อบันทึกผลการประเมิน และขอมูลตางๆเกี่ยวกับ
ผูเรียน  เอกสารบันทึกผลและรายงานผลการเรียนรูเปนสิ่งจําเปนในการใชสําหรับเก็บขอมูลผลการเรียน      
เพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนาผูเรียน และเพื่อรายงานใหผูปกครอง และผูเกี่ยวของไดรับทราบเพื่อ
ตรวจสอบและใหความรวมมือชวยเหลือในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตอไป 
 
 
 

       หมายความวาในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนน้ัน 
ตัวชี้วัดที่กําหนดไวในระดับชั้นตางๆ ทุกตัวจะตองถูกนําไปใชในการเรียน
การสอน และการประเมินผล  
      สวนการประเมินตัดสินผลตัวชี้วัดวาจะผานอยางไร ใหเปนไปตาม
เกณฑที่สถานศึกษากําหนด ซ่ึงสถานศึกษาแตละแหงจะตองพิจารณาให
เหมาะสม เพราะบริบท ความพรอม และศักยภาพของผูเรียนของ
โรงเรียนแตละแหงมีความแตกตางกัน  
      การผานตัวชี้วัดน้ีซ่ึงเกิดขึ้นในหนวยการเรียนรู จะสัมพันธและ
สงผลตอการผานรายวิชา ซ่ึงเปนเกณฑการจบหลักสูตรดวย จึงตอง
พิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ เพ่ือใหสิ่งที่กําหนดมีความเหมาะสม และ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน 
        

 

                     
           
               หมายความวาอยางไรครับ  
 
                   

“ผู เรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัด  และผานตามเกณฑที่สถานศึกษา
เกณฑการคัดสินผลการเรียน ท่ีระบุวา 



 59  

  การดําเนินการระดับชั้นเรียน 
              ในระดับชั้นเรียนครูผูสอนแตละคนมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําโครงสรางรายวิชา และ
ออกแบบหนวยการเรียนรู ซ่ึงในทางปฏิบัติแลวหากรายวิชาใดมีผูสอนมากกวาหนึ่งคน ครูอาจรวมมือ
กันทํางานเปนทีม เพื่อวางแผนและออกแบบการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                            รายวิชาประกอบดวยหนวยการเรียนรูหลายหนวย 
 
• การจัดทําโครงสรางรายวิชา 

               รายวิชาแตละรายวิชานั้นประกอบดวยหนวยการเรียนรูหลายหนวย ซ่ึงไดวางแผนและ
ออกแบบไวเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามเปาหมาย  ดังนั้นเพื่อที่จะชวยใหผูสอน และผูเกี่ยวของ
เห็นภาพรวมของแตละรายวิชา  จําเปนตองมีการจัดทําโครงสรางรายวิชา เพื่อใหไดทราบวารายวิชานั้น
ประกอบดวยหนวยการเรียนรูจํานวนเทาใด  เร่ืองใดบาง   แตละหนวยพัฒนาใหผูเรียนบรรลุตัวช้ีวัดใดย  
ใชเวลาในการจัดการเรียนการสอนเทาใด  สัดสวนการเก็บคะแนนของรายวิชานั้นเปนอยางไร 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยการเรียนรู ๑ หนวยการเรียนรู ๒ หนวยการเรียนรู ๓ 

รายวิชา 
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- หนวยการเรียนรูบูรณาการ 
            หนวยการเรียนรูบางหนวยอาจเปนหนวยที่บูรณาการขามกลุมสาระการเรียนรู  การออกแบบ
หนวยการเรียนรูลักษณะนี้ ครูผูสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของควรรวมกันออกแบบและวางแผนการสอน
และการวัดประเมินผลหนวยนั้นๆ รวมกัน   ดังตัวอยางหนวยการเรียนรู “บานเรา” เปนหนวยการ
เรียนรูที่บูรณาการ ๓ รายวิชา คือ        ๑) สุขศึกษา ๒    ๒) ภาษาไทย  ๒    และ ๓) การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ๒   

 
 
 

       (รายวิชา) 
ภาษาไทย 2 

       (รายวิชา) 
สุขศึกษา 2 

       (รายวิชา) 
การงาน 2 

ตัวช้ีวดั
ท 2.1 ม 2/2 

พ 1.1 ม 2/2 

ง 1.1 ม 2/3’ 

   หนวยการเรยีนรู 
“บานเรา” 
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ครูที่รับผิดชอบสอนรายวิชาที่เกี่ยวของ ควรไดมีการวางแผนรวมกันในการออกแบบการจัดการเรียนรู
สําหรับหนวยนั้น  สําหรับการประเมินผลนั้น เกณฑที่ใชประเมินตามตัวช้ีวัดของรายวิชาใด ก็นํา
คะแนนกลับไปรายงานในรายวิชานั้น 
 
 
 
   สถานศึกษาเปนหนวยงานที่นําหลักสูตรไปสูการปฎิบัติใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน     
จึงจําเปนตองจัดมาตรการสงเสริม สนับสนุนการใชหลักสูตรในดานตางๆ ที่สําคัญไดแก 
 
การพัฒนาบุคลากร              
               การพัฒนาบุคลากรมีความสําคัญมากตอการพัฒนาหลักสูตรและใชหลักสูตร  ซ่ึงในที่สุดจะ
สงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  เพื่อสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาและใชหลักสูตรแบบอิงมาตรฐาน
ใหประสบความสําเร็จ  สถานศึกษาจะตองพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ ตอเนื่อง  เนนการสรางความ
เขาใจแกครู และบุคลากรทางการศึกษาใหปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการพัฒนาหลักสูตร  การจัดการ
เรียนรู รวมทั้งการวัดประเมินผลโดยมีมาตรฐานและตัวช้ีวัดเปนเปาหมาย  การจัดการเรียนรูแบบบูรณา
การ  การฝกทักษะการทํางานรวมกันเปนทีม   รูปแบบการพัฒนาบุคลากรจะตองใชการนิเทศทั้งแบบ
กลุม และเปนรายบุคคลโดยการสอนแนะ (Coaching) การศึกษาดูงาน  การฝกอบรม  และจะตอง
ไดรับการประเมินผลเปนระยะ ๆ เพื่อปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ   
สถานศึกษาควรกําหนดขั้นตอนการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
                ๑)  มอบหมายใหมีคณะทํางานดานการพัฒนาบุคลากร ซ่ึงตองดําเนินงานและมีบทบาทใน
เร่ืองนี้อยางจริงจัง และตอเนื่อง 
                ๒)  ประเมินความตองการ ความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร และวางแผนการพัฒนา
บุคลากรใหเปนรูปธรรม ทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว 
                ๓)   ดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน ซ่ึงอาจดําเนินการไดในหลายลักษณะ เชน การ
ประชุมสัมมนา  การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การศึกษาดูงาน  โดยเฉพาะเนนการพัฒนาครูผูสอนซึ่งเปน 
ตัวจักรที่สําคัญที่สุดในการนําหลักสูตรไปใช  ตรูจะตองสามารถจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
ความมุงหมายของหลักสูตร และการเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสม  ส่ิงเหลานี้เปนปจจัยสําคัญที่จะ        
สงผลใหการนําหลักสูตรไปใชบรรลุเปาหมาย 
                ๔)  สงเสริม สนับสนุนใหมีมุม หรือศูนยรวมความรูเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู
แบบอิงมาตรฐาน เพื่อการศึกษาคนควาเพิ่มเติมควยตนเอง 
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                ๕)   สงเสริมใหครูไดมีโอกาสเขาอบรม แลกเปลี่ยนความรูอยางตอเนื่อง  ผูบริหารจะตองเปน
ที่ปรึกษาของครูในกรณีที่มีปญหาทางดานวิชาการหรือบริหารจัดการ  และควรจัดใหมีการประชุมเพื่อ
แกปญหา ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแสวงหาวิธีการใชหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ 
 
การสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร 
           การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูแบบอิงมาตรฐาน เปนการปรับกระบวนทัศนการจัด
หลักสูตรการสอนที่แตกตางไปจากเดิม  จําเปนอยางยิ่งที่สถานศึกษาตองจัดทรัพยากรและปจจัยที่เอื้อ
ตอการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จตอการนําหลักสูตรไปใชอยางมีประสิทธิภาพ  ไดแก 

    จัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอสําหรับการพัฒนาหลักสูตร และติดตามประเมินผล 
การใชหลักสูตร รวมทั้งงบประมาณเพื่อใชในการพัฒนาบุคลากร และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณตางๆที่จะชวย
สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ 

  สงเสริมสนับสนุนใหมีส่ือวสัดุอุปกรณและเอกสารตางๆ อยางเพียงพอ เปนปจจุบนั  
และสอดคลองกับความตองการ ใหมหีองเรียน สถานที่เรียน และหองพิเศษตางๆ อยางเพียงพอ  เชน 
หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร  หองเรียนคอมพิวเตอร  โรงฝกงาน  หองสมุด  แหลงเรียนรูที่
หลากหลาย หองประชุมขนาดตางๆ  สนามกีฬา และโรงยมิเปนตน 

 จัดสรรการใชทรัพยากรของสถานศึกษาไดอยางเหมาะสมและคุมคา โดยเฉพาะดานการ 
ใชอาคารสถานที่ตาง ๆ เชน คํานึงถึงขนาดของหองเรียนและจํานวนหองเรียน หองสมุด ที่เอื้ออํานวย  
ใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตองการ 

 บริหารทรัพยากรบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ เชน การจัดครูเขาสอนเปนสิ่งที่จะ        
ตองพิจารณาอยางรอบคอบ  เพราะครูจะเปนผูที่มีบทบาทอยางมากในการจัดประสบการณการเรียนรู 
จึงควรจัดใหครูไดสอนตรงตามความรูความสามารถ  และความถนัด  รวมทั้งการพฒันาครูอยาง
ตอเนื่องตลอดเวลา  
 
การดําเนินงานแบบมีสวนรวม 
            การจะสงเสริมใหการจัดทําและใชหลักสูตรเปนไปอยางมคีุณภาพและประสิทธิภาพ ตอง
คํานึงถึงการมีสวนรวมของฝายตางๆ ภายในสถานศึกษา และสรางเครือขายระหวางสถานศึกษา 

   ใหฝายตางๆ ทั้งผูปกครอง ชุมชน ผูบริหาร ครู และนักเรียนซึ่งเปนผูไดรับผลโดยตรง 
จากการใชหลักสูตร ใดมีสวนรวมในการวางแผน พัฒนาหลักสูตร และตรวจสอบคุณภาพการจดั
การศึกษา 

    ผูบริหารสถานศึกษาตองสรางบรรยากาศการรวมคิด  รวมทํา สถานศึกษาควรจดัสรร 
เวลาใหครูไดวางแผนการจดัการเรียนรูรวมกัน  มีการพดูคุย แลกเปลี่ยนประสบการณกัน  ทํางานโดย 
ใชกระบวนการกลุม  พยายามลดภาระงานอื่นๆ ของครู  โดยใหมุงที่งานสอนเปนหลัก  
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 สรางเครือขายใหเกิดการมีสวนรวม และการระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา ซ่ึงอาจเปน 
เครือขายภายใน  เชน เครือขายผูปกครอง  หรือเครือขายภายนอก  เชนเครือขายสถานศึกษา  เครือขาย
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ซ่ึงสามารถจะสนับสนุนและสงเสริมใหมีทรัพยากรและปจจยัเพิ่มขึ้น
ในการบริหารจัดการหลักสตูรใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 
การสงเสริมสนับสนุนทางวชิาการ 
               ความสําเร็จในการพัฒนาหลกัสูตรและการจัดการเรียนรูขึ้นอยูกับบรรยากาศทางวิชาการ 
ซ่ึงสถานศึกษาจะตองสงเสริมและสนับสนนุใหเกิดขึ้น โดยดําเนินการ ดังนี ้

 จัดระบบการบริหารงานทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งเรื่องการจัดกลุมผูเรียนและ 
โครงการที่จะสงเสริมการเรียนรูและคณุธรรม  การจัดตารางสอนของสถานศึกษา การลงโทษและให
รางวัลผูเรียน  

 สรางบรรยากาศการเรียนรู  ทั้งหองสมุด แหลงการเรียนรู  มุมคนควาแกครูผูสอนและ
นักเรียน การพัฒนาสื่ออุปกรณการเรียนการสอน  

  สนับสนุนใหมีระบบขอมูลพื้นฐานที่จําเปนเพื่อใชในการพัฒนาหลักสูตร รวมทั้ง
ขอมูลเกี่ยวกับสภาพความเปนอยู  ทรัพยากร  เศรษฐกิจ  อาชีพ และความตองการของทองถ่ิน  
เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู  ครูสามารถนําสภาพปญหาตางๆ บูรณาการเขาสู
กระบวนการเรียนรูในหองเรียน 

 สงเสริมสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อบริหารจัดการความรูในสวนที่เปนประสบการณในตัวครู นํามาใชใหเกิดประโยชนในการจัดการ
เรียนรูหรือบริหารชั้นเรียนอยางเหมาะสม  อีกทั้งเปนการสงเสริมใหมีการพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทํางานเปนทีม 

 สงเสริมสนับสนุน ใหมีการนําเสนอหรือเผยแพรผลงานทางวิชาการ เพื่อถายทอด
ประสบการณใหเพื่อนครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดเรียนรูนวัตกรรมใหมๆ  อีกทั้งยังเปนการ
สงเสริมความเปนนักวิชาการแกครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกดวย  

          
 
 
 
           เพื่อสรางความมั่นใจแกพอแม ผูปกครอง  และชุมชนวา ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพ
ตามที่คาดหวังตามที่กําหนดในมาตรฐานการเรียนรู และเปนสมาชิกที่ดีของชุมชนตามความคาดหวัง
ของสถานศึกษา  การกํากับดูแลคุณภาพของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการนําหลักสูตรไปใช
จึงเปนสิ่งจําเปน  สถานศึกษาสามารถดําเนินการไดหลายแนวทาง ไดแก 
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การนิเทศ ติดตาม การใชหลักสูตร  
                    การนิเทศ  ติดตามการใชหลักสูตร เปนกระบวนการสําคัญที่สถานศึกษาใชในการควบคุม
คุณภาพ โดยใชเทคนิควิธีการที่หลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการติดตาม เชน  การตรวจ
เยี่ยมและการสังเกตการณในชั้นเรียน  การสอนแนะ (Coaching) การตรวจแผนการจัดการเรียนรู  การ
บันทึกรายงานหลังการสอน  การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เปนตน  สถานศึกษาควรจัดใหมีแผน
นิเทศ  กํากับ ติดตาม การใชหลักสูตรอยางเปนระบบ  ดําเนินการใหกระบวนการนิเทศเปนวัฒนธรรม
ในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา บนพื้นฐานความรูสึกที่เปนกัลยาณมิตร  มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน  และยอมรับการเปลี่ยนสถานภาพระหวางการเปนผูนิเทศและเปนผูรับ
การนิเทศ ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดตลอดเวลา เพื่อใหเกิดระบบการนิเทศ ติดตาม ที่เปนกัลยาณมิตรดังกลาวแลว 
ควรดําเนินการดังนี้ 

 รวมกันกําหนดความตองการในการรับการนิเทศ หรือกํากับ ติดตาม เพื่อเฝาระวังมิให
คุณภาพการจัดทําและใชหลักสูตรเกิดปญหา อุปสรรคและสงผลกระทบตอคุณภาพผูเรียน 

 สรางความเขาใจและทัศนคติเกี่ยวกับการนิเทศ  ติดตามการใชหลักสูตรในเชิงบวกแกครู
และบุคลากรทางการศึกษาวา มิไดเปนกระบวนการจับผิด  แตเปนกระบวนการดูแล ชวยเหลือ เพื่อให
การใชหลักสูตรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 กําหนดขอตกลงเพื่อการขับเคลื่อน การนิเทศติดตามรวมกัน และมีแผนการดําเนินการอยาง
ชัดเจน เปนรูปธรรม 

 ผูบริหารสถานศึกษาตองดําเนินการใหมีการนิเทศ ติดตาม อยางเปนระบบ ครบวงจร ทั้งใน
ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา อยางตอเนื่องและครอบคลุม 
 
การประกันคณุภาพภายใน  
                   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒  กําหนดใหสถานศึกษามีการ
จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน และการเตรียมความพรอมสําหรับประกันคุณภาพภายนอก  เปน
ระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาตองใชเปนกลไกสําคัญในการสรางความมั่นใจตอพอ แม 
ผูปกครอง และชุมชนวาจะสามารถจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ  สถานศึกษาตองจัดระบบประกัน
คุณภาพที่เนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดังนั้นตองมีการดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยมี
แผนพัฒนาคุณภาพ มีเปาหมายการพัฒนาที่ชัดเจน แผนปฏิบัติการตองเนนผลคุณภาพผูเรียน มีการ
รายงานผลเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง และนําผลมาใชในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
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การวิจัย และติดตามผลการใชหลักสูตร   
การวิจัยจะเปนที่มาของขอมูลขาวสารที่แมนตรง แสดงจุดแข็ง จุดออน ปญหา สาเหตุ และ

แนวทางปรับปรุงพัฒนาใหสถานศึกษาสามารถจัดหลักสูตรการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้น สถานศึกษาควรดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

 การวิจัยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา    มุงเนนการวิจัยเพื่อนําผลมาประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสม สอดคลองกับผูเรียน และความตองการของผูปกครอง 
ชุมชน เชน 

     -   การประเมินตัวหลักสูตร  โดยมีหัวขอในการพิจารณา  เชน  ความครบถวนของ
องคประกอบหลักสูตร ความสอดคลองของแตละองคประกอบ ความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง
และกรอบหลักสูตรทองถ่ิน ความสอดคลองกับความตองการของผูเรียน พอแม ผูปกครอง และชุมชน 
ความเหมาะสมของแนวทางการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และระบบการวัด
และประเมินผล เปนตน 

    -   การประเมินความตองการจําเปนในการศึกษาตอ และการประกอบอาชีพของนักเรียนใน
อนาคต เพื่อนํามาใชกําหนดโปรแกรมการเรียน และเวลาเรียน 

    -    การประเมินความตองการของพอแมผูปกครอง และชุมชนในการพัฒนาผูเรียน เพื่อ
นํามาใชกําหนดโปรแกรมการเรียน และโครงการตาง ๆ  

 
 การวิจัย ประเมินผลการใชหลักสูตร    

           การประเมินผลการใชหลักสูตรเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ซ่ึง
สถานศึกษาจะตองมีความตระหนักในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง เพื่อเปน
หลักประกันวาผูเรียนจะไดรับการพัฒนาทั้งดานสติปญญา รางกาย คุณธรรม บรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรูระดับชาติ และสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข  กระบวนการประเมินผลการใช
หลักสูตรสามารถดําเนินการไดทั้งระหวางการใชหลักสูตร และเมื่อนําหลักสูตรไปใชเรียบรอยแลว หรือ
การติดตามจากผลผลิตของหลักสูตร คือ ผูเรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรนั่นเอง   
               เพื่อใหการประเมินผลการใชหลักสูตรบรรลุ เปาหมายของการควบคุมคุณภาพ  
สถานศึกษาควรจัดใหมีการประเมินทั้งระบบ  คือ 

๑) กําหนดใหมีการประเมินการใชหลักสูตร เปนกิจกรรมหลักของสถานศึกษา 
๒) สรางความเขาใจเกีย่วกับการประเมินการใชหลักสูตรดวยตนเองใหเกิดขึ้นกับคณะครู 
๓) วางระบบเครอืขายการทํางาน และมอบหมายงานการประเมินใหคณะผูปฏิบัติงานแตละ

คณะดําเนินการประเมินเปนระยะๆ  โดยกาํหนดใหชัดเจนวาคณะใดตองประเมิน
รายการใดบาง 

๔)  สรุปผลการประเมิน และนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลกัสูตรของสถานศึกษา 



 66  

                    การประเมินผลการใชหลักสูตรมีแนวทางการดําเนินการที่สําคัญคือ พิจารณาองคประกอบ
ของหลักสูตรที่จะประเมิน   พิจารณาหลักเกณฑที่จะใชในการประเมิน  ออกแบบการจัดเก็บขอมูล   
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  วิเคราะหขอมูล เพื่อใชพิจารณาตัดสินใจในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป
สําหรับประเด็นในการประเมินนั้น สามารถประเมินไดทั้งเรื่องปจจัยที่มีผลตอการใชหลักสูตร 
กระบวนการใชหลักสูตร และผลจากการใชหลักสูตร อยางไรก็ตาม สถานศึกษาควรมุงเนนการประเมิน
สวนที่เกี่ยวของตอคุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญ  และควรคํานึงถึงทั้งผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูและ
คุณลักษณะของผูเรียน สถานศึกษาจะตองใหความสําคัญ โดยนําผลการประเมินระดับสถานศึกษา 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ    เชน ผลคะแนน NT,       O-net, A-net   มาพิจารณาทั้งผล
การประเมินในภาพรวม  และผลการประเมินที่แยกรายวิชา และแยกรายมาตรฐาน  หากผลการประเมิน
ไมเปนไปตามเปาหมายที่คาดหวัง ควรศึกษาวิเคราะหเพื่อคนหาสาเหตุที่แทจริง ซ่ึงสาเหตุยอมเกิดมา
จากปจจัยและกระบวนการใชหลักสูตรนั่นเอง จากนั้นจึงหาวิธีแกปญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพตอไป 
 

ประเด็นเกี่ยวของในการประเมินผลการใชหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นอกจากนั้นสถานศึกษาควรสนับสนุนสงเสริมใหครูทําวิจัยปฏิบัติการ (Action research) เพือ่
แกปญหาและพัฒนาการจัดเรียนการสอนของตนเอง โดยการวิจัยนั้นอาจเริ่มตนจากการเลือกปญหาการ
วิจัยที่มีความสําคัญและสงผลกระทบตอผูเรียนมากที่สุดกอน และที่มาของปญหาการวิจัยอาจเกิดจาก
ผูเรียน เชน ปญหาพฤติกรรม ปญหาการเรียนรู เปนตน  หรืออาจเกิดจากการจัดการเรียนการสอนของครู
ไมเหมาะสมสอดคลองกับผูเรียน  เมื่อไดปญหาการวิจัยแลวจึงดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยตอไป 
 

ปจจัยของการใชหลักสตูร ผลการเรียนรูของผูเรียนกระบวนการใชหลักสูตร 
• หลักสูตรสถานศึกษา 
• ความพรอมของบุคลากร 
• ทักษะการถายทอด 
    ของครู 
• เทคนิคการสอน 
• ส่ือการเรียนการสอน 
• การวัดผลประเมินผล 
• การบริหารจัดการ 

ฯลฯ 

• การออกแบบและการ 
   จัดการเรียนรูของครู 
• การนิเทศติดตามการใช 
  หลักสูตร 
• การประเมินผลการ 
   เรียนรู 

ฯลฯ 

• คุณภาพของผูเรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวช้ีวดั 

• การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผูเรียน 

• คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค และสมรรถนะ
สําคัญของผูเรียน 

• ความสําเร็จในการศึกษา
ตอและประกอบอาชีพ 

ฯลฯ 
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ตัวอยางการกําหนดรหัสวิชาและชื่อรายวิชา 
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 รายวิชาพื้นฐาน 
• ระดับประถมศึกษา (ป.๑-๖) 

  ใหสถานศึกษาจัดรายวิชาพื้นฐานตามกลุมสาระการเรียนรูไดตามความเหมาะสม  โดย
กําหนดรหัสวิชาและชื่อรายวิชาพื้นฐานเปนตัวอักษรและตัวเลข  รวม ๖ หลัก ดังนี้ 

ตัวอยางการกําหนดรหัสวิชาและชื่อรายวิชาของรายวิชาพื้นฐานทกุกลุมสาระการเรียนรู 
ช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ 

แบบที่ ๑ 
 ท 11101 ภาษาไทย 1 เวลาเรียน  200 ช่ัวโมง 
 ค11101 คณิตศาสตร 1 เวลาเรียน  200 ช่ัวโมง 
 ว 11101  วิทยาศาสตร 1 เวลาเรียน  80 ช่ัวโมง 
 ส 11101 สังคมศึกษา 1 เวลาเรียน  80 ช่ัวโมง 
 ส 11102 ประวัติศาสตร 1 เวลาเรียน  40 ช่ัวโมง 
 พ11101     สุขศึกษาและพลศึกษา 1 เวลาเรียน  80 ช่ัวโมง 
 ศ 11101 ศิลปะ 1 เวลาเรียน  80 ช่ัวโมง 
 ง 11101    การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 เวลาเรียน  40 ช่ัวโมง 
 อ 11101 ภาษาอังกฤษ 1 เวลาเรียน  40 ช่ัวโมง 
  รวม เวลาเรียน  840 ช่ัวโมง 

หมายเหตุ การกําหนดรหัสวิชาและชื่อรายวิชาของรายวิชาพื้นฐานทุกกลุมสาระการเรียนรู  
ช้ันประถมศึกษาปที่ ๑  แบบที่ ๑ ตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

 
ตัวอยางการกําหนดรหัสวิชาและชื่อรายวิชาของรายวิชาพื้นฐานทกุกลุมสาระการเรียนรู 

ช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ 
แบบที่ ๒ 

 ท 11101 ภาษาไทย 1 เวลาเรียน  .... ช่ัวโมง 
 ค 11101 คณิตศาสตร 1 เวลาเรียน  .... ช่ัวโมง 
 ว 11101  วิทยาศาสตร 1 เวลาเรียน  .... ช่ัวโมง 
 ส 11101 สังคมศึกษา  1 เวลาเรียน  .... ช่ัวโมง 
 ส 11102 ประวัติศาสตร 1 เวลาเรียน  ๔๐ ช่ัวโมง 
 พ 11101   สุขศึกษาและพลศึกษา 1 เวลาเรียน  .... ช่ัวโมง 
 ศ 11101 ศิลปะ 1 เวลาเรียน  .... ช่ัวโมง 
 ง 11101   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 เวลาเรียน  .... ช่ัวโมง 
 อ 11101 ภาษาอังกฤษ 1 เวลาเรียน  .... ช่ัวโมง 
  รวม เวลาเรียน  ๘๔๐ ช่ัวโมง 
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หมายเหตุ   การกําหนดรหัสวิชาและชือ่รายวิชาของรายวิชาพืน้ฐานทุกกลุมสาระการเรียนรู    
ช้ันประถมศึกษาปที่ ๑  แบบที่ ๒  สถานศึกษาสามารถปรับเวลาเรียนของรายวิชาพืน้ฐานไดตามความ
เหมาะสมกับจดุเนนและความตองการในการพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษา ทั้งนี้ เมื่อรวมเวลาเรียนของ
รายวิชาพืน้ฐานทั้ง ๘ กลุมสาระการเรียนรูแลว  ตองมีเวลาเรียนรวม ๘๔๐ ช่ัวโมงตอป และผูเรียนตองมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรยีนรูและตวัช้ีวดัที่กําหนด 

 
• ระดับมัธยมศึกษา 

  เมื่อสถานศึกษาจัดรายวิชาพื้นฐานตามกลุมสาระการเรียนรูในแตละภาคเรียนแลว 
สามารถกําหนดรหัสวิชาได  โดยรหัสวิชาหลักที่ ๕-๖  ใหนับเรียงลําดับตอเนื่องในแตละป และเริ่มตน
นับเปนรายวิชาที่ ๐๑   เมื่อเปลี่ยนชั้นป ดังนี้ 
 

ตัวอยางการกําหนดรหัสวิชาและชื่อรายวิชาของรายวิชาพื้นฐาน 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 ว 21101   วิทยาศาสตร 1 เวลาเรียน  .... หนวยกิต 
หรือ ว 21101 ชีววิทยาเบื้องตน เวลาเรียน  .... หนวยกิต 
 ว 21102  วิทยาศาสตร 2 เวลาเรียน  .... หนวยกิต 
หรือ ว 21102 เคมีเบื้องตน เวลาเรียน  .... หนวยกิต 
  ว 21103  วิทยาศาสตร 3 เวลาเรียน  .... หนวยกิต 
หรือ ว 21103 ฟสิกสเบื้องตน เวลาเรียน  .... หนวยกิต 
      

 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๒ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 ว 22101 วิทยาศาสตร 1 เวลาเรียน  .... หนวยกิต 
 ว 22102 วิทยาศาสตร 2 เวลาเรียน  .... หนวยกิต 
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 รายวิชาเพิ่มเตมิ 
กําหนดใหสถานศึกษาสามารถจัดรายวิชาเพิ่มเติมของทุกกลุมสาระการเรียนรูไดทั้งในระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ดังนั้นการกําหนดรหัสวิชาและชื่อรายวิชาสําหรับรายวิชาเพิ่มเติม 
สามารถทําไดดังนี้ 

 
๑)  รายวิชาเพิ่มเตมิที่กําหนดชั้นปที่เรียน 

 เมื่อสถานศึกษาจัดทํารายวิชาเพิ่มเติมของกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ในแตละชั้นปแลว  
สามารถกําหนดรหัสวิชาและชื่อรายวิชาได  โดยนํารายวิชามาจัดเรียงลําดับ ความยากงาย ความตอเนื่อง
ของเนื้อหาในแตละรายวิชา ความเชื่อมโยงสัมพันธกันระหวางรายวิชา  และ/หรือหมวด/หมู/ศาสตรของ
รายวิชา  โดยรหัสวิชาหลักที่ ๕-๖  ใหนับเรียงตอเนื่องในชั้นปเดียวกัน และเริ่มตนนับเปนรายวิชาที่ ๐๑  
เมื่อเปลี่ยนชั้นใหม ดังนี้ 

 
 

ตัวอยางการกําหนดรหัสวิชาและชื่อรายวิชาของรายวิชาเพิ่มเติมที่กําหนดชั้นปที่เรียน 
  ระดับประถมศึกษา 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
 ท 14201 เสริมภาษาไทย 1  เวลาเรียน  40 ช่ัวโมง 
 ท 14202 หลักภาษาไทย 1  เวลาเรียน  40 ช่ัวโมง 
  ฯลฯ  

    
ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 
 ท 15201 เสริมภาษาไทย 2  เวลาเรียน  40 ช่ัวโมง 
 ท 15201 หลักภาษาไทย 2  เวลาเรียน  40 ช่ัวโมง 
  ฯลฯ    
 
ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 
 ท 16201 เสริมภาษาไทย 3  เวลาเรียน  40 ช่ัวโมง 
 ท 16202 หลักภาษาไทย 3 เวลาเรียน  40 ช่ัวโมง 
 ท 16203 วรรณกรรมทองถ่ิน เวลาเรียน  40 ช่ัวโมง 
  ฯลฯ    
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     ๒)  รายวิชาเพิ่มเติมที่ไมกําหนดชั้นปทีเ่รียน 
  เมื่อสถานศึกษาไดจัดทํารายวิชาเพิ่มเติมในแตละกลุมสาระการเรียนรู และรายวิชานั้น
จัดใหเรียนในชั้นปใดก็ไดของระดับการศึกษานั้น ๆ    สามารถนํามากําหนดรหัสวิชาและชื่อรายวิชา 
โดยรหัสวิชาหลักที่ ๓ ใหระบุเปน “๐” และรหัสวิชาหลักที่   ๕-๖ จะเปนลําดับรายวิชาที่นับเรียง
ตอเนื่องในระดับการศึกษาเดียวกัน   โดยจะเริ่มตนนับเปนรายวิชาที่ ๐๑ เมื่อเปลี่ยนระดับการศึกษา  
ดังนี้ 
 

ตัวอยางรหัสวิชาและชื่อรายวิชาของรายวิชาเพิ่มเติมไมกําหนดชั้นปที่เรียน 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 ว 20201  โครงงานวิทยาศาสตรกับคุณภาพชีวิต จํานวน .... หนวยกิต 
 ว 20202  แสงและทัศนูปกรณ  จํานวน .... หนวยกิต 
 ว 20203  วิทยาศาสตรกับการแกปญหา  จํานวน .... หนวยกิต 
 ว 20204 ของเลนเชิงวิทยาศาสตรหลากหลาย  จํานวน .... หนวยกิต 
 ว 20205 สนุกกับอิเล็กทรอนิกส  จํานวน .... หนวยกิต 

ฯลฯ 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ภาษาญี่ปุน 

 ญ 20201 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน จํานวน .... หนวยกิต 
 ญ 20202 ภาษาญี่ปุนฟง พูด  จํานวน .... หนวยกิต 
 ญ 20203  การอานภาษาญี่ปุน จํานวน .... หนวยกิต 
 ญ 20204 การเขียนภาษาญี่ปุน จํานวน .... หนวยกิต 

ฯลฯ 
 

ตัวอยางรหัสวิชาและชื่อรายวิชาของรายวิชาเพิ่มเติมไมกําหนดชั้นปที่เรียน 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ฟสิกส เคมี ชีววิทยา โลกและอวกาศ วิทยาศาสตรอื่น ๆ 

ลําดับที่ 01-19 ลําดับที่ 21-39 ลําดับที่ 41-59 ลําดับที่ 61-79 ลําดับที่ 81-99 
รหัส ช่ือวิชา รหัส ช่ือวิชา รหัส ช่ือวิชา รหัส ช่ือวิชา รหัส ช่ือวิชา 

ว 30201 ฟสิกส 1 ว 30221 เคมี 1 ว 30241 ชีววิทยา 1 ว 30261 โลกและ
อวกาศ 1 

ว 30281 โครงงานและ
สิ่งประดิษฐ 

ว 30202 ฟสิกส 2 ว 30222 เคมี 2 ว 30242 ชีววิทยา 2 ว 30262 โลกและ
อวกาศ 2 

ว 30282 โลกแหงแสงสี 
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ว 30203 ฟสิกส 3 ว 30223 เคมี 3 ว 30243 ชีววิทยา 3 ว 30263 โลกและ
อวกาศ 3 

ว 30283 วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม 

ว 30204 ฟสิกส 4 ว 30224 เคมี 4 ว 30244 ชีววิทยา 4 ว 30264 โลกและ
อวกาศ 4 

ว 30284 วิทยาศาสตรการ
กีฬา 

ว 30205 ฟสิกส 5 ว 30225 เคมี 5 ว 30245 ชีววิทยา 5 ว 30265 โลกและ
อวกาศ 5 

ว 30285 ยากับชีวิต 

ฯลฯ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
 ง 30201 ดอกไมใบตอง จํานวน .... หนวยกิต 
 ง 30202 เกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน .... หนวยกิต 
 ง 30203 อาหารสี่ภาค จํานวน .... หนวยกิต 
 ง 30204 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน จํานวน .... หนวยกิต 
 ง 30205 การใชเทคโนโลยีชวยในการออกแบบ

และผลิตชิ้นงาน  (CAD / CAM) 
จํานวน .... หนวยกิต 

 ง 30206 โครงงานเทคโนโลยีแกปญหาชุมชน จํานวน .... หนวยกิต 
 ง 30207 คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร จํานวน .... หนวยกิต 
 ง 30208 ภาษาซ ี จํานวน .... หนวยกิต 
 ง 30209 ประสบการณอาชีพ จํานวน .... หนวยกิต 
 ง30210 อาชีพอิสระ   จํานวน .... หนวยกิต 

ฯลฯ 
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เอกสารอางอิง 
 
กระทรวงศกึษาธิการ(๒๕๔๒)   หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑โรงพิมพคุรุสภา 
              ลาดพราว  กรุงเทพฯ 
กรมวิชาการ (๒๕๓๓)   การพัฒนารายวิชาสังคมศึกษาใหสอดคลองกับทองถ่ิน  โรงพิมพคุรุสภา 
              ลาดพราว  กรุงเทพฯ 
กรมวิชาการ (๒๕๓๓)  การพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของทองถ่ิน  โรงพิมพคุรุสภา 
              ลาดพราว  กรุงเทพฯ 
กรมวิชาการ (๒๕๓๙)  ภูมปิญญาทองถ่ินกับหลักสูตรทีพ่ึงประสงค  โรงพิมพคุรุสภา 
              ลาดพราว  กรุงเทพฯ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (๒๕๕๐) การพัฒนาหลกัสูตรและสื่อการเรียนการสอน สํานักพิมพ 
             มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรุงเทพฯ 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (๒๕๔๙)  กรอบแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขัน้ 
             พื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๔๔โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด 
             กรุงเทพฯ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ(๒๕๔๒) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ๒๕๔๒  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, กรุงเทพฯ 
สํานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (๒๕๔๙) แนวทางการจัดทําสาระการเรียนรูทองถิ่น  โรง 
            พิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย,  กรุงเทพฯ 
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คณะผูจัดทํา 
 
คณะที่ปรึกษา 
      คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา           เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
         นายวนิัย  รอดจาย                                     รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
         นายสุชาติ  วงศสุวรรณ                             ที่ปรึกษาดานพัฒนากระบวนการเรยีนรู 
         นางเบญจลักษณ  น้ําฟา                            ผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
      นางภาวนี  ธํารงเลิศฤทธิ์                          รองผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศกึษา 
 
คณะผูเข ียน 
       นายไตรรงค  เจนการ                            ขาราชการบํานาญ    
       นายณรงค  คงกิจ                       ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสระเกศ 
       ดร. รุงนภา  นุตราวงศ                           สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
       นางนิรมล  ตูจินดา                            สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา            
           นางสาวรัตนา แสงบัวเผ่ือน                  สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา            
 
คณะบรรณาธิการ  
         
            รศ. ดร. พิมพพันธ  เดชะคุปต             คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ผศ.ดร. มาเรียม  นิลพันธุ                       ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
           นางจิตรียา  ไชยศรีพรหม                      ผูอํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษา  สพฐ. 
        นางสาวศรีสมร  กันทา                          ผูอํานวยการโรงเรียนโคกสวางนาค ี
           นายไพโรจน รุจิระวิจกัรณ                สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานคราชสีมา  เขต ๓  
           นางสาวพรพิมล ทักษะวรบุตร               สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต ๑ 
        นางภาวนี  ธํารงเลิศฤทธิ์                       สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
           นางศุจีภรณ  อูทองทรัพย                       สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
        นายธํารงศักดิ์  ธํารงเลิศฤทธิ์                 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
            นางนิรมล  ตูจนิดา                            สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
 นางเกยูร  ปริยพฤทธ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
 ดร. รุงนภา  นตุราวงศ                    สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
             ดร. เฉลิมชัย พันธเลิศ                           สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา     
          นางเสาวภา   ศักดา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
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