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๑. ความเป็ นมาของการปรับหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ให้ เป็ น หลั กสู ต รแกนกลางของประเทศ เมื่ อวัน ที่ 11 กรกฎคม 2551 เริ่ม ใช้ ในโรงเรียนต้ น แบบการใช้
หลักสูตรและโรงเรียนที่มีความพร้อม ในปีการศึกษา 2552 และเริ่มใช้ในโรงเรียนทั่วไปในปีการศึกษา 2553
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้ดาเนินการติดตาม
ผลการนาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในหลายรูปแบบ ทั้งการประชุมรับฟังความคิดเห็น การนิเทศ
ติดตามผลการใช้หลักสูตรของโรงเรียน การรับ ฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา รายงานผลการวิจัยของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผลจากการศึกษา พบว่า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 มีข้อดีในหลายประการ เช่น กาหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้ชัดเจน มีความยืดหยุ่นเพียงพอให้
สถานศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาได้ สาหรับปัญหาที่พบส่วนใหญ่เกิดจากการนาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาและในห้องเรียน
นอกจากนี้ การศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับ ทิศทาง กรอบยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ พบว่า ประเด็นสาคัญเพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่าง
แท้จริง คือ การเตรียมพร้อมด้านกาลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการ
ยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ
การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตในศตวรรษ
ที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ดั งนั้ น การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ช าติ เพื่ อ เตรีย มความพร้อ มคนให้ ส ามารถปรับ ตั ว รองรั บ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม กระทรวงศึกษาธิการจึงกาหนดเป็นนโยบายสาคัญและ
เร่งด่วนให้มีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รวมทั้ ง สาระเทคโนโลยี โดยมอบหมายให้ ส ถาบั น ส่ งเสริม การสอนวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี (สสวท.)
ดาเนินการปรับปรุง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และสาระเทคโนโลยี
และมอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดาเนินการปรับปรุงสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ยังคงหลักการและโครงสร้างเดิมของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 คื อ ประกอบด้ ว ย 8 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ได้ แ ก่ กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ แต่มุ่งเน้นการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้ าทางวิทยาการต่าง ๆ คานึงถึงการส่งเสริมให้ ผู้เรียน มีทักษะที่จาเป็น
สาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นสาคัญ เตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ พร้อมที่จะ
ประกอบอาชีพ เมื่อจบการศึกษา หรื อสามารถศึกษาต่อในระดับที่สู งขึ้น สามารถแข่งขันและอยู่ร่ว มกับ
ประชาคมโลกได้
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กรอบในการปรับปรุง คือ ให้มีองค์ความรู้ที่เป็นสากลเทียบเท่านานาชาติ ปรับ มาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดให้ มีความชัดเจน ลดความซ้าซ้อน สอดคล้องและเชื่อมโยงกันภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
เข้าด้วยกัน จัดเรียงลาดับความยากง่ายของเนื้อหาในแต่ละระดับชั้นตามพัฒ นาการแต่ละช่วงวัย ให้มี ความ
เชื่อมโยงความรู้และกระบวนการเรียนรู้ โดยให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด
สาระสาคัญของการปรับปรุงหลักสูตร มีดังนี้
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
1.1 จัดกลุ่มความรู้ใหม่และนาทักษะกระบวนการไปบูรณาการกับตัวชี้วัด เน้นให้ผู้เรียนเกิด
การคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และมีทักษะในศตวรรษที่ 21
๑.๒ กาหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาหรับผู้เรียนทุกคน ที่เป็นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจาวัน และเป็นพื้นฐานสาคัญในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น
๑.๓ ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 – 6 ก าหนดตั ว ชี้ วั ด เป็ น รายปี เพื่ อ เป็ น แนวทางให้
สถานศึกษาจัดตามลาดับการเรียนรู้ อย่างไรก็ตามสถานศึกษาสามารถพิจารณาปรับเลื่อนไหลระหว่างปีได้ตาม
ความเหมาะสม
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้เพิ่มสาระเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบและ
เทคโนโลยี และวิ ท ยาการค านวณ ทั้ งนี้ เพื่ อ เอื้ อ ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ บู ร ณาการสาระทางคณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กับกระบวนการเชิงวิศวกรรม ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
๓. สาระภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นสาระหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ได้ปรับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับพัฒนาการตามช่วงวัย มีองค์ความรู้ที่
เป็นสากล เพิ่มความสามารถ ทักษะ และกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ที่ชัดเจนขึ้น
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๒. กระบวนการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษามีกระบวนการ ดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา และคณะทางาน
2. ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กรอบหลักสูตร
ระดับทองถิ่นและเอกสารประกอบหลักสูตรต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปญหา จุดเนน ความตอง
การของสถานศึกษา ผูเรียน และชุมชน
3. จั ด ท าหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาซึ่ ง มี อ งคประกอบส าคั ญ ดั งนี้ ส่ ว นน า โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา คาอธิบายรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และเกณฑ์การจบการศึกษา
4. ตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา โดยพิจารณาคุณภาพ ความถูกต้อง และความ
เหมาะสม
5. นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาใหความเห็นชอบ หากมีข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการ ให้นาข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงก่อนการอนุมัติใช้หลักสูตร
6. จัดทาเป็นประกาศหรือคาสั่งเรื่องให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาและ
ประธานกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้ลงนาม หรือผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ลงนาม
7. ใช้หลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนนาหลักสูตรสถานศึกษาไปกาหนดโครงสร้างรายวิชา และ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย
8. วิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตร ดาเนินการติดตามผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะๆ เพื่อนาผลจากการติดตามมาใช้เป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ และมีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น
ปรับปรุง พัฒนา

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

แต่งตั้ง
คณะ
กรรมการ

ศึกษา
ข้อมูล

จัดทา
หลักสูตร

ตรวจสอบ
คุณภาพ

เสนอ
กรรมการ
พิจารณา

จัดทา
ประกาศ/
คาสั่งใช้

นาไปใช้

วิจัยและ
ติดตามผล

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
นาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีอยู่ มา
เทียบกับหลักสูตรแกนกลาง ส่วนที่
ปรับปรุง แล้วปรับหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกัน
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๓. องค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา
องคประกอบสาคัญของหลักสูตรสถานศึกษา มีดังนี้
1. ส่ วนน า ข้อมู ล ในส่ ว นนี้ ช่วยให้ ครูผู้ ส อน และผู้ เกี่ยวข้อง ทราบถึงเป้าหมายโดยรวมของ
สถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วยส่วนสาคัญ คือ ความนา วิสัยทัศน์ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา เป็นส่วนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกาหนดรายวิชาที่จัดสอน
ในแต่ละปี/ ภาคเรียน ประกอบด้วย รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้งจานวนเวลา
เรียน หรือหน่วยกิตของรายวิชาเหล่านั้น (โครงสร้างเวลาเรียน และโครงสร้างหลักสูตรชั้นปี)
3. คาอธิบายรายวิชา ส่วนนี้เป็นรายละเอียดที่ช่วยให้ทราบว่าผู้เรียนจะเรียนรู้อะไรจากรายวิชา
นั้นๆ ในคาอธิบายรายวิชาจะประกอบด้วยรหัสวิชา ชื่อรายวิชา ประเภทรายวิชา (พื้นฐาน/เพิ่มเติม) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ระดับชั้นที่สอน พร้อมทั้งคาอธิบายให้ทราบว่าเมื่อเรียนรายวิชานั้นแล้วผู้เรียนจะมีความรู้ ทักษะ
คุณลักษณะหรือเจตคติอะไร ซึ่งอาจระบุให้ทราบถึงกระบวนการเรียนรู้ หรือประสบการณ์สาคัญที่ผู้ เรียนจะ
ได้รับด้วยก็ได้
4. กิจ กรรมพั ฒ นาผู้เรียน เป็นส่วนหนึ่งที่สถานศึกษากาหนดให้ ผู้ เรียนได้พัฒ นาตนเองตาม
ศักยภาพ ประกอบดด้วยกิจกรรม ๓ ลักษณะ ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์ โดยระบุแนวการจัด เวลา และแนวทางการประเมินกิจกรรม
๕.เกณฑ์การจบการศึกษา เป็นส่วนที่สถานศึกษากาหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะจบการศึกษาใน
แต่ละระดับ โดยพัฒนาเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องสัมพันธ์กับเกณฑ์การจบหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลาง
และสถานศึ ก ษาจะตองจั ด ท าระเบี ย บว่าด้ว ยการวัด และประเมิ น ผลการเรีย น เพื่ อ ใชควบคู กับ หลั ก สู ต ร
สถานศึกษา

ส่วนนำ
- ความนา
- วิสยั ทัศน์
- สมรรถนะ
สาคัญ
- คุณลักษณะ

๕
โครงสร้ำง
หลักสูตร
- โครงสร้าง
เวลาเรียน
- โครงสร้าง
หลักสูตรชัน้ ปี

องค์ประกอบสำคัญ

ของหลักสูตรสถานศึกษา
คำอธิบำยรำยวิชำ
- ส่วนหัว: รหัสวิชา
ชือ่ รายวิชา ประเภท
วิชา กลุม่ สาระ
ระดับชัน้
- คาอธิบาย
- ตัวชีว้ ดั /ผลการ
เรียนรู้

- เกณฑ์
กำรจบ
- ระเบียบ
การวัดและ
ประเมินผล
การเรียน

กิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รียน
-กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมนักเรียน
-กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์
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๔. ส่วนนาของหลักสูตรสถานศึกษา

แนวการเขียนปก ประกาศ/คาสั่ง และส่วนนาของหลักสูตรสถานศึกษา มีดังนี้
1. ปกหลักสูตรสถานศึกษา ควรประกอบไปด้วยตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ปี พ.ศ.
ที่เริ่มใช้หลักสูตร และหน่วยงานที่โรงเรียนสังกัด หากหลังจากใช้ไประยะหนึ่งแล้วสถานศึกษามีการปรับปรุง
หลักสูตร ให้ปรับเปลี่ยนปี พ.ศ. ใหม่ให้สอดคล้องกับปีที่ปรับปรุง
ตัวอย่างปกหลักสูตรสถานศึกษา

ตราโรงเรียน

ตราโรงเรียน

หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียน........................
พุทธศักราช.........(ปีที่เริ่มใช้)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

หลักสูตรโรงเรียน........................
พุทธศักราช.........(ปีที่เริ่มใช้)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...............
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...............
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปกหลักสูตรควรมี
องค์ประกอบสาคัญ ส่วนการ
ออกแบบ สถานศึกษาทาได้
ตามความเหมาะสม
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2. ประกาศหรือคาสั่งให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษา หลังจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เห็นชอบแล้ว ให้จัดทาประกาศหรือคาสั่ง โดยผู้บริหารสถานศึกษาและประธานกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้ลงนาม
หรือผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามแต่เพียงผู้เดียว

ตัวอย่างประกาศโรงเรียน

ประกาศโรงเรียน......................
เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียน...........พุทธศักราช.........
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
----------------------------..................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
ทั้งนี้ หลักสูตรโรงเรียนได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เมื่ อ วั น ที่
............เดื อ น..........พ.ศ...........จึ ง ประกาศให้ ใ ช้
หลักสูตรโรงเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่...เดือน....พ.ศ.......

...............................
(.............................)
ประธานคณะกรรมการ
..........
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

.................................
(................................)
ผู้อานวยการโรงเรียน

ประกาศโรงเรียน......................
เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียน..............พุทธศักราช.........
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
----------------------------.....................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
ทั้งนี้ หลัก สู ตรโรงเรียนได้รับ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่............
เดื อ น..........พ.ศ...........จึ งประกาศให้ ใ ช้ ห ลั ก สู ต ร
โรงเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่...เดือน....พ.ศ.......

.................................
(................................)
ผู้อานวยการโรงเรียน..............

3. ความนา เขียนแสดงให้เห็นความเชื่อมโยง ระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระ
ภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 รวมทั้ง
คาสั่งและประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น จุดเน้น และความต้องการของโรงเรียน
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4. วิสัยทัศ น์โรงเรียน เป็ น เจตนารมณ์ อุดมการณ์ หลักการ ความเชื่อ อนาคตที่พึงประสงค์
เอกลักษณ์ข องโรงเรีย นเพื่อ สร้างศรัทธา จุด ประกายความคิดในการพัฒ นาองค์ก ร และคุณ ภาพผู้เรีย น
ที่ส อดคล้องกับ หลั กสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กรอบหลักสู ตรระดับท้องถิ่น
จุดเน้น และความต้องการของโรงเรียน มีแนวทางการกาหนด ดังนี้
4.1 ศึกษาข้อมูล ต่อไปนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ วิสัยทัศน์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2) ศึกษากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
3) ศึกษาข้อมูลความต้องการ จุดเน้นของท้องถิ่นและโรงเรียน
4.2 ก าหนดคาส าคัญ ที่ มุ่งบอกถึงเจตนารมณ์ อุดมการณ์ หลั กการ ความเชื่อ อนาคตที่
พึงประสงค์ที่จะพัฒนาผู้เรียนไปสู่จุดหมายของหลักสูตร
4.3 ลักษณะของวิสัยทัศน์ที่สมบูรณ์ ควรประกอบด้วยประเด็นต่อไปนี้
1) สอดคล้ อ งกั บ จุ ด หมาย หลั ก การของหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551
2) สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
3) แสดงภาพอนาคตของผู้เรียนที่ครอบคลุมสภาพความต้องการของโรงเรียน ชุมชน และ
ท้องถิ่น
4) ใช้ภาษากะทัดรัด ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้

ไม่ควรคัดลอกวิสัยทัศน์ของ
หลักสูตรแกนกลาง ฯ มา
ทั้งหมด ควรนามาเทียบเคียง
และปรับให้เป็นของสถานศึกษา
เอง

5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน เป็นสมรรถนะจาเป็นพื้นฐาน 5 ประการที่ผู้เรียนพึงมี ซึ่ง
กาหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนอาจจะเพิ่มเติมได้ตามความ
เหมาะสม
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กาหนดไว้ 8 ประการ เป็นคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน
อาจจะเพิ่มเติมตามจุดเน้นของโรงเรียนได้ตามความเหมาะสม
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๕. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
การจัดทาโครงสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษา จะต้องจัดทา 2 ส่วน ได้แก่ โครงสร้างเวลาเรียน และโครงสร้างหลักสูตรชั้นปี โดย
พิจารณาจากข้อมูล ต่อไปนี้
1. เวลาเรียนที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนด
ภายหลังจากประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น ฐาน พุทธศักราช 2551 เมื่อ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2551 ได้มีคาสั่ง ประกาศ และหนังสือราชการ เกี่ยวกับโครงสร้างเวลาเรียนอยู่หลายฉบับ
ซึ่งบางฉบับยังมีผลบังคับใช้ และบางฉบับยกเลิกไปแล้ว รายละเอียดในภาคผนวก โดยสรุปดังนี้
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ / เวลาเรียน
กิจกรรม
ระดับประถมศึกษา
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
จัดสรรเวลา
คณิตศาสตร์
ตามความ
วิทยาศาสตร์
เหมาะสม
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
- ประวัติศาสตร์
๔๐ ชัว่ โมงต่อปี
- ๔ สาระ
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน
840 ชั่วโมง/ปี
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
120 ชั่วโมงต่อปี
 รายวิชา/กิจกรรมที่
สถานศึกษากาหนด
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม
ตามความพร้อมและ
จุดเน้นกลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จัดสรรเวลา
ตามความ
เหมาะสม

จัดสรรเวลา
ตามความ
เหมาะสม

๔๐ ชั่วโมงต่อปี

๘๐ ชั่วโมงต่อ ๓ ปี

880 ชั่วโมง/ปี

120 ชั่วโมงต่อปี

รวม 3 ปี 1,640 ชั่วโมง
รวม 3 ปี 360 ชั่วโมง

สถานศึกษากาหนด

สถานศึกษากาหนด

หมายเหตุ ๑. ชั้น ป. ๑ – ๓ อาจจัดเวลาเรียนเพิ่มเติมให้เป็นเวลาสาหรับสาระการเรียนรู้พื้นฐานในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์
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๒. การจั ดสรรเวลาเรี ย นในรายวิช าพื้ นฐาน ผู้ เรียนต้องมีคุณ ภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดที่หลักสูตรแกนกลาง ฯ กาหนด
๓. การจัดเวลาเรียนต้องให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจบ และคานึงถึงศักยภาพของผู้เรียน
๔. วิชาหน้าที่พลเมือง สถานศึกษาทุกแห่งยังคงต้องจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง เป้าหมาย
ของการจัด คือ การส่งเสริมการสร้างความเป็นพลเมืองดีของชาติตามความพร้อม และบริบท
ของสถานศึกษา โดยมีทางเลือกในการจัดการเรียนการสอน 4 ทางเลือก ดังนี้
1) เพิ่มวิชาหน้าที่พลเมืองในหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ (วัดผลรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง)
2) บูรณาการกับการเรียนรู้ในรายวิชาอื่นทั้งรายวิชาพื้นฐาน หรือเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ (วัดผลรวมอยู่ในรายวิชานั้น ๆ)
3. บูรณาการกับการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐาน หรือรายวิชาเพิ่มเติม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
(วัดผลรวมอยู่ในรายวิชานั้นๆ)
4. บูรณาการการเรียนรู้กับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือกิจกรรม/โครงการ/โครงงานหรือวิถี
ชีวิตประจาวันในโรงเรียน (วัดผล ผ่าน – ไม่ผ่าน ตามลักษณะของกิจกรรม)
ทั้งนี้ สถานศึกษาควรระบุได้ว่าจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองในลักษณะใด ผลการจัด
บรรลุเป้าหมายหรือไม่
๕. การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ระดับประถมศึกษาให้เรียนสาระประวัติศาสตร์ 40 ชม./ปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 40 ชม./ปี (3 นก.) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 80 ชม./3 ปี (2 นก.)
๖. การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สถานศึกษาทุกแห่งยังคงต้องจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในชั้น
ป.1 - 3 จานวน 200 ชม./ปี โดยเสนอทางเลือก 2 ทาง ดังนี้
1) จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เป็นรายวิชาพื้นฐาน จานวน 200 ชม./ปี
2) จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เป็นรายวิชาพื้นฐาน อย่างน้อย 120 ชม./ปี และจัดเป็น
รายวิชาเพิ่มเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร 80 ชม./ปี รวมเวลาเรียน
ภาษาอังกฤษทั้งหมด จานวน 200 ชม./ปี
2. จานวนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และลักษณะตัวชี้วัด
๒.๑ จานวนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ศึกษาและพิจารณาจานวนตัวชี้วัดชั้นปีและตัวชี้วัดช่วงชั้นในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อ
การกาหนดเวลาเรียนในแต่ละวิชาตามโครงสร้างหลักสูต รสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างเหมาะสม สาหรับจานวน
มาตรฐานการเรีย นรู้และตัว ชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) มีดังนี้
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คณิตศาสตร์พนื้ ฐาน
มาตรฐานการเรียนรู้
ชือ่ สาระ
1. จำนวนและพีชคณิต

2. กำรวัดและเรขำคณิต
3. สถิติและควำมน่ำจะเป็น

จานวน
มาตรฐาน

3

2
2
7

จานวนตัวชีว้ ัดแต่ละระดับ/แต่ละสาระ
ประถมศึกษา

รหัส

รวม

ม.ต้น

ม.ปลาย

จานวน
ตัวชี้วัด

มาตรฐาน

ป.1

ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1

ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ค 1.1

5

8

11

16

9

12

3

2

-

1

1

-

68

ค 1.2

1

-

1

-

-

1

-

2

2

-

2

-

9

ค 1.3

-

-

-

-

-

-

3

-

3

-

1

-

7

ค 2.1

2

6

13

3

4

3

-

2

2

-

-

-

35

ค 2.2

1

1

1

2

4

4

2

5

3

-

-

-

23

ค 3.1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

-

-

1

12

ค 3.2

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

3

-

10

16

28

22

19

21

9

12

12

3

4

1

157

รวมตัวชีว้ ัด

116

33

8

วิทยาศาสตร์พนื้ ฐาน
จานวนตัวชีว้ ัดแต่ละระดับ/แต่ละสาระ

มาตรฐานการเรียนรู้

ชือ่ สาระ

จานวน
มาตรฐาน

1. วิทยำศำสตร์ชวี ภำพ

3

มาตรฐาน ป.1

ว 1.1

2

ว 1.2

2

ว 1.3
2. วิทยำศำสตร์

3

กำยภำพ
3. วิทยำศำสตร์โลก
และอวกำศ
4. เทคโนโลยี

ว 2.1
ว 2.2

2
2
10

ประถมศึกษา

รหัส

2

ว 3.2

1

ว 4.1

-

-

18

17

-

-

-

3
4

-

2
-

4
1

-

-

5

4

-

-

16

-

12

-

-

62

11

6

-

-

24

-

25

-

66

2

2

4

4

1

10

6

4

3

5

1

1

15

-

-

10

-

39

3

1

5

8

7

6

21

-

12

-

66

3

3

2

2

4

-

-

10

26

5

9

-

-

14

52

-

21

4
-

-

-

-

6

ตัวชี้วัด

4

2
-

4

-

ว 3.1

จานวน

-

2
1

ม.ปลาย

ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

1

ว 2.3

ม.ต้น

ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1

-

รวม

-

-

8

7

10

-

5

5

5

5

1

ว 4.2

5

4

5

5

5

4

4

4

4

1

1

1

43

-

15

16

25

21

32

30

52

63

59

28

49

25

415

รวมตัวชีว้ ัด

139

174

102

๒.๒ ลักษณะตัวชี้วัด
การทาความเข้าใจลักษณะตัวชี้วัดเพื่อนาไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจกาหนดรายวิชา
โดยศึกษาความยากง่าย และลาดับความต่อเนื่องสัมพันธ์ของแต่ละตัวชี้วัด ตัวอย่างการบันทึกการศึกษา มี
ดังนี้
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กลุ่มสาระการเรียนรู้..................................................................ชั้น............................................
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒
วิชา.....................................จานวน................หน่วย
กิต
สาระ.......................................................................... สาระ..........................................................................
มาตรฐาน.............................................................
มาตรฐาน.............................................................
ตัวชี้วัด.............................................................
ตัวชี้วัด.............................................................
มาตรฐาน.............................................................
มาตรฐาน.............................................................
ตัวชี้วัด.............................................................
ตัวชี้วัด.............................................................
มาตรฐาน.............................................................
มาตรฐาน.............................................................
ตัวชี้วัด.............................................................
ตัวชี้วัด.............................................................
สาระ.......................................................................... สาระ..........................................................................
มาตรฐาน.............................................................
มาตรฐาน.............................................................
ตัวชี้วัด.............................................................
ตัวชี้วัด.............................................................
มาตรฐาน.............................................................
มาตรฐาน.............................................................
ตัวชี้วัด.............................................................
ตัวชี้วัด.............................................................
มาตรฐาน.............................................................
มาตรฐาน.............................................................
ตัวชี้วัด.............................................................
ตัวชี้วัด.............................................................
สาระ.......................................................................... สาระ..........................................................................
มาตรฐาน.............................................................
มาตรฐาน.............................................................
ตัวชี้วัด.............................................................
ตัวชี้วัด.............................................................
มาตรฐาน.............................................................
มาตรฐาน.............................................................
ตัวชี้วัด.............................................................
ตัวชี้วัด.............................................................
มาตรฐาน.............................................................
มาตรฐาน.............................................................
ตัวชี้วัด.............................................................
ตัวชี้วัด.............................................................
สาระ.......................................................................... สาระ..........................................................................
มาตรฐาน.............................................................
มาตรฐาน.............................................................
ตัวชี้วัด.............................................................
ตัวชี้วัด.............................................................
มาตรฐาน.............................................................
มาตรฐาน.............................................................
ตัวชี้วัด.............................................................
ตัวชี้วัด.............................................................
มาตรฐาน.............................................................
มาตรฐาน.............................................................
ตัวชี้วัด.............................................................
ตัวชี้วัด.............................................................
3. เป้าหมาย จุดเน้น การพัฒนาผู้เรียนของท้องถิ่นและของโรงเรียน
เพื่อให้การจัดการศึกษาของแต่ละโรงเรียนส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนตามที่ท้องถิ่นและโรงเรียน
ต้ องการ ดั งนั้ น โรงเรี ย นควรพิ จ ารณากาหนดรายวิ ช าและกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ยนในโครงสร้างหลั ก สู ต ร
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สถานศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนของกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น (จัดทาโดย
เขตพื้นที่การศึกษา) และความต้องการ/จุดเน้นของโรงเรียน
4. ระเบียบ แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตร ได้แก่
4.1 การกาหนดรายวิชา สถานศึกษาจะต้องนาความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้
ของแต่ละ “กลุ่มสาระการเรียนรู้” (Learning areas) ไปจัดทาเป็น “รายวิชา” (Courses) โดยตั้งชื่อรายวิชา
ให้สะท้อนสิ่งที่สอนในรายวิชานั้น ๆ กาหนดรหัสวิชา รวมทั้งระบุจานวนเวลาเรียน หรือจานวนหน่วยกิต ของ
รายวิชาเหล่านั้นกากับไว้ด้วย ทั้งนี้ระดับประถมศึกษาจัดทารายวิชาเป็นรายปี ระดับมัธยมศึกษาจัดทาเป็นราย
ภาคเรียน
4.2 ประเภทของรายวิชา มีดังนี้
1) รายวิชาพื้นฐาน: เป็นรายวิชาที่เปิดสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลางที่ กาหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง ซึ่ง เป็นสิ่งที่ผู้เรียนทุกคนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานต้องเรียนรู้ การตั้งชื่อรายวิชาพื้นฐานควรสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือสะท้อน
ถึงจุดเน้นและเนื้อหาสาระที่สอน และระดับความยากง่ายของสิ่งที่สอนในรายวิชานั้น
2) รายวิชาเพิ่มเติม : เป็นรายวิชาที่ สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถเปิดสอนเพิ่มเติม
จากสิ่งที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง เพื่อให้สอดคล้องกับจุดเน้น ความต้องการและความถนัดของผู้เรียน
หรือความต้องการของท้องถิ่น โดยมีการกาหนด “ผลการเรียนรู้” เป็นเป้าหมายในการพัฒ นาผู้เรียน ทั้งนี้
จะต้องสอดคล้องกับ เกณฑ์การจบการศึกษา สาหรับชื่อรายวิชาเพิ่มเติมนั้น ควรสอดคล้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ หรือสะท้อนถึงจุดเน้นและเนื้อหาสาระที่สอน และระดับความยากง่ายของสิ่งที่สอนในรายวิชานั้น
4.3 การจัดรายวิชา
4.3.1 ระดับประถมศึกษา
รายวิชาพื้นฐาน
๑. ให้สถานศึกษาจัดรายวิชาพื้นฐานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มละ ๑ รายวิชาต่อปี
ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กาหนดเป็นรายวิชาสังคมศึกษา และรายวิชา
ประวัติศาสตร์ โดยรายวิชาประวัติศาสตร์ให้จัดการเรียนการสอน ๔๐ ชั่วโมงต่อปี
๒. สาระเทคโนโลยี เป็นสาระหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จึงจัดอยู่ใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยไม่แยกเป็นรายวิชาเฉพาะ
รายวิชาเพิ่มเติม
สถานศึกษาสามารถกาหนดรายวิชาเพิ่มเติมตามความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษา
ความต้องการและความถนัดของผู้เรียน โดยจัดเป็นรายปี และมีการกาหนดผลการเรียนรู้ของรายวิชานั้นๆ
4.3.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายวิชาพื้นฐาน
- ในแต่ ล ะกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ รวมทั้ ง กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ แ ละ
วิทยาศาสตร์ อาจจัดได้มากกว่า ๑ รายวิชาในแต่ละภาค/ปี
- สามารถจัดรายวิชาพื้นฐานใน ๑ ภาคเรียน ให้เรียนครบ/ ไม่ครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ได้ แต่เมื่อจบหนึ่งปีการศึกษา สถานศึกษาต้องจัดให้เรียนรายวิชาพื้นฐานครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
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- กาหนดให้ ๑ รายวิชามีค่าน้าหนัก ไม่น้อยกว่า ๐.๕ หน่วยกิต (๑ หน่วยกิต คิดเป็น
๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน) และเมื่อรวมจานวนหน่วยกิตของรายวิชาพื้นฐานในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้แล้ว ต้อง
มีเวลาเรียนรวม ๘8๐ ชั่วโมงต่อปี (22 หน่วยกิต)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้จัดสาระประวัติศาสตร์
เป็นรายวิชาเฉพาะ ภาคเรียนละ ๑ รายวิชา (๐.๕ หน่วยกิต) ทุกภาคเรียน รวม ๖ รายวิชา (๓.๐ หน่วยกิต)
รายวิชาเพิ่มเติม
สถานศึกษาสามารถกาหนดรายวิชาเพิ่มเติมตามความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษา
ความต้องการและความถนัดของผู้เรียน โดยจัดเป็นรายภาค และมีการกาหนดผลการเรียนรู้ของรายวิชานั้นๆ
4.3.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายวิชาพื้นฐาน
- ในแต่ ล ะกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ รวมทั้ งกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ อาจจัดได้มากกว่า ๑ รายวิชา โดยภายใน ๓ ปี ต้องครบทุกตัวชี้วัดที่กาหนดในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้นั้น ๆ
- กาหนดให้ ๑ รายวิชามีค่าน้าหนัก ไม่น้อยกว่า ๐.๕ หน่วยกิต (๑ หน่วยกิต คิดเป็น
๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน) และเมื่อรวมจานวนหน่วยกิตของรายวิชาพื้นฐานในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้แล้ว ต้อง
มีเวลาเรียนรวม 1,640 ชั่วโมงต่อ 3 ปี (41 หน่วยกิต)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ กาหนดตัวชี้วัดเป็นรายปี ใน
การนาไปใช้ อาจจัดให้ตรงตามชั้นปีที่กาหนด หรือยืดหยุ่นระหว่างปี ซึ่งอาจจัดไม่ตรงตามชั้นปีที่กาหนดได้ตาม
ความเหมาะสมและศักยภาพของผู้เรียน
- กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม ให้ จั ด รายวิ ช า
ประวัติศาสตร์ให้ครบ ๒ หน่วยกิต ภายใน ๓ ปี
รายวิชาเพิ่มเติม
สถานศึกษาสามารถกาหนดรายวิชาเพิ่มเติมตามความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษา
ความต้องการและความถนัดของผู้เรียน โดยจัดเป็นรายภาค และมีการกาหนดผลการเรียนรู้ของรายวิชานั้นๆ
4.๔ การก าหนดรหั ส วิช า เพื่ อให้ เกิ ดความสะดวกและความเข้าใจตรงกัน ในการสื่ อสาร
สถานศึกษาจาเป็นต้องกาหนดรหัสวิชาอย่างเป็นระบบ
ระบบรหัสวิ ชา การกาหนดรหั ส วิชาควรใช้ตัวเลขอารบิก เพื่อสื่อสารและการจัดทา
เอกสารหลักฐานการศึกษา สาหรับรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข ๖ หลัก ดังนี้
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หลักที่ ๑

หลักที่ ๒

หลักที่ ๓

หลักที่ ๔

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

ระดับ
การศึกษา

ปีในระดับ
การศึกษา

ประเภท
ของรายวิชา

ลาดับของรายวิชา

ท
ค
ว
ส
พ
ศ
ง

1
2
3

1
2
3
4
5
6

1
2

01 - 99

หลักที่ ๕

หลักที่ ๖

หลักที่ ๑ เป็นรหัสตัวอักษรแสดงกลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ
ท หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ค หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ว หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ส หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ง หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้ใช้รหัสของแต่ละภาษาตามรายการ
หมายเหตุ ๑. รหัสตัวอักษรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๑.๑ รายการรหัสตัวอักษรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่จะนาไปใส่แทน
ก หมายถึง ภาษาเกาหลี
ข หมายถึง ภาษาเขมร
จ หมายถึง ภาษาจีน
ซ หมายถึง ภาษารัสเซีย
ญ หมายถึง ภาษาญีป่ ุ่น
ต หมายถึง ภาษาเวียดนาม

มีดังนี้
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น
บ
ป
ฝ
ม
ย
ร
ล
อ
ฮ

หมายถึง ภาษาลาติน
หมายถึง ภาษาบาลี
หมายถึง ภาษาสเปน
หมายถึง ภาษาฝรั่งเศส
หมายถึง ภาษามลายู
หมายถึง ภาษาเยอรมัน
หมายถึง ภาษาอาหรับ
หมายถึง ภาษาลาว
หมายถึง ภาษาอังกฤษ
หมายถึง ภาษาฮินดู
๑.๒ กรณีที่มีสถานศึกษาใดจัดทารายวิชาภาษาต่างประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กาหนดไว้
ให้ ส ถานศึ ก ษาท าเรื่อ งเสนอส านั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เพื่ อ
กาหนดรหัสตัวอักษรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติมและประกาศให้
สถานศึกษาทั่วประเทศได้รับทราบและใช้ให้ตรงกัน
๒. กรณีกาหนดรายวิชากลุ่มเทคโนโลยีในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้ใช้รหัสวิชา ว
และถ้ากาหนดในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้ใช้รหัสวิชา ง
หลักที่ ๒ เป็นรหัสตัวเลขแสดงระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สะท้อนระดับความรู้และทักษะในรายวิชาที่กาหนดไว้ คือ
1 หมายถึง รายวิชาระดับประถมศึกษา
2 หมายถึง รายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3 หมายถึง รายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักที่ ๓ เป็นรหัสตัวเลขแสดงปีที่เรียนของรายวิชา ซึ่งสะท้อนระดับความรู้และทักษะในรายวิชาที่กาหนดไว้
ในแต่ละปี คือ
0 หมายถึง รายวิชาที่ไม่กาหนดปีที่เรียน จะเรียนปีใดก็ได้ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย
1 หมายถึง รายวิช าที ่เ รีย นในปีที ่ ๑ ของระดับ ประถมศึก ษา มัธ ยมศึก ษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.๑ ม.๑ และม.๔)
2 หมายถึง รายวิช าที ่เ รีย นในปีที ่ ๒ ของระดับ ประถมศึก ษา มัธ ยมศึก ษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.๒ ม.๒ และม.๕)
3 หมายถึง รายวิช าที ่เ รีย นในปีที ่ ๓ ของระดับ ประถมศึก ษา มัธ ยมศึก ษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.๓ ม.๓ และ ม.๖)
4 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ ๔ ของระดับประถมศึกษา (ป.๔)
5 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ ๕ ของระดับประถมศึกษา (ป.๕)
6 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ ๖ ของระดับประถมศึกษา (ป.๖)
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หลักที่ ๔ เป็นรหัสตัวเลขแสดงประเภทของรายวิชา คือ
1 หมายถึง รายวิชาพื้นฐาน
2 หมายถึง รายวิชาเพิ่มเติม
หลักที่ ๕ และหลักที่ ๖ เป็นรหัสตัวเลขแสดงลาดับของรายวิชาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในปี/ระดับการศึกษา
เดียวกัน ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจานวนตั้งแต่ 01-99
ดังนี้
- รายวิชาที่กาหนดปีที่เรียน ให้นับรหัสหลักที่ ๕-๖ ต่อเนื่องในปีเดียวกัน หากจัดรายวิชาเป็นรายภาค
ให้กาหนดเรียงลาดับรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันให้เสร็จสิ้นในภาคเรียนแรกก่อน แล้วจึงกาหนดต่อ
ในภาคเรียนที่สอง
- รายวิชาที่ ไม่กาหนดปีที่เรียน ให้ นับรหัสหลักที่ ๕-๖ ต่อเนื่องในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
- รหัสหลักที่ ๕ และหลักที่ ๖ ของรายวิชาเพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้กาหนดรหัสวิชา เป็นช่วงลาดับ ดังนี้
ลาดับที่ 01 - 19 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มฟิสิกส์
ลาดับที่ 21 - 39 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มเคมี
ลาดับที่ 41 - 59 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มชีววิทยา
ลาดับที่ 61 - 79 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
ลาดับที่ 81 - 99 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์อื่น ๆ
5. เกณฑ์การจบการศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดเกณฑ์กลางสาหรับการจบการศึกษาเป็น 3
ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
5.1 เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา
1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ตาม
โครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตรแกนลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามที่
สถานศึกษากาหนด
2) ผู้เรียนมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากาหนด
3) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษากาหนด
4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากาหนด
5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาดาหนด
5.2 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และ
รายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากาหนด
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2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน
66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต
3) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษากาหนด
4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษา
5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากาหนด
5.3 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต และ
รายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน
41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
3) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษากาหนด
4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากาหนด
5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากาหนด
นอกจากนั้น การจัดทาโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องให้
ความสาคัญกับเงื่อนไขคุณสมบัติผู้สมัครสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา คณะ/สาขาต่างๆ เช่น
แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถานศึกษาจาเป็นต้องจัดทา
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาให้มีรายวิชาและหน่วยกิตที่เรียนครบตามคุณสมบัติ

18
โครงสร้างเวลาเรียนของโรงเรียน...........................................................
ระดับประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ /
กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
- ประวัติศาสตร์
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรม
และการดาเนินชีวิตในสังคม
- เศรษฐศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน(พืน้ ฐาน)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายวิชา / กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตาม
ความพร้อมและจุดเน้น
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ป.๑

ป.๒

ป.๓

ป.๔

ป.๕

ป.๖
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โครงสร้างเวลาเรียนของโรงเรียน...........................................................
ระดับมัธยมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ /
กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
- ประวัติศาสตร์
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรม
และการดาเนินชีวิตในสังคม
- เศรษฐศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน(พืน้ ฐาน)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายวิชา / กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตาม
ความพร้อมและจุดเน้น
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี/รายภาค
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๖. คาอธิบายรายวิชา
เมื่อสถานศึกษากาหนดรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละปี/ ภาคเรียน เรียบร้อยแล้ว จะต้องเขียน
คาอธิบายรายวิชา ทั้งรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติมไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาด้วย
คาอธิบายรายวิชาคืออะไร
คาอธิบายรายวิชา เป็นข้อมูลรายละเอียดของแต่ละรายวิชา ประกอบด้วยมาตรฐานการเรียนรู้
เนื้อหาสาระ เวลาเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา จานวนหน่วยกิต ระดับชั้น เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางที่ผู้สอนใช้ใน
การวางแผนและออกแบบการเรียนการสอน
คาอธิบายรายวิชามีไว้เพื่ออะไร
1. เพื่อสร้างความเข้าใจว่าในรายวิชานั้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้องค์ความรู้ ฝึกทักษะ/กระบวนการ
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สาคัญอะไรบ้าง
2. เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สอนนาไปออกแบบการจัดการเรียนรู้
คาอธิบายรายวิชามีลักษณะอย่างไร
คาอธิบายรายวิชามีลักษณะเป็นความเรียงที่ประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และ
คุ ณ ลั ก ษณ ะอั น พึ ง ประสงค์ ค าอธิ บ ายรายวิ ช าของรายวิ ช าพื้ น ฐานให้ วิ เ คราะห์ จ ากตั ว ชี้ วั ด และ
สาระการเรียนรู้แกนกลางที่หลักสูตรแกนกลางฯ กาหนด สาหรับคาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมให้วิเคราะห์จาก
ผลการเรียนรู้ที่สถานศึกษากาหนดขึ้น คาอธิบายรายวิชาเขียนเป็นรายปีสาหรับระดับประถมศึกษา และเป็น
รายภาคเรียนสาหรับระดับมัธยมศึกษา
องค์ประกอบสาคัญของคาอธิบายรายวิชาคืออะไร
องค์ประกอบสาคัญของคาอธิบายรายวิชา... จาแนกได้ 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย รหัสวิชา......ชื่อรายวิชา……กลุ่มสาระการเรียนรู้........ชั้นปี....... จานวน
ชั่วโมงหรือหน่วยกิต
ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยมี
แนวการเขียนที่สาคัญ ดังนี้
1. ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง
2. ผู้เรียนสามารถทาอะไรได้บ้าง
3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อะไรบ้าง ตามหลักสูตรแกนกลาง ฯ และตาม
ธรรมชาติของวิชา
ส่วนที่ 3 ประกอบด้วยรหัสตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ทั้งหมดในรายวิชานั้น
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คาอธิบายรายวิชาเขียนอย่างไร
รายวิชาพื้นฐาน
รายวิ ช าพื้ น ฐานเป็ น รายวิ ช าที่ ส อนให้ ผู้ เ รี ย นบรรลุ ม าตรฐานการเรี ย นรู้ แ ละตั ว ชี้ วั ด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
การเขียนคาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน มีขั้นตอนดังนี้
1. วิเคราะห์ตัวชี้วัดชั้นปีในระดับประถมศึกษา สาหรับมัธยมศึกษาตอนต้นวิเคราะห์ตัวชี้วัดชั้นปี
เพื่อกาหนดเป็นรายภาค หรือตัวชี้วัดช่วงชั้นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นรายภาคและสาระการเรียนรู้
แกนกลางตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. วิเคราะห์ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นจากกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ความต้องการและบริบทของโรงเรียน เพื่อกาหนดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดใน
รายวิชานั้น
3. จัดกลุ่มตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
เพื่อหลอมรวมและเรียบเรียง เขียนเป็นความเรียง ให้เห็นสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถ และ
คุณลักษณะในรายวิชานั้น
4. เขียนรายละเอียดตามองค์ประกอบของคาอธิบายรายวิชา
รายวิชาเพิ่มเติม
รายวิช าเพิ่ม เติมเป็ น รายวิช าที่โรงเรียนกาหนดขึ้นตามจุดเน้น ความต้องการของโรงเรียน หรือ
ท้องถิ่น การเขียนคาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม มีขั้นตอนดังนี้
1. กาหนดผลการเรียนรู้ซึ่งโรงเรียนเป็นผู้กาหนดขึ้น
2. กาหนดสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้
3. จัดกลุ่มผลการเรียนรู้ สาระการเรี ยนรู้ ที่มีความเชื่อมโยงสั มพันธ์กันเพื่อหลอมรวมและ
เรีย บเรี ยง เขียนเป็ น ความเรี ย ง ให้ เห็ น สิ่ งที่ ต้องการให้ ผู้ เรียน มีความรู้ความสามารถ และคุณ ลักษณะใน
รายวิชานั้น
4. เขียนรายละเอียดตามองค์ประกอบของคาอธิบายรายวิชา
การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สถานศึกษาสามารถทาได้หลายวิธี ในที่นี้ได้เสนอ
ตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวชี้วัดประกอบการสร้างความรู้ความเข้าใจ 2 รูปแบบ ดังต่อไปนี้
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รูปแบบที่ 1 การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด เป็นสิ่งที่ผู้เรียนควรรู้และสามารถปฏิบัติได้
แบบบันทึกการวิเคราะห์เพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้.........................................

รายวิชา ...............................ชั้น...............................

สาระ.........................................................................
มาตรฐาน .......................................................................................................................................................................
ตัวชี้วัด

รู้อะไร

ทาอะไรได้

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง

สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น

รูปแบบที่ 2 การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เป็นความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
แบบบันทึกการวิเคราะห์เพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้.........................................

รายวิชา ...............................ชั้น...............................

สาระ.........................................................................
มาตรฐาน .......................................................................................................................................................................
ตัวชี้วัด

ความรู้

ทักษะ /
กระบวนการ

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น
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๗. กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น ๓ ลักษณะ คือ ๑) กิจกรรมแนะแนว ๒) กิจกรรมนักเรียน และ
๓) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยพิจารณาจากโครงสร้างเวลาเรียนที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
แกนกลาง และเป้าหมาย/จุดเน้นของท้องถิ่น พร้อมทั้งพิจารณาความต้องการและจุดเน้นของสถานศึกษา เพื่อ
จัดเวลาเรียนให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง หลักสูตรแกนกลางได้กาหนดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนสาหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีละ ๑๒๐ ชั่วโมง และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
จานวน ๓๖๐ ชั่วโมง จานวนเวลาที่กาหนด เป็นเวลารวมในการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ในส่วนของกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์นั้น หลักสูตร
แกนกลางระบุให้สถานศึกษาจัดสรรเวลาให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
ระดับประถมศึกษา (ป.๑-๖) รวม ๖ ปี จานวน ๖๐ ชั่วโมง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) รวม ๓ ปี จานวน ๔๕ ชัว่ โมง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) รวม ๓ ปี จานวน ๖๐ ชั่วโมง
จากโครงสร้างเวลาเรียนดังกล่าว สถานศึกษาสามารถพิจารณาจัดแบ่งจานวนเวลาสาหรับผู้เรียน
แต่ละระดับชั้นปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม และอาจจัดให้ผู้เรียนได้
ทากิจกรรมดังกล่าวในบางชั่วโมงของลู กเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด หรือกิจกรรมชุมนุมต่างๆ ก็ได้ นอกจากนั้น
ยังสามารถสอดแทรกในการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ โดยมีหลักฐานที่สามารถยืนยันเวลาที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติ
กิจกรรมดังกล่าวครบตามเวลาที่สถานศึกษากาหนด พร้อมทั้งการประเมินการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน
การจบหลักสูตรในแต่ละระดับ ผู้เรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละประเภท ดังนี้
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น จัดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
๑. กิจกรรมแนะแนว
๒. กิจกรรมนักเรียน
๒.๑ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์
๒.๒ ชุมนุม ชมรม
ผู้เรียนต้องเข้าร่วมและได้รับการประเมินกิจกรรมทั้ง ๒.๑ และ ๒.๒
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
๑. กิจกรรมแนะแนว
๒. กิจกรรมนักเรียน
๒.๑ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ หรือนักศึกษาวิชาทหาร
๒.๒ ชุมนุม ชมรม
ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง ๒.๑ และ ๒.๒ หรือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตาม
ความเหมาะสม
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

25
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนวการเขียนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ได้ แก่ 1) กิ จ กรรมแนะแนว 2) กิ จ กรรมนั ก เรีย น
และ3) กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมและสาธารณประโยชน์ ในแต่ ล ะกิ จ กรรมให้ ร ะบุ แ นวการจั ด กิ จ กรรม
เวลาการจัดกิจกรรม และแนวทางการประเมินกิจกรรมที่โรงเรียนกาหนด
ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจ กรรมพั ฒ นาผู้ เรีย น เป็ น กิ จกรรมที่ มุ่ งให้ ผู้ เรีย นพั ฒ นาตนเองตามศั กยภาพ พั ฒ นาอย่ าง
รอบด้ า นเพื่ อ ความเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ ทั้ ง ร่ า งกาย สติ ปั ญ ญา อารมณ์ และสั ง คม เสริ ม สร้ า งให้ เป็ น
ผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝั งและสร้างจิตสานึกของการทาประโยชน์เพื่อสังคม สามารถ
จัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
โรงเรียน....................................................................... ได้จัดกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียน โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
๑. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้................................................
............................................................................................................................. ...............................................
………………………………………………………………………………………………………..............................................……..…
นั กเรี ยนทุ กคนควรเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว ระดับประถมศึกษา..........ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา..........ชั่วโมงต่อภาคเรียน
แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว
............................................................................................................................. .....................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
2. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้.................................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ...............................................
กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย
2.1 กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ ญประโยชน์ และนั กศึกษาวิชาทหาร
นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร ระดับ
ประถมศึกษา..........ชัว่ โมงต่อปีการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา..........ชั่วโมงต่อภาคเรียน
แนวการจัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร
............................................................................................................................. .....................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2.2 กิจกรรมชุมนุม ผู้เรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม ระดับประถมศึกษา..........ชั่วโมง
ต่อปีการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา..........ชั่วโมงต่อภาคเรียน

26
แนวการจัดกิจกรรมชุมนุม
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................... ..................................................
............................................................................................................................. ................................................
หมายเหตุ สามารถระบุชื่อกิจกรรมชุมนุมที่โรงเรียนจัดให้ผู้เรียนเลือกเรียน หรือชื่อกิจกรรมชุมนุมที่ โรงเรียน
จัดให้มี
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
………………………………………………………………………………………….................................................……………………
ผู้เรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ระดับประถมศึกษา..........
ชั่วโมงต่อปีการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา..........ชั่วโมงต่อภาคเรียน
แนวการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................…………………
............................................................................................................................. ................................……………
แนวทางการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
...................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ...............................................
................................................................................................................................................................ ............
...................................................................................................................... ......................................................
หมายเหตุ การประเมิ น ผลอาจเขีย นแยกการประเมิน ผลแต่ล ะกิ จกรรม หรือ เขียนรวมในภาพรวมของ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก็ได้
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๘. โครงสร้างรายวิชา
ในระดับชั้นเรียนครูผู้สอนแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาโครงสร้างรายวิชา และ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วหากรายวิชาใดมีผู้สอนมากกว่าหนึ่งคน ครูอาจร่วมมือกัน
ทางานเป็นทีม เพื่อวางแผนและออกแบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดทาโครงสร้างรายวิชา
รายวิชาแต่ละรายวิชานั้นประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้หลายหน่วย ซึ่งได้ วางแผนและออกแบบ
ไว้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย ดังนั้นเพื่อที่จะช่วยให้ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องเห็นภาพรวมของ
แต่ละรายวิชา จาเป็นต้องมีการจัดทาโครงสร้างรายวิชา เพื่อให้ได้ทราบว่ารายวิชานั้นประกอบด้วยหน่วยการ
เรียนรู้จานวนเท่าใด เรื่องใดบ้าง แต่ละหน่วยพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุตัวชี้วัดใด โดยใช้เวลาในการจัดการเรียน
การสอนเท่าใด สัดส่วนการเก็บคะแนนของรายวิชานั้นเป็นอย่างไร
ตัวอย่างโครงสร้างรายวิชา
รายวิชา................................................................................ กลุ่มสาระ............................................................
ชั้น..........................................
หน่วยที่

ชื่อหน่วย

ภาคเรียนที่............................
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

จานวน...................หน่วยกิต

สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด

รวมทั้งสิ้น

เวลา (ชม.) คะแนน
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๙. การวิจยั และติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
การวิจัย จะเป็ น ที่มาของข้อมูล ข่าวสารที่ แม่นตรงแสดงจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญ หา สาเหตุ และ
แนวทางปรับปรุงพัฒนาให้สถานศึกษาสามารถจัดหลักสูตรการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
สถานศึกษาควรดาเนินการ ดังนี้
 การวิจัยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อนาผลมาประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับผู้เรียน และความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน
1) การประเมินความต้องการจาเป็นในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพของผู้ เรียนใน
อนาคต เพื่อนามาใช้กาหนดโครงการเรียนรู้ และเวลาเรียน
2) การประเมิน ความต้องการของพ่ อแม่ผู้ ปกครอง และชุมชนในการพัฒ นาผู้ เรียน เพื่ อ
นามาใช้กาหนดโปรแกรมการเรียน และโครงการต่าง ๆ
3) การประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีหัวข้อในการพิจารณา เช่น ความครบถ้วนของ
องค์ประกอบหลักสูตร ความสอดคล้องของแต่ละองค์ประกอบสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางฯ และกรอบ
หลักสูตรระดับท้องถิ่น สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน พ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชน ความเหมาะสม
ของแนวทางการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระบบการวัดและประเมินผล เป็นต้น
 การวิจัย ประเมินผลการใช้หลักสูตร
การประเมินผลการใช้หลั กสูตรเป็นส่วนสาคัญส่ วนหนึ่งของกระบวนการพัฒ นาหลั กสูตร
ซึ่งสถานศึกษาจะต้องมีความตระหนักในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นหลักประกัน
ว่าผู้เรียนจะได้รับการพัฒ นาทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย คุณธรรม บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับชาติ
และสามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข กระบวนการประเมินผลการใช้หลักสูตรสามารถดาเนินการ
ได้ ทั้ งระหว่างการใช้ห ลั กสู ต ร และเมื่ อน าหลั ก สู ตรไปใช้เรีย บร้อยแล้ ว หรือการติ ดตามจากผลผลิ ตของ
หลักสูตร คือ ผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตร
เพื่อให้การประเมินผลการใช้หลักสูตรบรรลุเป้าหมายของการควบคุมคุณภาพ สถานศึกษา
ควรจัดให้มีการประเมินทั้งระบบ คือ
1) กาหนดให้มีการประเมินการใช้หลักสูตร เป็นกิจกรรมหลักของสถานศึกษา
2) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินการใช้หลักสูตรด้วยตนเองให้เกิดขึ้นกับคณะครู
3) วางระบบเครือข่ายการทางานและมอบหมายงานการประเมินให้คณะผู้ปฏิบัติงานแต่ละ
คณะดาเนินการประเมินเป็นระยะๆ โดยกาหนดให้ชัดเจนว่าคณะใดต้องประเมินรายการใดบ้าง
4) สรุปผลการประเมิน และนาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การประเมินผลการใช้หลักสูตรมีแนวทางการดาเนินการที่สาคัญ คือ พิจารณาองค์ ประกอบ
ของหลักสูตรที่จะประเมิน พิจารณาหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมิน ออกแบบการจัดเก็บข้อมูล ดาเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้พิจารณาตัดสินใจในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป สาหรับประเด็นใน
การประเมินนั้น สามารถประเมินได้ทั้งเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการใช้หลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร และผล
จากการใช้หลักสูตร อย่างไรก็ตาม สถานศึกษาควรมุ่งเน้นการประเมินส่วนที่เกี่ยวข้องต่อคุณภาพของผู้เรียน
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เป็นสาคัญและควรคานึงถึงทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สถานศึกษา
จะต้องให้ ความส าคัญ โดยน าผลการประเมินระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ
มาพิจารณาทั้งผลการประเมินในภาพรวม และผลการประเมินที่แยกรายวิชา และแยกรายมาตรฐาน หากผล
การประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวัง ควรศึกษาวิเคราะห์เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริง ซึ่งสาเหตุย่อมเกิด
มาจากปัจจัยและกระบวนการใช้หลักสูตรสถานศึกษานั้นเอง จากนั้นจึงหาวิธีแก้ปั ญหาเพื่อพัฒ นาคุณภาพ
ต่อไป
ประเด็นเกี่ยวข้องในการประเมินผลการใช้หลักสูตร
ปัจจัยของการใช้หลักสูตร
• หลักสูตรสถานศึกษา
• ความพร้อมของ
บุคลากร
• ทักษะการถ่ายทอดของ
ครู
• เทคนิคการสอน
• สื่อการเรียนการสอน
• การวัดผลประเมินผล
• การบริหารจัดการ
หลักสูตร

กระบวนการใช้หลักสูตร
• การออกแบบและการ
จัดการเรียนรู้ของครู
• การนิเทศ ติดตามผล
การใช้หลักสูตร
• การประเมินผลการ
เรียนรู้
ฯลฯ

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
• คุณภาพของผู้เรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
• การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้เรียน
• คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และสมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียน
• ความสาเร็จในการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพ
ฯลฯ

ฯลฯ
นอกจากนั้ นสถานศึ กษาควรสนั บสนุ นส่ งเสริมให้ ครู ท าวิ จั ยปฏิ บั ติ การ (Action research) เพื่ อ
แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง โดยการวิจัยนั้นอาจเริ่มต้นจากการเลือกปัญหาการ
วิจัยที่มีความสาคัญและส่งผลกระทบต่อผู้เรียนมากที่สุด และที่มาของปัญหาการวิจัยอาจเกิดจากผู้เรียน เช่น
ปัญหาพฤติกรรม ปัญหาการเรียนรู้ เป็นต้น หรืออาจเกิดจากการจัดการเรียนรู้ของครูไม่เหมาะสมสอดคล้อง
กับผู้เรียนรายคน เมื่อได้ปัญหาการวิจัยแล้วจึงดาเนินการตามขั้นตอนการวิจัยต่อไป
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