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ค าน า 
 
 

 การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทิศทาง กรอบยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
การพัฒนาประเทศ พบว่า ประเด็นส าคัญเพ่ือแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่าง แท้จริง คือ 
การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับ
คุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนา
ทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็น ต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษ ที่ 21 ของ
คนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่จะ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ดังนั้น การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคนให้สามารถปรับตัวรองรับ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เหมาะสม กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดเป็นนโยบายส าคัญและ เร่งด่วนให้มีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระ
ภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมทั้งสาระเทคโนโลยี มุ่งเน้นการ
ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ 
ค านึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียน มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นส าคัญ เตรียมผู้เรียนให้มี
ความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ พร้อมที่จะ ประกอบอาชีพ เมื่อจบการศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น  สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้   
  คู่มือฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ไปสู่กระบวนการจัดท าหลักสตูรสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
         

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 
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                    การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 
1. ที่มาของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 1) พระราโชบายด้านการศึกษา ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

การศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 
  2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 
  3. มีงานท า – มีอาชีพ 
  4. เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย 
 2) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
  หมวด 1 มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม  
  มาตรา 5  มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมี
คุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งประกอบด้วย 
  1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
  3. กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
  4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
  5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

   6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
   7. ด ารงตนเป็นแบบย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 

 3) แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนคณุภาพประจ าต าบล ได้แก่ 
  1. ทักษะวิชาการ - ความรู้พื้นฐาน (รายวชิาพ้ืนฐาน) 
   - อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
   - อ่านเข้าใจ ตีความหมาย จับใจความส าคัญได้ 
   - เขียนสื่อสารแนวคิดของตนเองได้ตรงประเด็น 
   - เน้นกระบวนการคิดขั้นพ้ืนฐาน สู่การคิดขั้นสูง 
   - เน้นพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียนด้วย Lesson Study 
   - ส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ 
   - มีแผนการจัดการเรียนรู้ 
  2. ทักษะชีวิต - ทักษะงาน (สร้างคนดีให้บ้าน,ชมรมจิตอาสา) 
   - มีทักษะชีวิตที่ดีมีคุณภาพอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
   - มีความคิดเชิงบวก คิดสร้างสรรค์ 
   - มีทักษะในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
   - มีความซื่อสัตย์ อดทน กล้าหาญ 
   - นักเรียนสามารถว่ายน้ าได้ 
   - นักเรียนรู้จักการหลีกเลี่ยงยาเสพติด 
   - นักเรียนไม่มีการทะเลาะวิวาท 
   - นักเรียนเป็นคนตรงต่อเวลา 
   - นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
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  3. ทักษะอาชีพ - ความรู้เฉพาะทาง (รายวิชาเพ่ิมเติม,วชิาเลือก,ชมรม) 
   - ความเป็นเลิศเฉพาะทาง เฉพาะด้าน 
   - พัฒนาโครงงานอาชีพด้วยกระบวนการ PBL (Project-based Learning, Problem-based 
Learning) 
   - มีหลักสูตรเสริมทักษะอาชีพอย่างหลากหลาย หลักสูตร/สาระท้องถิ่น เช่น จักสาน ขนมไทย 
  

4) แนวทางการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน) วิชาการป้องกันการทุจริต 
ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
   1. เปิดรายวิชาเพ่ิมเติม 

 2. บูรณาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
   3. บูรณาการกับการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ 
   4. จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   5. จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
   6. บูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน 
 5) ประกาศ/ค าสั่ง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1) ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 30/2561 เรื่อง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  2) ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561 
  3) ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 921/2561 เรื่องยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด สาระท่ี 2 การออกแบบและเทคโนโลยี และสาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และเปลี่ยนชื่อกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  
  4) ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 922/2561 เรื่องการปรับปรุงโครงสร้าง
เวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

2. กระบวนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษามีกระบวนการ ดังนี้ 
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา และคณะท างาน  
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กรอบหลักสูตร ระดับท้องถิ่น
และเอกสารประกอบหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหา จุดเน้น ความต้องการของ
สถานศึกษา ผู้เรียน และชุมชน 
 ๓. จัดท า หลักสูตรสถานศึกษาซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ ส่วนน า โครงสร้างหลักสูตร สถานศึกษา ค าอธิบาย
รายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และเกณฑ์การจบการศึกษา 
 ๔. ตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษาโดยพิจารณาคุณภาพ ความถูกต้องและความเหมาะสม 
 ๕. น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบ หากมีข้อเสนอแนะ จาก
คณะกรรมการ ให้น าข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงก่อนการอนุมัติใช้หลักสูตร 
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 ๖. จัดท าเป็นประกาศหรือค าสั่งเรื่องให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษา 
และประธานกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้ลงนาม หรือผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ลงนาม 
 ๗. ใช้หลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนน าหลักสูตรสถานศึกษาไปก าหนดโครงสร้างรายวิชา 
และออกแบบหน่วยการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย 
 ๘. วิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตร ด าเนินการติดตามผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ  

เพ่ือน าผลจากการติดตามมาใช้เป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ และมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 
๓. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

องค์ประกอบส าคัญของหลักสตูรสถานศึกษา มีดังนี ้
1. ส่วนน า ข้อมูลในสว่นนีช้ว่ยให้ครผูู้สอนและผูเ้กี่ยวข้อง ทราบถึงเป้าหมายโดยรวม

ของ สถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรยีน ประกอบดว้ยสว่นส าคัญ คือ ความน า วิสัยทัศน์ สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

แนวการเขียนปก ประกาศ/ค าสั่ง และส่วนน าของหลักสูตรสถานศึกษา มีดังนี้ 
1.1 ปกหลักสูตรสถานศึกษา ควรประกอบไปดว้ยตราสัญลกัษณ์ของโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ปี 

พ.ศ. ที่เริ่มใช้หลักสูตร และหน่วยงานที่โรงเรียนสังกัด หากหลังจากใช้ไประยะหนึง่แลว้สถานศึกษามีการ
ปรับปรุง หลักสูตร ให้ปรับเปลี่ยนปี พ.ศ. ใหม่ใหส้อดคล้องก ับปีที่ปรับปรุง  
  ** ปกหลักสูตรควรมีองค์ประกอบส าคัญ สว่นการออกแบบ สถานศึกษาท าได้ ตามความ
เหมาะสม 

 
 

ตัวอย่างปกหลักสูตรสถานศึกษา 

                                             
   

 
 
 
 
 

 
ตราโรงเรียน 

 
หลักสูตรโรงเรียน......................
พุทธศักราช.........(ปีที่เริ่มใช้)

พุทธศักราช 2551 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา............... 
ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ประกาศโรงเรยีน...................... 

เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรโรงเรยีน.....พทุธศักราช.... ตามหลักสตูร
แกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน พทุธศักราช 2551 

----------------------------- 
.................................................................................................... 
..................................................................................................... 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
................................................................................................... 

ทั้งนี ้หลักสูตรโรงเรียนได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันท่ี..... เดือน ....... 
พ.ศ. .... จึงประกาศใหใ้ช้ หลักสตูรโรงเรียนตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้น
ไป 

ประกาศ ณ วันท่ี...เดอืน....พ.ศ...... 

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

   (.................)                            (.................) 
ประธานคณะกรรมการ            ผู้อ านวยการโรงเรียน...  
สถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

  

1.2 ประกาศหรือค าสั่งให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษา หลังจากคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 
เห็นชอบแลว้ ให้จัดท าประกาศหรือค าสั่งโดยผู้บริหารสถานศ ึกษาและประธานกรรมการสถานศ ึกษาเป็นผู้ลงนาม หรือ
ผู้บริหารสถานศึกษาเปน็ผูล้งนามแต่เพียงผูเ้ดียว 

 
 
 

ตัวอย่างประกาศโรงเรียน 
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                         1.3 ความน า เขียนแสดงให้เห็นความเชื่อมโยง ระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรยีนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระ 
ภูมิศาสตร ์ในกลุม่สาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 รวมทั้ง   
พระราโชบายด้านการศึกษา ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ค าสั่งและประกาศต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง กรอบ
หลักสูตรระดับท้องถิ่น จุดเน้น และความต้องการของโรงเรียน 

 

1.4 วิสัยทัศน์โรงเรียน เป็นเจตนารมณ์ อุดมการณ ์ หลักการ ความเชื่อ อนาคตท ี่พึงประสงค ์
เอกลักษณ์ของโรงเรียนเพื่อสร้างศรัทธา จุดประกายความคิดในการพัฒนาองค์กร และคุณภาพผู้เรียน    
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
จุดเน้น และความต้องการของโรงเรียน มีแนวทางการก าหนด ดังนี้ 

1.4.1 ศึกษาข ้อมูล ต่อไปนี ้
1) ศึกษา วิเคราะห์ วิสัยทัศน์หล ักสูตรแกนกลางการศ ึกษาขั้นพ ื้นฐาน พุทธศกัราช2551 
2) ศึกษากรอบหลักสูตรระดับท ้องถิ่น 
3) ศึกษาข ้อมูลความต้องการ จุดเน้นของท้องถิ่นและโรงเรยีน 

1.4.2 ก าหนดคำส าคัญท่ีมุ่งบอกถึงเจตนารมณ์ อุดมการณ ์ หลักการ ความเชื่อ 
อนาคตท ี่ พึงประสงค์ท่ีจะพัฒนาผู้เรยีนไปสู่จุดหมายของหลกัสูตร 

1.4.3 ลักษณะของวิสัยทัศนท์ี่สมบูรณ์ ควรประกอบดว้ยประเด็นต่อไปนี ้
1) สอดคล้องกับจุดหมาย หลกัการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 
 
 
ท้องถิ่น 

 
2) สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
3) แสดงภาพอนาคตของผู้เรียนที่ครอบคลุมสภาพความต้องการของโรงเรียน ชุมชน และ 

 
4) ใช้ภาษากะทัดรัด ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้ 
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1.5 สมรรถนะส าคัญของผูเ้รียน เป็นสมรรถนะจ าเป็นพื้นฐาน  5 ประการที่ผูเ้รียนพึงม ี  ซ่ึง

ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรยีนอาจจะเพ่ิมเติมได้ตามความ 
เหมาะสม สมรรถนะจ าเป็นพืน้ฐาน  5 ประการ มีดังนี ้
   1. ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรบัและส่งสาร  มีวัฒนธรรมใน
การใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง เพ่ือขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารดว้ยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

 2. ความสามารถในการคดิ  เป็นความสามารถในการคดิวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
การคิดอย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสนิใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

 3. ความสามารถในการแก้ปญัหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง 
ๆ   ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์
และการเปลีย่นแปลงของเหตกุารณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และมีการตดัสินใจที่มีประสิทธภิาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไป
ใช้ในการด าเนนิชีวติประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่รว่มกันใน
สังคมด้วยการสร้างเสรมิความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  
การปรับตวัให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลีย่งพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

 5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เปน็ความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยี
ด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในดา้นการเรียนรู้ การสื่อสาร 
การท างาน  การแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 

1.6 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ก าหนดไว ้8 ประการ เปน็คุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียน
อาจจะเพ่ิมเติมตามจุดเนน้ของโรงเรยีนได้ตามความเหมาะสม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ มีดังนี ้
  
   1.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย ์

 2.  ซื่อสัตย์สุจรติ 
 3.  มีวินัย 
 4.  ใฝ่เรยีนรู ้
 5.  อยู่อย่างพอเพียง 
 6.  มุ่งมั่นในการท างาน 
 7.  รักความเป็นไทย 
 8.  มีจิตสาธารณะ 
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2. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา เปน็สว่นที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการก าหนดรายวชิาที่จัดสอน ในแต่

ละปี/ ภาคเรียน ประกอบด้วยรายว ิชาพ ื้นฐาน รายวิชาเพ ิ่มเติม กิจกรรมพ ัฒนาผู้เรียน (สอดคล้องจุดเน้นของ
สถานศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล) พร้อมทั้งจ านวน
เวลาเรียน หรือหนว่ยกิต ของรายวชิาเหล่านัน้ การจัดท าโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา จะต้องจัดท า 2 ส่วน ได้แก ่ 
โครงสร้างเวลาเรียน และ โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี โดยพิจารณาจากข้อมูล ต่อไปนี ้

 
2.1 เวลาเรียนที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนด 

ภายหลังจากประกาศใชห้ลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 เมื่อ 
วันที่ 11 กรกฎาคม 25๖๐ ได้มีค าสั่ง ประกาศ และหนังสอืราชการ เกี่ยวกับโครงสรา้งเวลาเรียนอยู่หลายฉบับ 
ซึ่งบางฉบับยังมีผลบังคับใช้ และบางฉบบัยกเลิกไปแลว้ รายละเอียดในภาคผนวก โดยสรุปดังนี้ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้    / 
กิจกรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย

เวลาเรียน 
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์  
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

จัดสรรเวลา 
ตามความ 
เหมาะสม 

จัดสรรเวลา 
ตามความ 
เหมาะสม 

จัดสรรเวลา 
ตามความ 
เหมาะสม 

- ประวัติศาสตร์ ๔๐ ชั่วโมงต่อปี ๔๐ ชั่วโมงต่อปี ๘๐ ชั่วโมงต่อ ๓ ป ี
- ๔ สาระ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ การงานอาชีพ

และเทคโนโลย ี
ภาษาต่างประเทศ 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 840 ชั่วโมง/ป ี 880 ชั่วโมง/ป ี รวม 3 ป ี 1,640 ชั่วโมง 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 120 ชั่วโมงต่อป ี 120 ชั่วโมงต่อป ี รวม 3 ปี 360 ชั่วโมง 
รายวิชา/กิจกรรมที ่
สถานศึกษาจดัเพ่ิมเติม 
ตามความพร้อมและ 
จุดเน้นกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้ 

สถานศึกษาก าหนด สถานศึกษาก าหนด สถานศึกษาก าหนด 

 

หมายเหตุ ๑. ชั้น ป. ๑ – ๓ อาจจัดเวลาเรียนเพ่ิมเติมให้เปน็เวลาส าหรบัสาระการเรยีนรูพ้ื้นฐานในกลุ่มสาระ 
การเรยีนรูภ้าษาไทยและคณิตศาสตร ์
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๒. การจัดสรรเวลาเรียนในรายวิชาพ้ืนฐานผูเ้รียน ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละ 
ตัวชี้วดัที่หลักสูตรแกนกลาง ฯ ก าหนด 

๓. การจดัเวลาเรยีนต้องใหส้อดคล้องกับเกณฑ์การจบ และค านึงถึงศักยภาพของผู้เรยีน 
๔. วิชาหน้าที่พลเมือง สถานศึกษาทุกแห่งยังคงต้องจัดการเรียนการสอนหนา้ที่พลเมือง เป้าหมาย 

ของการจดั คือ การส่งเสริมการสร้างความเป็นพลเมืองดีของชาต ิตามความพร้อมและบริบทของสถานศึกษา 
โดยมีทางเลือกในการจดัการเรียนการสอน 4 ทางเลือก ดังนี้ 

1) เพ่ิมวิชาหน้าที่พลเมืองในหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดเปน็รายวชิาเพ่ิมเติมในกลุ่มสาระการ 
เรียนรูส้ังคมศึกษาฯ (วดัผลรายวิชาเพ่ิมเติมหนา้ที่พลเมือง) 

2) บูรณาการกับการเรียนรู้ในรายวิชาอ่ืนทั้งรายวิชาพ้ืนฐาน หรือเพ่ิมเติมในกลุ่มสาระการ 
เรียนรูส้ังคมศึกษาฯ (วัดผลรวมอยู่ในรายวิชานั้น ๆ ) 

3. บูรณาการกับการเรยีนรูใ้นรายวิชาพ้ืนฐาน หรือรายวิชาเพ่ิมเติม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
(วัดผลรวมอยู่ในรายวิชานั้นๆ) 

4. บูรณาการการเรียนรู้กับกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน หรือกิจกรรม/โครงการ/โครงงานหรือวิถี 
ชีวิตประจ าวันในโรงเรียน (วัดผล ผ่าน – ไม่ผ่าน ตามลักษณะของกิจกรรม) 

ทั้งนี ้สถานศึกษาควรระบุได้วา่จัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองในลักษณะใด ผลการจัด บรรลุ
เป้าหมายหรือไม ่

๕. การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ระดับประถมศึกษาใหเ้รียนสาระประวัติศาสตร์ 40 ชม./ปี ระดับ
ม ัธยมศกึษาตอนต้น 40 ชม./ปี (3 นก.) และระดับมัธยมศ ึกษาตอนปลาย 80 ชม./3 ปี (2 นก.) 

๖. การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สถานศึกษาทุกแห่งยังคงต้องจัดการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ ในชั้น 
ป.1 - 3 จ านวน 200 ชม./ปี โดยเสนอทางเลือก 2 ทาง ดังนี้ 

1) จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เป็นรายวิชาพ้ืนฐาน จ านวน 200 ชม./ป ี
2) จัดการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ เป็นรายวิชาพ้ืนฐาน อย่างน้อย 120 ชม./ปี และจดัเป็น 

รายวิชาเพ่ิมเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร 80 ชม./ปี รวมเวลาเรียน 
ภาษาอังกฤษทั้งหมด จ านวน 200 ชม./ป ี

 
2.2 จ านวนมาตรฐานการเรยีนรู้และตัวช ี้วัด และลักษณะตัวชี้วัด 

2.๒.๑ จ านวนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช ี้วัด 
ศึกษาและพิจารณาจ านวนตัวชี้วัดชัน้ปีและตวัชี้วดัชว่งชัน้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู้ เพ่ือ 

การก าหนดเวลาเรยีนในแต่ละวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ส าหรับจ านวน 
มาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ัดกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (ฉบับปรับปรุง พ .ศ. 
2560) มีดังนี ้
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คณต ิ ศาสตร์พน ื ้ ฐาน                

 มาตรฐานการเรียนรู้ จ านวนต ัวชี้วัดแต ่ละระด ับ/แต ่ละสาระ  
รวม 

จ านวน 
ตัวช้ีวัด 

 
ชื่อสาระ 

 
จ านวน 

มาตรฐาน 

 

รห ัส 
มาตรฐาน 

ประถมศกึษา ม.ต้น ม.ปลาย 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

1. จ านวนและพ ีชคณต ิ 3 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 

2. การว ัดและเรขาคณ ิต 2 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 

3. สถิติและความน่าจะเป็น 2 
 

 

ค 3.1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 - - 1 12 

  ค 3.2 - - - - - - - - 1 2 - - 3 

 7 - 10 16 28 22 19 21 9 12 12 3 4 1 157 

 รวมต ัวชี้วัด 116 33 8  

 
 
 

ว ิทยาศาสตร์พน ื ้ ฐาน               

 
 

ชื่อสาระ 

มาตรฐานการเรียนร ู้ จ านวนต ัวชี้วัดแต ่ละระด ับ/แต ่ละสาระ 
รวม 

จ านวน 
ตัวช้ีวัด 

 
จ านวน 

มาตรฐาน 

 
รห ัส 

มาตรฐาน 

ประถมศ ึกษา ม.ต ้น ม.ปลาย 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

1. วิทยาศาสตรช์ีวภาพ 3 ว 1.1 2 - - - 4 - - - 6 4 - - 16 

  ว 1.2 2 3 4 1 - 5 18 17 - 12 - - 62 

  ว 1.3 - 1 - 4 2 - - - 11 6 - - 24 

2. วท ิ  ยาศาสตร ์ 
กายภาพ 

3 ว 2.1 2 4 2 4 4 1 10 6 8 - 25 - 66 

 ว 2.2 - - 4 3 5 1 1 15 - - 10 - 39 

 ว 2.3 1 2 3 1 5 8 7 6 21 - 12 - 66 

3. วท ิ  ยาศาสตรโ ์ ลก 

และอวกาศ 
2 ว 3.1 2 - 3 3 2 2 - - 4 - - 10 26 

 ว 3.2 1 2 4 - 5 9 7 10 - - - 14 52 

4. เทคโนโลย ี 2 ว 4.1 - - - - - - 5 5 5 5 1 - 21 

  ว 4.2 5 4 5 5 5 4 4 4 4 1 1 1 43 

 10 - 15 16 25 21 32 30 52 63 59 28 49 25 415 

 รวมต ัวช ี้วัด 139 174 102  
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2.๒.๒ ลักษณะตัวชี้วัด 
การท าความเข้าใจลักษณะตวัชี้วัดเพ ื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสนิใจก าหนด

รายวิชา โดยศกึษาความยากง่าย และล าดับความต่อเนือ่งสัมพันธ์ของแต่ละตวัชี้วัด  ตัวอย่างการบนัทึก
การศึกษา  ดังนี ้

กลุ่มสาระการเรียนรู ้.................................................................ชชั้น............................................ 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

วิชา.....................................จ านวน.............หนว่ยกิต  

สาระ.......................................................................... 
มาตรฐาน............................................................. 

ตัวชี้วัด............................................................. 
มาตรฐาน............................................................. 

ตัวชี้วัด............................................................. 
มาตรฐาน............................................................. 

ตัวชี้วัด.............................................................  

สาระ.......................................................................... 
มาตรฐาน.................................................. ........... 

ตัวชี้วัด............................................................. 
มาตรฐาน............................................................. 

ตัวชี้วัด............................................................. 
มาตรฐาน............................................................. 

ตัวชี้วัด.............................................................  
สาระ.......................................................................... 

มาตรฐาน............................................................. 
ตัวชี้วัด............................................................. 

มาตรฐาน............................................................. 
ตัวชี้วัด............................................................. 

มาตรฐาน............................................................. 
ตัวชี้วัด.............................................................  

สาระ.......................................................................... 
มาตรฐาน............................................................. 

ตัวชี้วัด............................................................. 
มาตรฐาน............................................................. 

ตัวชี้วด ั ............................................................. 
มาตรฐาน............................................................. 

ตัวชี้วัด.............................................................  
สาระ.......................................................................... 

มาตรฐาน............................................................. 
ตัวชี้วัด............................................................. 

มาตรฐาน............................................................. 
ตัวชี้วัด............................................................. 

มาตรฐาน............................................................. 
ตัวชี้วัด............................................................. 

สาระ.......................................................................... 
มาตรฐาน............................................................. 

ตัวชี้วัด............................................................. 
มาตรฐาน............................................................. 

ตัวชี้วัด............................................................. 
มาตรฐาน.................................................. ........... 

ตัวชี้วัด............................................................. 
สาระ.......................................................................... 

มาตรฐาน............................................................. 
ตัวชี้วด ั ............................................................. 

มาตรฐาน............................................................. 
ตัวชี้วัด............................................................. 

มาตรฐาน............................................................. 
ตัวชี้วัด............................................................. 

สาระ.......................................................................... 
มาตรฐาน........................................................ ..... 

ตัวชี้วัด............................................................. 
มาตรฐาน............................................................. 

ตัวชี้วัด............................................................. 
มาตรฐาน............................................................. 

ตัวชี้วัด............................................................. 
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2.3 เป้าหมาย จุดเน้น การพัฒนาผู้เรียนของท้องถิ่นและของโรงเรียน 

เพ ื่อให้การจัดการศึกษาของแต่ละโรงเรียนส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนตาม ที่ท้องถิ่นและโรงเรียน 
ต้องการ ดังนั้น โรงเรียนควรพิจารณาก าหนดรายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโครงสร้างหลักสูตร 
สถานศึกษาใหส้อดคล้องกับเป้าหมาย /จดุเนน้การพัฒนาผูเ้รียนของกรอบหลักสูตรระดับท ้องถิ่น (จัดท าโดย 
เขตพ้ืนที่การศึกษา) และความต้องการ/จุดเน้นของโรงเรยีน 
 

2.4 ระเบียบ แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตร ได้แก่ 
2.4.1 การก าหนดรายวิชา สถานศึกษาจะต้องน าความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

ของแต่ละ “กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ” (Learning areas) ไปจดัท าเป็น “รายวิชา” (Courses) โดยตั้งชื่อรายวิชา 
ให้สะท้อนสิ่งที่สอนในรายวิชานั้น ๆ ก าหนดรหัสวิชา รวมทั้งระบุจ านวนเวลาเรียน หรือจ านวนหน่วยกิต ของ 
รายวิชาเหล่านั้นก ากับไว้ด้วย ทั้งน ี้ระดับประถมศึกษาจัดท ารายวิชาเป็นรายปี ระดับมัธยมศึกษาจัดท าเป็นราย 
ภาคเรียน 

2.4.2 ประเภทของรายวชิา มดีังนี้ 
1) รายวิชาพ้ืนฐาน: เป็นรายวิชาที่เปิดสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลางที ่ ก าหนดไวใ้นหลักสูตรแกนกลาง ซ่ึง เป็นสิ่ง ที่ผู้เรียนทุกคนในระดับ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องเรียนรู้ การตั้งชื่อรายวชิาพ้ืนฐานควรสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือสะท ้อน 
ถึงจุดเน้นและเนื้อหาสาระที่สอน     และระดับความยากง่ายของสิ่งที่สอนในรายวิชานั้น 

2) รายวชิาเพ่ิมเติม :  เปน็รายวิชาที่สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถเปิดสอนเพ่ิมเติม 
จากสิ่งทีก่ าหนดไว้ในหลักสตูรแกนกลาง เพ่ือให้สอดคล้องกับจุดเน้น ความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
หรือความต้องการของท้องถิ่น โดยมีการก าหนด “ผลการเรียนรู้ ” เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผูเ้รียน ทั้งนี้ 
จะต้องสอดคล้องกับ เกณฑ์การจบ การศึกษา ส าหรับช ื่อรายวิชาเพ่ิมเติมนั้น  ควรสอดคลอ้งกับกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้ หรือสะท ้อนถึงจุดเน้นและเนื้อหาสาระท่ีสอน และระดับความยากง่ายของสิ่งที่สอนในรายวชิานัน้ 

2.4.3 การจัดรายวิชา 
1 ระดับประถมศึกษา 

รายวิชาพืน้ฐาน 
๑. ให้สถานศกึษาจัดรายว ิชาพ ื้นฐานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มละ  ๑ รายว ิชาต่อ

ปี ยกเว้นกลุ่มสาระการเรยีนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ก าหนดเป็นรายวชิาสังคมศึกษา และรายวชิา 
ประวัติศาสตร์ โดยรายวิชาประวัติศาสตร์ให้จัดการเรียนการสอน ๔๐ ชั่วโมงต่อป ี

๒. สาระเทคโนโลย ีเป็นสาระหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ จงึจัดอยู่ใน 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยไม่แยกเป็นรายวิชาเฉพาะ 

รายวิชาเพิ่มเติม 
สถานศึกษาสามารถก าหนดรายวิชาเพ ิ่มเติมตามความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษา 

ความตอ้งการและความถนัดของผู้เรียนโดยจัดเป็นรายปี และมีการก าหนดผลการเรียนรู้ของรายวิชานั้นๆ 
    ๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 

รายวิชาพืน้ฐาน 
- ในแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู้ รวมทั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และ 

วิทยาศาสตร์ อาจจัดได้มากกว่า ๑ รายวชิาในแต่ละภาค/ปี 
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- สามารถจัดรายวชิาพ้ืนฐานใน ๑ ภาคเรียน ให้เรียนครบ/ ไม่ครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระ 

การเรยีนรู้ได้ แตเ่มื่อจบหนึง่ปีการศึกษา สถานศึกษาต้องจัดให้เรียนรายวชิาพ้ืนฐานครบทั้ง ๘ กลุม่สาระการ 
เรียนรู้ 
  - ก าหนดให้ ๑ รายวชิามีค่าน้ าหนัก ไม่น้อยกว่า ๐.๕ หน่วยกิต (๑ หน่วยกิต คิดเป็น 
๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน) และเม ื่อรวมจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาพ้ืนฐานในแตล่ะกลุ่มสาระการเรยีนรู้ แล้ว ต้อง 
มีเวลาเรียนรวม ๘8๐ ชัว่โมงต่อปี (22 หน่วยกิต) 

- กลุ่มสาระการเรยีนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้จัดสาระประวัติศาสตร์ 
เป็นรายวชิาเฉพาะ ภาคเรียนละ ๑ รายวิชา (๐.๕ หน่วยกิต) ทุกภาคเรยีน รวม ๖ รายวิชา (๓.๐ หน่วยกิต) 

รายวิชาเพิ่มเติม 
สถานศึกษาสามารถก าหนดรายวิชาเพ ิ่มเติมตามความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษา 

ความตอ้งการและความถนัดของผู้เรียนโดยจัดเป็นรายภาค และม ีการก าหนดผลการเรียนรู้ของรายวิชานั้นๆ 
    ๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รายวิชาพืน้ฐาน 
- ในแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู้รวมทั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ 

วิทยาศาสตร์ อาจจัดได้มากกว่า ๑ รายวิชา โดยภายใน  ๓ ปี ต้องครบทุกตวัชี้วดัที่ก าหนดในกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้นั้น ๆ 

- ก าหนดให้ ๑ รายวชิามีค่าน้ าหนัก ไม่น้อยกว่า ๐.๕ หน่วยกิต (๑ หน่วยกิต คิดเป็น 
๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน) และเม ื่อรวมจ านวนหน่วยกิต ของรายวิชาพ้ืนฐานในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้แลว้ ต้อง 
มีเวลาเรียนรวม 1,640 ชั่วโมงต่อ 3 ปี (41 หน่วยกิต) 

- กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ก าหนดตัวชี้วัดเป็นรายปี ใน 
การน าไปใช้ อาจจัดให้ตรงตามชั้นปีที่ก าหนด หรือยืดหยุ่นระหว่างปี ซึ่งอาจจัดไม่ตรงตามชั้นปีที่ก าหนดได้
ตาม ความเหมาะสมและศักยภาพของผู้เรยีน 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้จัดรายวิชา 
ประวัติศาสตร์ให้ครบ ๒ หน่วยกิต ภายใน ๓ ปี 

รายวิชาเพิ่มเติม 
สถานศึกษาสามารถก าหนดรายวิชาเพ ิ่มเติมตามความพร้อม จุดเน้นของ

สถานศกึษา ความต้องการ และความถนัดของผู้เรียนโดยจัดเป็นรายภาค และม ีการก าหนดผลการเรียนรู้
ของรายวิชานั้นๆ 

2.4.๔ การก าหนดรหัสวิชา เพ ื่อให้เกิดความสะดวกและความเข้าใจตรงกันในการสื่อสาร 
สถานศึกษาจ าเป็นต้องก าหนดรหัสวชิาอย่างเปน็ระบบ 

ระบบรหัสวิชา การก าหนดรหัสวชิาควรใช้ตัวเลขอารบิก เพ่ือสื่อสารและการจัดท า 
เอกสารหลักฐานการศึกษา ส าหรับรายวชิาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน 
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข ๖ หลัก ดังนี้ 
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หลักท ี่ ๑ เป็นรหัสตัวอักษรแสดงกลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ 
ท หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
ค หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ว หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์
ส หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
พ หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
ศ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
ง หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศให้ใช้รหสัของแตล่ะภาษาตามรายการ 
 

หมายเหตุ ๑. รหัสตวัอักษรกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ 
๑.๑ รายการรหสัตัวอักษรกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศที่จะน าไปใส่แทน   มีดงันี้ 

ก หมายถึง ภาษาเกาหลี 
ข หมายถึง ภาษาเขมร 
จ หมายถึง ภาษาจีน 
ซ หมายถึง ภาษารัสเซีย 
ญ หมายถึง ภาษาญี่ปุ่น 
ต หมายถึง ภาษาเวียดนาม 

หลกัท่ี ๑ หลกัท่ี ๒ หลกัท่ี ๓ หลกัท่ี ๔ หลกัท่ี ๕ หลกัท่ี ๖ 

กลุ่มสาระ

 

ระดบั

การศึกษา 

การศึกษา

ประเภท

ของรายวชิา 
ล าดบัของรายวชิา 

ท
ค
ว
ส

ศ
ง 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 

01 - 99 
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น หมายถึง ภาษาลาติน 

บ หมายถึง ภาษาบาลี 
ป หมายถึง ภาษาสเปน 

ฝ หมายถึง ภาษาฝรั่งเศส 

ม หมายถึง ภาษามลาย ู

ย หมายถึง ภาษาเยอรมัน 

ร หมายถึง ภาษาอาหรับ 

ล หมายถึง ภาษาลาว 

อ หมายถึง ภาษาอังกฤษ 

ฮ หมายถึง ภาษาฮินด ู

๑.๒ กรณีท่ีมีสถานศึกษาใดจัดท ารายวชิาภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ  นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ 
ให้สถานศึกษาท าเรื่องเสนอส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือ 
ก าหนดรหัสตัวอักษรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติมและประกาศให้ 
สถานศึกษาท่ัวประเทศได้รับทราบและใช้ใหต้รงกัน 

๒. กรณีก าหนดรายวิชากลุ่มเทคโนโลยีในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้ใช้รหัสวิชา ว 
และถ้าก าหนดในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้ใช้รหัสวิชา ง 

 
หลักท ี่ ๒ เป็นรหสัตัวเลขแสดงระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย สะท้อนระดับความรู้และทักษะในรายวชิาที่ก าหนดไว้ คือ 
1 หมายถึง รายวิชาระดับประถมศึกษา 
2 หมายถึง รายวชิาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
3 หมายถึง รายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
หลักท ี่ ๓ เป็นรหัสตัวเลขแสดงปีที่เรียนของรายวิชา ซึ่งสะท้อนระดับความรู้และทักษะในรายวิชาที่ก าหนดไว้ 
ในแต่ละป ีคือ 

0  หมายถึง รายวชิาที่ไม่ก าหนดปีที่เรียน จะเรียนปีใดก็ได้ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ ๑ ของระดับประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนต้น และ 
มัธยมศึกษา ตอนปลาย (ป.๑ ม.๑ และม.๔) 

2 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ ๒ ของระดับประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนต้น และ 
มัธยมศึกษาตอน ปลาย (ป.๒ ม.๒ และม.๕) 

3 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ ๓ ของระดับประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนต้น และ 
มัธยมศึกษา ตอนปลาย (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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หลักท ี่ ๔ เป็นรหัสตัวเลขแสดงประเภทของรายวิชา คือ 
1 หมายถึง รายวชิาพ้ืนฐาน 
2 หมายถึง รายวิชาเพ่ิมเติม 

 
หลักท ี่ ๕ และหลักที ่๖ เป็นรห ัสตัวเลขแสดงล าดับของรายว ิชาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน ปีระดับการศกึษา 

เดียวกัน ในระดับประถมศึกษา มัธยมศกึษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจ านวนตั้งแต ่ 01-99 
ดังนี้  

- รายวชิาที่ก าหนดปีที่เรียน ให้นับรหสัหลักท ี่ ๕-๖ ต่อเนื่องในปีเดียวกัน หากจัดรายวิชาเป็นรายภาค
ให้ก าหนดเรียงล าดับรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกนัให้เสร็จสิน้ในภาคเรียนแรกก ่อน แล้วจึง
ก าหนดต่อ ในภาคเรียนที่สอง 

- รายวชิาที่ไม่ก าหนดปีที่เรียน ให้นับรหสัหลักท ี่ ๕-๖ ต่อเนื่องในระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษา ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

- รหัสหลักท ี่ ๕ และหลักที ่๖ ของรายวิชาเพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้ก าหนดรหัสวิชา เป็นช่วงล าดับ ดังนี ้

ล าดับที่ 01 - 19 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มฟิสิกส์ 
ล าดับที่ 21 - 39 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มเคมี 
ล าดับที่ 41 - 59 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มชีววิทยา 

                              ล าดบัที ่61 - 79 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ                 
                                  ล าดบัที ่81 - 99 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์อ่ืนๆ 
 
3. ค าอธิบายรายวิชา ส่วนนี้เป็นรายละเอียดที่ชว่ยให้ทราบว่าผู้เรยีนจะเรียนรู้อะไรจากรายวชิา นั้นๆ 
ในค าอธิบายรายวชิาจะประกอบด้วยรหัสวิชา ชื่อรายวิชา ประเภทรายวชิา (พ้ืนฐาน/เพ่ิมเติม) กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ ระดับชั้นที่สอน พรอ้มทั้งค าอธิบายให้ทราบว่าเมือ่เรียนรายวิชานั้นแลว้ผูเ้รียนจะมีความรู้ 
ทักษะ คุณลักษณะหรือเจตคติอะไร ซึ่งอาจระบุให้ทราบถึงกระบวนการเรยีนรู้ หรือประสบการณ์
ส าคัญท่ีผู้เรียนจะ ได้รับด้วยก็ได้ 

เมื่อสถานศึกษาก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละปี/ ภาคเรียน เรียบร้อยแล้ว จะต้อง
เขียน คำอธิบายรายวิชา ทั้งรายวชิาพ้ืนฐาน และรายวชิาเพ่ิมเติมไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาด้วย 
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คำอธิบายรายวิชาคืออะไร 
ค าอธิบายรายวิชา เป็นข้อมูลรายละเอียดของแต่ละรายวชิา ประกอบดว้ยมาตรฐานการเรยีนรู ้

เนื้อหาสาระ เวลาเรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต ระดับชั้น เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางที่ผู้สอนใช้ใน 
การวางแผนและออกแบบการเรียนการสอน 

 
ค าอธิบายรายวิชามีไว้เพื่ออะไร 

1. เพ ื่อสร้างความเข้าใจว่าในรายวชิานั้น ผู้เรียนจะได้เรียนรูอ้งค์ความรู้ ฝึกทักษะ/กระบวนการ 
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส าคัญอะไรบ้าง 

2. เพ ื่อเป็นแนวทางให้ผูส้อนน าไปออกแบบการจัดการเรยีนรู้ 
 
ค าอธิบายรายวิชามีลักษณะอย่างไร 

คำอธิบายรายวชิามีลักษณะเปน็ความเรียงที่ประกอบดว้ยองค์ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์    คำอธิบายรายวชิาของรายวิชา    พื้นฐาน   ให้วิเคราะหจ์ากตัวชี้วดัและ     
สาระการเรยีนรู้แกนกลางที่หลักสูตรแกนกลางฯ กำหนด สำหรับคำอธิบายรายวิชา เพิ่มเติมให้วิเคราะห ์จาก 
ผลการเรียนรู ้ที่สถานศึกษากำหนดขึ้น คำอธิบายรายวชิาเขยีนเปน็รายปีส าหรับระดบัประถมศึกษา และเป็น 
รายภาคเรียนสำหรับระดับมัธยมศึกษา 

 
องค์ประกอบส าคัญของค าอธิบายรายวิชาคืออะไร 

องค์ประกอบสำคัญของค าอธบิายรายวิชา... จำแนกได ้3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที ่1 ประกอบด้วย รหัสวิชา......ชื่อรายวิชา……กลุ่มสาระการเรียนรู้........ชั้นป.ี...... จ านวน 

ชั่วโมงหรือหน่วยกิต 
ส่วนที ่2 ประกอบดว้ย องค์ความรู ้ทักษะ /กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ โดยมี 

แนวการเขียนที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง 
2. ผู้เรยีนสามารถทำอะไรได้บ้าง 
3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อะไรบ้าง ตามหลักสตูรแกนกลาง ฯ และตาม 

ธรรมชาติของวิชา 
ส่วนที ่3 ประกอบดว้ยรหัสตวัชี้วดัหรือผลการเรยีนรู้ทั้งหมดในรายวชิานัน้ 

ค าอธิบายรายวิชาเขียนอย่างไร 

รายวิชาพืน้ฐาน 
รายวิชาพื้นฐานเป็นรายวิชาที่สอนให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  

ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 
การเขียนค าอธิบายรายวชิาพ้ืนฐาน มีข้ันตอนดังนี้ 
1. วิเคราะห์ตัวชี้วัดชัน้ปีในระดับประถมศึกษา ส าหรับมธัยมศึกษาตอนต้นวิเคราะห์ตวัชีว้ัดชั้นปี 

เพ ื่อก าหนดเป็นรายภาค หรือตัวชี้วดัชว่งชัน้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นรายภาคและสาระการเรียนรู้ 
แกนกลางตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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2. วิเคราะหส์าระการเรยีนรู้ทอ้งถิ่นจากกรอบหลักสูตรระดบัท ้องถิ่นของส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา ความต้องการและบริบทของโรงเรียน เพ่ือก าหนดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วดัใน 
รายวิชานั้น 

3. จัดกลุ่มตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นท ี่มคีวามเชื่อมโยง    
สัมพันธ์กัน เพ ื่อหลอมรวมและเรียบเรยีง เขียนเป็นความเรียง ให้เห็นสิง่ที่ต้องการให้ผูเ้รยีน มีความรู้
ความสามารถและคุณลักษณะในรายวชิานั้น 

4. เขียนรายละเอียดตามองคป์ระกอบของค าอธิบายรายวชิา 

รายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชาเพ่ิมเติมเป็นรายวชิาทีโ่รงเรียนก าหนดขึ้นตามจุดเน้น ความต้องการของโรงเรียนหรือ 

ท้องถิ่น การเขียนค าอธบิายรายวิชาเพ่ิมเติม มีข้ันตอนดังนี้ 
1. ก าหนดผลการเรียนรู้ซึ่งโรงเรียนเป็นผู้ก าหนดขึ้น 
2. ก าหนดสาระการเรยีนรู้ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 
3. จัดกลุ่มผลการเรียนรู้ สาระการเรยีนรู ้ ทีม่ีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเพื่อหลอมรวมและ 

เรียบเรียง เขียนเป็นความเรียงให้เห็นสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรยีน มีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะใน 
รายวิชานั้น 

4. เขียนรายละเอียดตามองคป์ระกอบของค าอธิบายรายวชิา 
 
การวิเคราะห ์มาตรฐานการเรยีนรู ้/ตัวช ี้วัด 

การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สถานศึกษาสามารถท าได้หลายวิธ ีในที่นี้ได้เสนอ 
ตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวชี้วัดประกอบการสร้างความรู้ความเข้าใจ 2 รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 
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รูปแบบท ี่ 1 การวิเคราะห ์มาตรฐานการเรียนรู ้/ ตัวช ี้วัด เป็นสิ่งท่ีผู้เรียนควรรู้และสามารถ

ปฏิบัติได ้ แบบบันทึกการวเิคราะห์เพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้................................................... รายวิชา ...............................ชั้น............................... 
สาระ......................................................................... 
มาตรฐาน
....................................................................................................................................................................... 

 

ตัวช ี้วัด รู้อะไร ท าอะไรได ้
สาระการเรียนรู้ 

แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้ 

ท้องถิ่น 
     

 
 
 

รูปแบบท่ี 2 การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด เป็นความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะ
อันพึง ประสงค ์

 
แบบบันทึกการวิเคราะห์เพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้................................................... รายวิชา ...............................ชั้น............................... 
สาระ......................................................................... 
มาตรฐาน
....................................................................................................... ................................................................ 

 

ตัวช้ีวัด ความรู ้
ทักษะ / 

กระบวนการ 
คุณลักษณะอันพึง 

ประสงค์ 
สาระการเรียนรู้ 

ท้องถิ่น 
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4.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งที่สถานศึกษาก าหนดให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตาม

ศักยภาพ ประกอบด้วยกิจกรรม ๓ ลักษณะ ได้แก ่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือ 
สังคมและสาธารณประโยชน์ โดยระบุแนวการจัด เวลา และแนวทางการประเมินกิจกรรม 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น ๓ ลักษณะ คือ ๑) กิจกรรมแนะแนว ๒) กิจกรรมนักเรยีน และ 
๓) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์โดยพิจารณาจากโครงสร้างเวลาเรียนที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
แกนกลาง และเป้าหมาย/จุดเน้นของท้องถิ่น พร้อมทั้งพิจารณาความต้องการและจุดเนน้ของสถานศึกษา เพ่ือ 
จัดเวลาเรียนให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาแต่ละแหง่ หลักสูตรแกนกลางได้ก าหนดกิจกรรมพัฒนา  
ผู้เรียนส าหรับชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึงมัธยมศึกษาปีที ่ ๓ ปีละ ๑๒๐ ชั่วโมง และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๔-๖ 
จ านวน ๓๖๐ ชั ่วโมง จ านวนเวลาที่ก าหนด เป็นเวลารวมในการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ในส่วนของกิจกรรมเพ ื่อสังคมและสาธารณประโยชน์นั้น หลักสูตร 
แกนกลางระบุใหส้ถานศึกษาจัดสรรเวลาให้ผูเ้รียนได้ปฏิบัตกิิจกรรม ดังนี้ 

ระดับประถมศึกษา (ป.๑-๖) รวม ๖ ปี จ านวน ๖๐ ชั่วโมง ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน้ (ม.๑-๓) รวม ๓ ปี  จ านวน ๔๕ ชั่วโมง ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) รวม ๓ ปี จ านวน ๖๐ ชั่วโมง 
จากโครงสร้างเวลาเรียนดังกล่าว สถานศึกษาสามารถพิจารณาจัดแบ่งจ านวนเวลาส าหรับผู้เรียน      

แต่ละระดับชั้นปฏิบัติกิจกรรมเพ ื่อสังคมและสาธารณประโยชนไ์ด้ตามความเหมาะสม และอาจจัดใหผู้้เรียนได ้ 
ท ากิจกรรมดังกล่าวในบางชั่วโมงของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด หรือกิจกรรมชุมนุมต่าง ๆ ก็ได้ นอกจากนั้น 
ยังสามารถสอดแทรกในการเรยีนการสอนรายวชิาต่าง ๆ โดยมีหลักฐานที่สามารถยนืยันเวลาที่ผู้เรยีนได้
ปฏิบัติ กิจกรรมดังกล่าวครบตามเวลาทีส่ถานศึกษาก าหนด พร้อมทั้งการประเมินการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน 

การจบหลักสตูรในแต่ละระดับ ผู้เรียนจะต้องเข้ารว่มกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนแต่ละประเภท ดังนี้ 
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน้ จัดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ 

๑. กิจกรรมแนะแนว 
๒. กิจกรรมนักเรยีน 

๒.๑ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
๒.๒ ชุมนุม ชมรม 
ผู้เรียนต้องเข้าร่วมและได้รับการประเมินกิจกรรมทั้ง ๒.๑ และ ๒.๒ 

๓. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดให้ผู้เรยีนได้เข้ารว่มกิจกรรมดังนี้ 

๑. กิจกรรมแนะแนว 
๒. กิจกรรมนักเรยีน 

๒.๑ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ หรือนกัศึกษาวิชาทหาร 
๒.๒ ชุมนุม ชมรม 

ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง ๒.๑ และ ๒.๒ หรือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตาม 
ความเหมาะสม 

     ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์
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     แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

แนวการเขียนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนของโรงเรียน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 ได้แก ่ 1) กิจกรรมแนะแนว    2) กิจกรรมนักเรียน 
และ 3) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ์ ในแตล่ะกิจกรรมให้ระบุแนวการจัดกิจกรรม เวลาการ
จัดกิจกรรม และแนวทางการประเมินกิจกรรมท่ีโรงเรียนกำหนด 

 
   ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรยีนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่าง   
รอบด้านเพ ื่อความเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถ จัดการตนเองได ้
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

โรงเรียน    ....................................................................... ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผ ู้ เรียน โดยแบ่ง 
ออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 

๑. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพ ัฒนาผ ู้เรียนให ้................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………….............................................……..… 

นักเรียนทุกคนควรเข้ารว่มกิจกรรมแนะแนว ระดับประถมศึกษา ..........ชั่วโมงต่อปีการศกึษา 
ระดับมัธยมศึกษา..........ชั่วโมงต่อภาคเรียน 

แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว 
.................................................................................................................................................. 

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

............................................................................................................................................................................ 
2. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพ ัฒนาผ ู้เรียนให ้.................................................. 

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

............................................................................................................................................................................ 
กิจกรรมนักเรยีนประกอบดว้ย 

2.1 กิจกรรมลูกเสือ /เนตรนารี/ยุวกาชาด ผู้ บำเพ็ญประโยชน ์และนักศึกษาวิชาทหาร 
นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร ระดับ  
ประถมศึกษา.........ชั่วโมงต่อปีการศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา..........ชั่วโมงต่อภาคเรียน 
 

แนวการจัดกิจกรรมลูกเสือ /เนตรนารี/ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร 
............................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... ........ 
.............................................................................................................................................................................. 

2.2 กิจกรรมชุมนุม ผู้เรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม ระดับประถมศึกษา…….........ชั่วโมง      
ต่อปีการศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา.............ชั่วโมงต่อภาคเรียน 
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แนวการจัดกิจกรรมช ุมนุม 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

 
หมายเหต ุสามารถระบชุื่อกิจกรรมชุมนุมท่ีโรงเรียนจัดใหผู้้เรียนเลือกเรียน หรือชื่อกิจกรรมชุมนุมท ี่ โรงเรียน 

จัดให้มี 
 

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................... ..............................................................................................
ผู้เรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพ ื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ระดับประถมศึกษา..........ชัว่โมงต่อปีการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา..........ชัว่โมงต่อภาคเรยีน 
แนวการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์

…............................................................................................................................ ........................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
แนวทางการประเมินผลกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................. 
     หมายเหตุ   การประเมินผลอาจเขียนแยกการประเมินผลแต่ละกิจกรรม หรือเขียนรวมในภาพรวมของ       
                    กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนก็ได้
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๕.เกณฑ์การจบการศึกษา เป็นส่วนที่สถานศึกษาก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะจบการศึกษาในแต่

ละระดับโดยพัฒนาเกณฑ์ดังกล่าวใหส้อดคล้องสัมพันธ์กับเกณฑ์การจบหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลาง 
และสถานศกึษาจะต ้ องจัดท าระเบียบว่าดว้ยการวัดและประเมินผลการเรียนเพ ื่อใช้ควบคู่กับหลักสูตร
สถานศึกษา 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดเกณฑ์กลางส าหรบัการจบการศึกษาเป็น 
3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

5.1 เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
1) ผู้เรียนเรยีนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวชิา/กิจกรรมเพ่ิมเตมิ โดยเปน็รายวชิาพ้ืนฐาน ตาม 

โครงสร้างเวลาเรยีนที่หลักสตูรแกนลางการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด และรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติมตามที่ 
สถานศึกษาก าหนด 

2) ผู้เรียนมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามทีส่ถานศึกษาก าหนด 
3) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับผา่นเกณฑ์การประเมิน 

ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท ี่ 

สถานศึกษาก าหนด 
5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท ี่ 

สถานศึกษาก าหนด 
5.2 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 
1) ผู้เรียนเรียนรายวชิาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเปน็รายวชิาพ้ืนฐาน 66 หน่วยกิต และ 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศกึษาก าหนด 
2) ผู้เรียนต้องได้หนว่ยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวชิาพ้ืนฐาน 

66 หน่วยกิต และรายวชิาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 
3) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
4) ผู้เรียนมผีลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท ี่ 

สถานศึกษา  
5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ 

สถานศึกษาก าหนด 
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5.3  เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1) ผู้เรียนเรียนรายวชิาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเปน็รายวชิาพ้ืนฐาน 41 หน่วยกิต และ 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศกึษาก าหนด 
2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 

41 หน่วยกิต และรายวชิาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
3)  ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
4)  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท ี่ 

สถานศึกษาก าหนด 
5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท ี่ 

สถานศึกษาก าหนด 
นอกจากนั้น การจัดท าโครงสรา้งหลักสตูรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องให้ 

ความส าคัญกับเง ื่อนไขคุณสมบัติผู้สมัครสอบเข้าเรยีนต่อในระดับอุดมศึกษา คณะ/สาขาต่างๆ เช่น 
แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถานศึกษาจ าเป็นต้องจัดท า 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาให้มีรายวิชาและหน่วยกิตที่เรียนครบตามคุณสมบัติ 

 
 6. การออกแบบการจัดการเรียนการสอน 
  ควรออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมายและประสบความส าเร็จ โดยพิจารณา
หลักการในการออกแบบการเรียนการสอน คือ 
            1. ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

            2. ต้องการให้ผู้เรียนเรียนอะไร มีความรู้ความเข้าใจ และ/หรือ มีความสามารถอะไร ผู้สอนจึงต้อง
ก าหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนให้ชัดเจน 

            3. ใช้วิธีการและกิจกรรมการเรียนรู้อะไรที่จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ เนื้อหาวิชานั้น ๆ ได้ดีที่สุด เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดทักษะวิชาการ – ความรู้พื้นฐาน ทักษะชีวิต – ทักษะงาน ทักษะอาชีพ - ความรู้เฉพาะทาง 

            4. มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือท าให้ทราบผลของการจัดการเรียนการสอนบรรลุ
จุดมุ่งหมายที่วางไว้หรือไม่            
 
 7. โครงสร้างรายวิชา 

ในระดับชัน้เรยีนครูผูส้อนแตล่ะคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าโครงสร้างรายวิชา และ 
ออกแบบหนว่ยการเรยีนรู ้ ซึ่งในทางปฏิบัติแลว้หากรายวชิาใดมีผู้สอนมากกว่าหนึ่งคน ครูอาจร่วมม ือ
กัน ท างานเป็นทีม เพ ื่อวางแผนและออกแบบการเรยีนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

การจัดท าโครงสรา้งรายวิชา 
รายวิชาแต่ละรายวชิานั้นประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้หลายหนว่ย ซึ่งได้วางแผนและออกแบบ 

ไว้เพ ื่อพัฒนาผู้เรยีนให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย ดังนั้นเพื่อที่จะช่วยให้ผูส้อน และผู้เกี่ยวขอ้งเห็นภาพรวมของ 
แต่ละรายวิชา จ าเป็นต้องมีการจัดท าโครงสร้างรายวิชา เพ่ือให้ได้ทราบวา่รายวชิานัน้ประกอบด้วยหน่วยการ 
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เรียนรู้จ านวนเท่าใด เรื่องใดบา้ง แต่ละหน่วยพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุตัวชี้วัดใด โดยใช้เวลาในการจัดการเรียน 
การสอนเท่าใด สัดส่วนการเก็บคะแนนของรายวิชานั้นเปน็อย่างไร 

 

ตัวอย่างโครงสรา้งรายวิชา  

รายวิชา................................................................................กลุ่มสาระ............................................................ 

ชั้น.......................................... ภาคเรียนที่............................ จ านวน...................หน่วยกิต 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน/ 
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา (ชม.) คะแนน 

      

      

      

      

      

      

      

   รวมทั้งสิน้   

 

8. การวิจัยและตดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

การวิจยัจะเปน็ที่มาของข้อมูลข่าวสารที่แม่นตรงแสดงจุดแข็ง จุดอ ่อน ปัญหา สาเหตุ และ 
แนวทางปรับปรุงพัฒนาให้สถานศึกษาสามารถจัดหลักสูตรการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ดังนั้น 
สถานศึกษาควรด าเนินการ ดังนี้ 

การวิจัยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือน าผลมาประกอบการพิจารณา 
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับผู้เรยีน และความต้องการของผูป้กครอง ชุมชน 

1) การประเมินความต้องการจ าเป็นในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพของผู้เรียนใน 
อนาคต เพ่ือน ามาใช้ก าหนดโครงการเรียนรู้ และเวลาเรียน 
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2) การประเมินความต้องการของพ ่อแม่ผู้ปกครอง และชุมชนในการพัฒนาผูเ้รียน เพ่ือ 
น ามาใช้ก าหนดโปรแกรมการเรียน และโครงการต่าง ๆ  

3) การประเมินผลหลักสตูรสถานศึกษา โดยมีหัวข้อในการพิจารณา เช่น ความครบถ้วนของ 
องค์ประกอบหลักสูตร ความสอดคล้องของแตล่ะองค์ประกอบสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางฯ และกรอบ 
หลักสูตรระดับท้องถิ่น สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรยีน พ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชน  ความเหมาะสม 
ของแนวทางการจัดการเรยีนรู ้การจดักิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน และระบบการวัดและประเมินผล เป็นต้น 

การวิจัย ประเมินผลการใช้หลักสูตร 
การประเมินผลการใช้หลักสูตรเป็นส่วนส าคัญ ส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ซ่ึง

สถานศึกษาจะต้องมีความตระหนักในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้เรียน
จะได้รับการพัฒนาทั้งด้านสตปิัญญา  ร่างกาย คุณธรรม บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับชาติและสามารถ
ด าร งชีว ิตในสังคมได้อย่างมีความสุข กระบวนการประเมินผลการ ใช้หลักสูตรสามารถด าเนินการ ได ้ทั้งระหวา่ง
การใชห้ลักสูตร และเม ื่อน าหลักสูตรไปใช้เรยีบร้อยแล้ว หรือการติดตามจากผลผลิตของ หลักสูตร คือ ผู้เรียนที่
จบการศึกษาตามหลักสูตร 

เพ ื่อให้การประเมินผลการใชห้ลักสูตรบรรลุเป้าหมายของการควบคุมคุณภาพ สถานศึกษา 
ควรจดัให้มีการประเมินทั้งระบบ คือ 

1) ก าหนดให้มีการประเมินการใชห้ลักสูตร เป็นกิจกรรมหลักของสถานศึกษา 
2)  สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินการใช้หลักสูตรด ้วยตนเองให้เกิดขึ้นกับคณะครู 
3)  วางระบบเครือข่ายการท างานและมอบหมายงานการประเมินให้คณะผู้ปฏิบัติงานแต่ละ 

คณะด าเนินการประเมินเป็นระยะ ๆ โดยก าหนดให้ชดัเจนว่าคณะใดต้องประเมินรายการใดบ้าง 
4) สรุปผลการประเมิน และน าผลการประเมินมาปรับปรงุและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

การประเมินผลการใชห้ลักสูตรมีแนวทางการด าเนินการที่ส าคัญ คือ พิจารณาองค์ประกอบ 
ของหลักสูตรที่จะประเมิน พิจารณาหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมิน ออกแบบการจดัเก็บข้อมูล ด าเนินการ 
เก็บรวบรวมข ้อมูล วิเคราะห์ขอ้มูล เพ ื่อใช้พิจารณาตัดสินใจในการปรับปรงุหลักสตูรต่อไป ส าหรับประเด็นใน 
การประเมินนั้น สามารถประเมินได้ทั้งเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการใชห้ลักสูตร กระบวนการใช้หลักสตูร และผล 
จากการใช้หลักสูตร อย่างไรก็ตาม สถานศึกษาควรมุ่งเน้นการประเมินสว่นที่เกี่ยวข้องต่อคุณภาพของผู้เรียน 
เป็นส าคัญและควรค านึงถึงทั้งผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สถานศึกษา 
จะต้องให้ความส าคัญ โดยน าผลการประเมินระดบัสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาต ิ    
มาพิจารณาทั้งผลการประเมินในภาพรวม และผลการประเมินที่แยกรายวชิา และแยกรายมาตรฐาน หากผล 
การประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวงั ควรศึกษาวิเคราะห์เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริง ซึ่งสาเหตุย่อมเกิด 
มาจากปัจจัยและกระบวนการใช้หลักสูตรสถานศึกษานั้นเอง จากนั้นจึงหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพต่อไป 
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ประเดน็เกี่ยวข้องในการประเมินผลการใช้หลักสูตร 
 
 

ปัจจยัของการใชห้ลกัสูตร  กระบวนการใช้หลักสูตร ร ผลการเรียนรูข้องผู้เรียน 

• หลักสูตรสถานศึกษา 

• ความพร้อมของ 
บุคลากร 

• ทักษะการถ่ายทอดของ 
คร ู

• เทคนิคการสอน 

• สื่อการเรยีนการสอน 

• การวัดผลประเมินผล 

• การบริหารจัดการ 
หลักสูตร 

       ฯลฯ 

 • การออกแบบและการ 
จัดการเรยีนรู้ของคร ู

• การนิเทศ ติดตามผล 
การใช้หลักสูตร 

• การประเมินผลการ 
เรียนรู้ 

ฯลฯ 

 • คุณภาพของผู้เรียนตาม 
มาตรฐานการเรียนร ู้/ 
ตัวชี้วัด 

•  การเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมของผู้เรยีน 

• คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
และสมรรถนะส าคัญของ 
ผู้เรียน 

• ความส าเร็จในการศึกษา 
ต่อและประกอบอาชีพ 

          ฯลฯ 

นอกจากนั้นสถานศึกษาควรสนับสนุนส่งเสริมให้ครูท าวจิัยปฏิบัติการ  (Action research) เพ่ือ 
แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนของตนเอง โดยการวิจัยนัน้อาจเริ่มต้นจากการเลือกปัญหาการ 
วิจัยที่มีความส าคัญและส่งผลกระทบต่อผู้เรียนมากที่สุด และที่มาของปัญหาการวิจัยอาจเกิดจากผู้เรยีน เช่น 
ปัญหาพฤติกรรม ปัญหาการเรียนรู้ เป็นต้น หรืออาจเกิดจากการจัดการเรยีนรู้ของครูไม่เหมาะสมสอดคล้อง 
กับผู้เรียนรายคน เมื่อได้ปัญหาการวิจยัแลว้จึงด าเนินการตามข้ันตอนการวิจัยต่อไป 

 
ภาระงานสถานศึกษา 

  1) หลักสูตรสถานศึกษา 
  2) หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  3) แผนการจัดการเรียนรู้ วิธีการ เทคนิค การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น Active 
Learning PBL Lesson Study เป็นต้น 
  4) ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียน 
  5) วิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
  6) แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  7) หลักสูตรท้องถิ่น / สาระท้องถิ่น 
  8) การนิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตร 
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