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 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งได้มีการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา (ในส่วนสาระภูมิศาสตร์) ตามค าสั่ง ที่ สพฐ. 
1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และมาตรฐานตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ทั้งนี้จากสถานศึกษา
จะต้องน ามาตรฐานการเรียนรู้และมาตรฐานตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระ
ภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระ  การเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไปจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานและตัวชี้วัด ครูผู้สอนต้องเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ การ
เรียนการสอน การวัดประเมินผลให้ทันใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ
มาตรฐานและตัวชี้วัดที่ก าหนด นั้น  
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) โดยประกาศใช้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ทั้งนี้มี
ความจ าเป็นจะต้องปรับเนื่องจากเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศไทยโดยการสร้าง
รายได้จากนวัตกรรมเป็นหลัก หรือที่เรียกว่าไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งจ าเป็นต้องสร้างก าลังคนที่มีความเข้มแข็งในองค์
ความรู้ด้าน SMT (Science, Mathematics and Technology) เป็นฐานในการสร้างนวัตกรรม จึงมีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่ต้องปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สอดคล้องต่อการสร้างก าลังคนเพ่ือเป็นการขานรับ
นโยบายของรัฐบาล  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  มีภารกิจในการจัดการศึกษา               
ระดับการศึกษา ปฐมวัย  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่มงานหนึ่งในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ท าหน้าที่
ด าเนินการเกี่ยวกับงานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตรการสอน และกระบวนการเรียนรู้ของครู
และนักเรียน ทั้งนี้ได้น าหลักการบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นกรอบ และแนวทางในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มอบหมายทุกเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการ เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับ
โรงเรียนในสังกัดและน าความรู้ความเข้าใจน าไปสู่การขับเคลื่อนตามนโยบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ค าน า 
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ที ่ กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง/
ผู้ด าเนินการ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
กิจกรรมสร้างความเข้าใจ  
ประชุมการน ามาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระ
ภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) สู่การปฏิบัติ 

 จัดกิจกรรมให้โรงเรียนในสังกัด 
ประชุมสร้างความเข้าใจผ่านการรับฟังการ
ออกอากาศสดผ่านช่องทางสถานีโทรทัศน์
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  14   
ในวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.30-
11.30น. โดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน 8 
กลุ่มโรงเรียน 

 

ผู้บริหารโรงเรียน 
ครูวิชาการโรงเรียน 
ครูกลุ่มสาระ 
(คณิตศาสตร์ และ 
วิทยาศาสตร์ และ
สาระภูมิศาสตร์) 
คณะศึกษานิเทศก์ 

วันที่ 26 
มกราคม 
2561 

2 กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งครู
แกนน า การพัฒนาหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
สาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ 

 จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
พัฒนาครูแกนน ากลุ่มสาระ (คณิตศาสตร์ 
และ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์) 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การน า
หลักสูตรไปใช้ในขอบข่าย 

1) ลงมือปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษา /หลักสูตรท้องถิ่น (ปรับปรุง
พัฒนาวิสัยทัศน์   การจัดท าโครงสร้าง)  

2) ลงมือปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ปรับปรุงพัฒนา
วิสัยทัศน์ ค าอธิบายรายวิชา  การจัดท า
โครงสร้างรายวิชา ออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ แผน  การจัดการเรียนรู้ การวัดผล
ประเมินผล)  

3) ครูแกนน า 8 กลุ่มโรงเรียนขยาย 
ผลโรงเรียนในกลุ่ม (จัดท าเอกสารประกอบ
หลักสูตร และการน าหลักสูตรไปใช้) 

ครูแกนน ากลุ่มสาระ 
(คณิตศาสตร์ และ 
วิทยาศาสตร์ และ
สาระภูมิศาสตร์) (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
กลุ่มโรงเรียนละ 3 คน 
คณะศึกษานิเทศก์ 
ประธานกลุ่มโรงเรียน 
 

ระหว่างปลาย
เดือนมีนาคม-
ต้นเดือน
เมษายน 

3 กิจกรรมนิเทศติดตาม  ศึกษานิเทศก์เขตปฏิบัติการนิเทศ
ความพร้อมใช้หลักสูตรในปี
การศึกษา 2561 

ศึกษานิเทศก์เขต
ปฏิบัติการนิเทศ 

 

 

2. ปฏิทิน/กรอบกจิกรรมการด าเนินงาน 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
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เอกสารแนวทางการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์                  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ สพป.พะเยา เขต 2 

 

 

 

 

ที ่ กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง/
ผู้ด าเนินการ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

1 ระดับโรงเรียน 
ขยายผลการประชุม 
สร้างความเข้าใจ  
ประชุมการน ามาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระ
ภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) สู่การปฏิบัติ 

 จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ให้กับคณะครูผู้สอนในโรงเรียน 
(อาทิ ดูย้อนหลังการประชุมทางไกล 
(Conference) การสร้างความเข้าใจ เรื่อง 
หลักสูตรวิทย์ฯ - คณิตฯ - ภูมิศาสตร์ (ฉบับ
ปรับปรุง 2560) ย้อนหลังได้ที่ : 
https://www.youtube.com/watch?v=
vfb3r7YCq0o 

 

ผู้บริหารโรงเรียน 
ครูวิชาการ 
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และ
สาระภูมิศาสตร์ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
ครูทุกคน 

ก่อนเปิดภาค
เรียนปี
การศึกษา 
2561 

2 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษากลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ และ 
วิทยาศาสตร์ และสาระ
ภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560)  

 ครูวิชาการ ครูผู้สอนศึกษาท า 
ความรู้ความเข้าใจเอกสารตามที่สพป.
พะเยา เขต 2 ส่งทาง g-mail ของโรงเรียน
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561หรือดาวน์
โหลดทางเว็บไซต์ ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา
http://academic.obec.go.th/ 
 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระ
ภูมิศาสตร์ ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดเพ่ือเตรียมความพร้อมในส่วนการ
ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระและการน า
หลักสูตรไปใช้ 

ครูวิชาการ 
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และ
สาระภูมิศาสตร์ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
โดยเฉพาะครูผู้สอนใน
ระดับชั้น ป.1 ป.4 
และม.1 

ก่อนเปิดภาค
เรียนปี
การศึกษา 
2561 

3 ศึกษากรอบแนวทางการ
ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ 
และสาระภูมิศาสตร์ สพป.
พะเยา เขต 2 

 ครูวิชาการ ครูผู้สอนศึกษากรอบ 
แนวทางการด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา ที่ทางกลุ่มนิเทศ
ติดตามส่งมาทาง ส่งทาง g-mail ของ
โรงเรียน  

ก่อนเปิดภาค
เรียนปี
การศึกษา 
2561 

2. ปฏิทิน/กรอบกิจกรรมการด าเนินงาน 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
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เอกสารแนวทางการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์                  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ สพป.พะเยา เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดวิสัยทัศน์/สมรรถนะส าคัญ/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
หมายเหตุ อาจจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน ตามแนวโน้มการบริหารจดัการศึกษา 

(3 R 8C/จุดเน้นสถานศึกษา/ทักษะศตวรรตที ่21/ประเทศไทย 4.0) 

รายวิชาพื้นฐาน/
เพิ่มเติม 

วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

แนะแนว/กิจกรรมนักเรียน/จิตอาสา 

เวลาเรียน 
 

ยึดตามประกาศบริหาร
จัดการเวลาเรียน  

ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา 
หมายเหตุ : ยังคงเดิม ยึดตามประกาศบริหารจัดการเวลาเรียน โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตร 51  

ค าอธิบายรายวิชา 

ค าอธิบายรายวิชา ควรประกอบด้วย รหัสวิชา /ชื่อรายวิชา /กลุ่มสาระการเรียนรู้ /ระดับชั้น /
เวลาเรียน / หน่วยกิต /รายละเอียดค าอธิบายเป็นความรู้ แสดงจุดเน้น/เนื้อหาสาระของรายวิชา
นั้นๆ 

1.ศึกษารายวิชาที่ก าหนดในโครงสร้าง น ามาวิเคราะห์ตัวชี้วัดแกนกลาง วิเคราะห์สาระการเรียนรู้         
แกนกลาง/ท้องถิ่นในรายวิชานั้นๆ  
2.แยกองค์ประกอบออกมาเป็น ด้านความรู้ ด้านทักษะ/กระบวนการ ด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ และสาระส าคัญ 

เกณฑ์การวัดผลประเมินผลและจบหลักสูตร 

3. แนวทางการด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์และ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมศิาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 

ผู้บริหารโรงเรียน/ครูวิชาการ/ครูผู้สอน ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1) หลักสูตรแกนกลาง 51ฯ 
2) กรอบหลักสูตรทอ้งถิน่ สพป.พย เขต 2 
3) หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู ้

คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร ์และสาระภมูิศาสตร์ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

4) บริบทความตอ้งการของสถานศกึษา 
และผู้เรียน *คุณภาพผู้เรียน (คิดเป็น ท าเปน็ เน้นการน าเทคโนโลยี
ไปใชส้ร้างสรรคน์วัตกรรม 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารจดัการ/ปรับปรุงหลักสูตร 

ประชุมคณะกรรมการฯในแนวทางการด าเนินงาน/ขยายผลการประชุมสร้างความเข้าใจหลักสูตร วิทย์ คณิต ภมูิศาสตร์(ฉบับปรับปรุง 2560) 

หลักสูตรสถานศึกษา 

1) จัดโครงสร้างเวลาเรียนรวมวิชาพื้นฐานประถม840 ชม./ปี   
มัธยมต้น 880 ชม./ปี  ส่วนรายวิชาเพิ่มเติมและเวลาเรียนรวมเป็นไป
ตามสถานศึกษาก าหนด  
2) ระดับประถมศึกษา 1 กลุ่มสาระ จัด 1 รายวิชา 
3) ระดับมัธยมศึกษา 1 กลุ่มสาระ จัด 1 รายวิชา หรือมากกวา่  

น าหลักสูตรเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา 

ประกาศใช้หลักสูตร (เมื่อการได้รับการอนุมัติ) 

น าหลักสูตรไปใช้ (ระดับชั้นเรียน) 

1. จัดท าโครงสร้างรายวิชา 
2. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
3. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู ้
4. น าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
หมายเหต ุกระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้พัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนตามธรรมชาตวิิชา เน้น Active Learning        
(IS  PBL, STEM Based Learning เป็นต้น) 
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เอกสารแนวทางการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์                  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ สพป.พะเยา เขต 2 

 

 

 

1. โรงเรียนด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ/ปรับปรุงหลักสูตร 

2. โรงเรียนด าเนินการประชุมคณะกรรมการฯในแนวทางการด าเนินงาน/ขยายผลการประชุมสร้างความเข้าใจ
หลักสูตร วิทย์ คณิต ภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 2560) 

3. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ/ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อวางแผนการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร       
ในส่วนการบริหารจัดการหลักสูตรที่เก่ียวข้อง เช่น 

 การจัดรายวิชา 
- ประถม : 1 กลุ่มสาระฯ จัด 1 รายวิชา 
- ม.ต้น : 1 กลุ่มสาระฯ จัด 1 รายวิชาหรือมากกว่า 

 โครงสร้างเวลาเรียน 
เวลาเรียนพื้นฐาน 
- ประถม 840 ชม./ปี 
- ม.ต้น 880 ชม./ปี 
- เวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชั่วโมง/ปี 
- เวลาเรียนเพิ่มเติม สถานศึกษาก าหนด 

 *****เวลาเรียนรวมทั้งหมด ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานศึกษา ทั้งนี้ควรค านึงถึงศักยภาพ
และพัฒนาการตามช่วงวัยของผู้เรียนและเกณฑ์การจบหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (11 ก.ค.2560) 

4. เสนอต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือขออนุมัติ 

5. น าหลักสูตรไปใช้ โดยครูผู้สอนจัดท าโครงสร้างรายวิชา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้ แล้วน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 
 

 

 

 

 

 

 

3. แนวทางการด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์และ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมศิาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1965097286851581&set=a.118832161478112.15682.100000539852258&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1965097286851581&set=a.118832161478112.15682.100000539852258&type=3
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เอกสารแนวทางการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์                  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ สพป.พะเยา เขต 2 

 

หลักสูตรเป็นสิ่งส าคัญของการจัดการศึกษา เพราะเป็นสิ่งที่ก าหนดแนวทางการปฏิบัติในการจัดการ
เรียนการสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ หลักสูตรที่ดีต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อให้มีเนื้อหาสาระทันกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเมือง  

หลักสูตร คือ มวลความรู้ แนวการจัดประสบการณ์ ที่จัดขึ้นเป็นแผนการจัดสภาพการเรียนรู้ หรือ
โครงการจัดการศึกษา โดยมีการก าหนดวิธีการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์หรือ
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว้   
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. กระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1) หลักสตูรแกนกลาง 51ฯ 
2) กรอบหลักสูตรท้องถิ่น สพป.พย เขต 2 
3) หลักสตูรกลุ่มสาระการเรียนรู ้

คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

4) บริบทความต้องการของ 
สถานศึกษาและผู้เรียน *คุณภาพผู้เรยีน (คิดเป็น ท าเป็น 
เน้นการน าเทคโนโลยีไปใช้สร้างสรรค์นวัตกรรม 
 

หลักสูตรสถานศึกษา 

ก าหนดวิสัยทัศน์/สมรรถนะที่ส าคัญ/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ หมายเหตุ  โรงเรียนอาจจ าเป็นตอ้งปรับเปลี่ยน 
วิสัยทัศน์ใหม่ ตามแนวโน้มการบรหิารจัดการศึกษา      
(3 R 8 C /จุดเน้นสถานศึกษา/ทกัษะศตวรรษที่ 21/
ประเทศไทย 4.0) 

ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

 เวลาเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน/เพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1) จัดโครงสร้างเวลาเรียนรวมวิชาพื้นฐานประถม 840 
ชม./ปี  มัธยมต้น 880 ชม./ปี  ส่วนรายวิชาเพิ่มเติม
และเวลาเรียนรวมเป็นไปตามสถานศึกษาก าหนด  
2) ระดับประถมศึกษา 1 กลุ่มสาระ จัด 1 รายวิชา 
3) ระดับมัธยมศึกษา 1 กลุ่มสาระ จัด 1 รายวิชา หรือ
มากกว่า  
4) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชม./ปี   ค าอธิบายรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา 

การน าหลักสูตรไปใช้ 

จัดท าโครงสร้างรายวิชา 

ออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1.จัดท าโครงสร้างรายวิชา 
2.ออกแบบหน่วยการเรยีนรู ้
3.จัดท าแผนการจัดการเรยีนรู ้
4.น าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู ้
หมายเหตุ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนตามธรรมชาติวิชา เน้น 
Active Learning  (IS  PBL, STEM Based 
Learning เป็นต้น) 
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การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา มี 2  หลักสูตร 

 

 

 

 

 

หลักสูตร
สถานศึกษา 

ระดับสถานศึกษา 

เสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

คณะกรรมการบริหาร
จัดการหลักสูตร 

ระดับชั้นเรียน 

ครูผู้สอนมีบทบาทส าคัญ 

1.จัดท าโครงสร้างรายวิชา 

2.ออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ 

3.จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

4.น าไปใช้จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
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ขั้น
ตอ

นก
าร

จัด
ท า

หล
ักส

ูตร
สถ

าน
ศึก

ษา
 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการ 

- คณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตร (ผู้บริหาร/คณะครู/ผู้ปกครอง/
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ตัวแทนชุมชน) 

2. วิเคราะห์ข้อมูล 
-หลักสูตร/กรอบหลักสูตรท้องถิ่น/สภาพปัญหา/จุดเน้น/ความต้องการของสถานศึกษา                  
/ความต้องการของผู้เรียน/ประเทศไทย 4.0 /ทักษะศตวรรษท่ี 21/3 R 8 C 

3. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา/จัดท าระเบียบการวัด
และประเมินผล 
4. เสนอคณะกรรมการสถานศึกษา/พิจารณา
เห็นชอบอนุมัติ 

5.ใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

6.ติดตาม ประเมินผลการใช้หลักสูตร 

41 หลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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1. ส่วน
น า 

• วิสัยทัศน์ 
• สมรรถนะส าคัญ 
• คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

 

2. 
โครงสร้าง 

• รายวิชาที่จัดสอนในแต่ละปี /แต่ละภาคเรียน 
• รายวิชาพ้ืนฐาน  
• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
• เวลาเรียน/หน่วยกิต( เวลาเรียนรวมวิชาพ้ืนฐานประถม 840 ชม./ปี  มัธยมต้น 880 ชม./ปี  

ส่วนรายวิชาเพ่ิมเติมและเวลาเรียนรวมเป็นไปตามสถานศึกษาก าหนด) 
• ระดับประถมศึกษา 1 กลุ่มสาระ จัด 1 รายวิชา 
• ระดับมัธยมศึกษา 1 กลุ่มสาระ จัด 1 รายวิชา หรือมากกว่า 
• อ้างถึงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษา          

ขั้นพ้ืนฐาน (11 ก.ค.2560) 
 

 3. 
ค าอธิบาย
รายวิชา 

• ค าอธิบายรายวิชา ประกอบด้วย รหัสวิชา /ชื่อรายวิชา /กลุ่มสาระการเรียนรู้ /ระดับชั้น /เวลาเรียน 
/ หน่วยกิต /รายละเอียดค าอธิบายเป็นความรู้ แสดงจุดเน้น/เนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ 

4. เกณฑ์
การวัดผล
และการ

จบ
หลักสูตร 

• ก าหนดตามระเบียบวดัผลและประเมินผลของสถานศกึษาให้สมัพนัธ์กบัเกณฑ์กลางตาม
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา 
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เอกสารแนวทางการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์                  
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     หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน     
มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติ
ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย 
ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้
และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็น
ต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและ
การศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียน    
เป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็ม  
ตามศักยภาพ 

- ใช้แกนกลางเป็นกรอบทิศทางใน
การจัดการศึกษา เพ่ือสู่การพัฒนา
ไปสู่เป้าหมาย ตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่เปลี่ยนแปลง 

- สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยน 
วิสัยทัศน์ใหม่ ตามแนวโน้มการ
บริหารจัดการศึกษา   (3 R 8 C /
จุดเน้นสถานศึกษา/ทักษะศตวรรษ
ที่ 21/ประเทศไทย 4.0) 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
๒. ความสามารถในการคิด 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๔. ความสามารถการใช้ทักษะชีวิต 
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

- ใช้ตามที่แกนกลางก าหนด 
- เน้นสถานศึกษาระบุ และมีการพัฒนา
สมรรถนะผ่านการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ 

องค์ประกอบที ่1 การจัดท าส่วนน า 

1.1 วิสัยทัศน์ 

1.2 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 



15 
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*******คุณลักษณะเหล่านี้สอดแทรกบูรณาการในมาตรฐาน และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และ
สามารถ พัฒนาผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือโครงการต่างๆ ของโรงเรียน 

 

 

การจัดท าสวนน าของหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งวิสัยทัศน์ สมรรถนะ
ส าคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค ใหยึดแนวทางของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เปนหลักสูตรสถานศึกษา
อาจเพิ่มเติมตามจุดเนนของสถานศึกษาไดตามความเหมาะสม สาระส าคัญ
อ่ืนๆ อาจเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม เชน ตามแนวโน้มการบริหารจัด
การศึกษา   (3 R 8 C /จุดเน้นสถานศึกษา/ทักษะศตวรรษที่ 21/ประเทศ
ไทย 4.0) เปนตน 

  
 

 

 

 

 

 

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

 

- ใช้ตามที่แกนกลางก าหนด 

- สามารถก าหนดเพ่ิมเติมได้ 

 

1.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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1. ระดับการจัดการศึกษา 
 ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
***** หมายเหตุ***** ในที่นี้ขอกล่าวถึง ความรู้พ้ืนฐานในส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ เอกสารตามที่สพป.พะเยา เขต 2 ส่งทาง g-mail ของโรงเรียน
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561หรือดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
http://academic.obec.go.th/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที ่2 การจัดท าโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

ความรู้พื้นฐานก่อนจัดท าการจัดท าโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
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3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มี 3 ลักษณะ 
 กิจกรรมแนะแนว 
 กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือเนตรนารี / ชุมนุม/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
 กิจกรรมเพ่ือสังคม จิตอาสาสาธารณประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งที่มาข้อมูล ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
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4. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 พิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ และสาระ

ภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ปฏิบัติได้ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน 

เมื่อจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 สะทอ้นให้ทราบว่าต้องการอะไร  จะสอนอย่างไรและประเมินอย่างไร 
 เป็นเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 จุดส าคัญของมาตรฐานการเรียนรู้ คือ ผู้เรียนรู้อะไร  ท าอะไรได้ 
5. ตัวช้ีวัด 
 ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรูและปฏิบัติได รวมทั้งคุณลักษณะของผูเรียนแตละระดับชั้น 
 สะทอนถึงมาตรฐานการเรียนรู  
 มีความเฉพาะเจาะจงและเป็นธรรม  
 น าไปใช้ในการก าหนดเนื้อหา /จัดท าหน่วยการเรียนรู /จัดการเรียนการสอน  
 เปนเกณฑส าคัญส าหรับวัดและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพผูเรียน  
 โรงเรียนใชของแกนกลาง ไมตองก าหนดเพ่ิมเติม  

1. ตัวช้ีวัดต้องรู้ หมายถึง สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ และ
ผู้เรียนทุกคนจ าเป็นต้องเรียนรู้ โดยมีการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและเป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการวัด
และประเมินผล เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียนและระดับชาติ  

2. ตัวช้ีวัดควรรู้ หมายถึง สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ซ่ึงสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ และ
ผู้เรียนทุกคนควรเรียนรู้ โดยผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ หรือศึกษาได้ด้วยตนเอง หรือศึกษาจากสิ่ง
รอบตัวและชีวิตประจ าวัน ซึ่งสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมจากกิจกรรมเสริมความรู้ต่างๆ และเป็นเกณฑ์ 
ส าหรับการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียน  

 

ตัวอย่างตัวชี้วัด กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 
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ตัวอย่างตัวชี้วัด สาระ
ภูมิศาสตร์ 

ตัวอย่างตัวชี้วัด กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 
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 5. การก าหนดรายวิชา  

 
 หลักสูตรก าหนดองคค์วามรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ ไว้  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 สถานศึกษาองค์ความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไปจัดท า “รายวิชา” และก าหนดรหัสรายวิชา พรอม ทั้งตัง้ชื่อ
รายวิชาใหสะทอนสิ่งที่สอนในวิชานั้นๆ 

 ส่วนการก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติมข้ึนอยู่กับสถานศึกษา ตามจุดเน้น ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
 ส่วนการก าหนดรหัสวิชาให้เป็นไปตาม แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 กรณีกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ หลักสูตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

ก าหนดจัดรายวิชาพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 
- ประถมศึกษา : 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์) จัด 1 รายวิชา 
- มัธยมศึกษาตอนต้น : 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์) จัด 1 รายวิชาหรือมากกว่า 

โดยโครงสร้างเวลาเรียนเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (11 ก.ค. 2560) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้....................... 

(วิทย์/คณิต/สังคม) 

การจัดท ารายวิชา
พื้นฐาน 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด 

โครงสร้างรายวิชา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่.... 

การจัดท ารายวิชาพื้นฐาน 

รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้....................... 

(วิทย์/คณิต/สังคม) 

การจัดท ารายวิชา
เพ่ิมเติม 

สาระการเรียนรู้
เพิ่มเติม/ท้องถิ่น ผลการเรียนรู้ 

โครงสร้างรายวิชา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่.... 

รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

การจัดท ารายวิชาเพ่ิมเติม 
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ตัวอย่างรายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 

 

 

***รายวิชาในระดับชั้นที่มีการปรับปรุงลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ 
สถานศึกษาปรับและพิจารณาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดที่มีการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด (10) สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

โครงสร้างรายวิชา 

รายช่ือวิชาวิทยาศาสตร์/ค าอธิบายรายวิชา (1 รายวิชา) 

หน่วยการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 
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ระบบรหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 5 หลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ทบทวน การก าหนดรหัสวิชา 
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กล่าวโดยสรุป การจัดท าองค์ประกอบที่ 2 ของหลักสูตรสถานศึกษา 
คือ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  มีข้ันตอนส าคัญท่ีจะต้องด าเนินการ ดังนี้ 

1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลาง ตลอดจนความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักสูตรให้เข้าใจชัดเจน 
2. ศึกษาเอกสารประกอบฯ แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ให้เข้าใจชัดเจน 
3. ก าหนดรายวิชา ทั้งรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในแต่ละชั้น แต่ละกลุ่ม

สาระการเรียนรู้  โดยศึกษาเอกสารมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง / กรอบ
หลักสูตรระดับท้องถิ่นอย่างละเอียด พิจารณาน าตัวชี้วัด/สาระการเรียนรู้แกนกลางมาจัดท าเป็นรายวิชาให้ครบ
ไม่ให้สาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัดแกนกลางตกหล่นได้ ต้องน ามาจัดในรายวิชาให้ครบตามหลักสูตร โดยพิจารณา
ก าหนดเวลาเรียน รหัสวิชา ในแต่ละรายวิชาไปด้วย ให้เหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ตลอดถึง    
การจัดท ารายวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยบันทึกไว้ในกระดาษร่างในการจัดท า 

4. ตรวจสอบความถูกต้อง รายวิชา แล้วน าไปเขียนลงในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
5. ตรวจสอบความถูกต้องทั้งระบบอีกครั้งหนึ่ง 
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องค์ประกอบที่ 3 การจัดท าค าอธิบายรายวิชา 

หลักการการจัดท าค าอธิบายรายวิชา 

 ก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละปี หรือภาคเรียน ในหลักสูตรสถานศึกษาแล้ว 
 ต้องเขียนค าอธิบายรายวิชาไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา ทุกรายวิชา (ทั้งรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชา

เพ่ิมเติม) 
 ค าอธิบายรายวิชาเป็นประโยชน์เพื่อสื่อสารแก่ผู้เกี่ยวข้อง /ครูแต่ละระดับชั้น /บุคคลภายนอก หรือใช้

ในการเทียบโอน 
 ค าอธิบายรายวิชา ควรประกอบด้วย รหัสวิชา /ชื่อรายวิชา /กลุ่มสาระการเรียนรู้ /ระดับช้ัน /เวลา

เรียน / หน่วยกิต /รายละเอียดค าอธิบายเป็นความรู้ แสดงจุดเน้น/เนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ 
 การจัดท าค าอธิบายรายวิชา 

ตัวชี้วัด (รายวิชาพ้ืนฐาน 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะ สาระส าคัญ 
     
     
     
 น ารายวิชาพ้ืนฐานในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา มาวิเคราะห์ตามรูปแบบต่อไปนี้ 

แบบบันทึกการจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา…………………………………… 

รหัสวิชา………………….ชื่อวิชา……………………………… 
กลุ่มสาระการเรียนรู้.....................................เวลา………….ชั่วโมง 

จ านวน………….หน่วยกิต   ระดับชั้น..........................ภาคเรียนที่…………………. 
ค าอธิบายรายวิชา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ตัวชี้วัด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
โดยสรุป การจัดท าค าอธิบายรายวิชา มีขั้นตอน ดังนี้ 

1. ศึกษารายวิชาที่ก าหนดในโครงสร้าง น าทุกรายวิชามาวิเคราะห์ตัวชี้วัดแกนกลางวิเคราะห์สาระ   
การเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่นในรายวิชานั้นๆ แยกองค์ประกอบออกมาเป็นด้านความรู้ ด้านทักษะ/กระบวนการ 
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสาระส าคัญ 

2. บันทึกผลการวิเคราะห์รายวิชาไว้ในแบบวิเคราะห์ 
3. น าผลการวิเคราะห์มาเขียนค าอธิบายรายวิชา ตามรูปแบบที่ก าหนด 
4.จัดเรียงค าอธิบายรายวิชาไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา ตามระดับชั้น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ตัวอย่างค าอธิบายรายวิชา 
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องค์ประกอบที่ 4 การเกณฑ์การวัดประเมินผลและเกณฑ์การจบหลักสูตร 

1.1 การตัดสินผลการเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับประถมศึกษา 
• 1. ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
• 2. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านเกณฑ์ตามที่ 
• สถานศึกษาก าหนด 
• 3. ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกวิชา 
• 4. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดใน 
• • การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
• • คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
• • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับมัธยมศึกษา 
• 1. ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่ 
• น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ 
• 2. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านเกณฑ์ตามที่ 
• สถานศึกษาก าหนด 
• 3. ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกวิชา 
• 4. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดใน 
• • การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
• • คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
• • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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ระดับประถมศึกษา 

1. แกนกลาง การตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา 
สถานศึกษาสามารถให้ระดับผลการเรียน หรือระดับ
คุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียน เป็นระบบตัวเลข ตัวอักษร 
ระบบร้อยละ หรือระบบท่ีใช้ค าสะท้อนมาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะของ สพป. ควรใช้ระบบตัวเลขเพ่ือความเป็น
สากล 

2. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้มีระดับผลการประเมิน 

• ดีเยี่ยม   • ดี  • ผ่าน  • ไม่ผ่าน 

3. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ต้องพิจารณา 

เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม  การปฏิบัติกิจกรรม ผลงาน
ของผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด และให้ผลการ
ร่วมกิจกรรมเป็น   • ผ่าน   • ไม่ผ่าน 

ระดับมัธยมศึกษา 

1. แกนกลาง การตัดสินเพื่อให้ระดับผลการ
เรียนรายวิชารายวิชา ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับ
ผลการเรียน 8 ระดับ 

2. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์        
ให้มีระดับผลการประเมิน 

• ดีเยี่ยม  • ดี  • ผ่าน  • ไม่ผ่าน 

3. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       
ต้องพิจารณา 

• เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม 

• การปฏิบัติกิจกรรม 

• ผลงานของผู้เรียน 

ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และให้ผล
การร่วมกิจกรรมเป็น 

• ผ่าน  • ไม่ผ่าน 

1.2 การให้ระดับผลการเรียน     
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2. เกณฑ์การจบการศึกษา 

 

 

โดยสรุป การจัดท าเกณฑ์การวัดประเมินผลและเกณฑ์การจบหลักสูตร จะต้องท าเป็นขั้นตอน ดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางให้เข้าใจ ชัดเจน 
2. ศึกษาเอกสารประกอบหลักสูตรฯ แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ให้เข้าใจ ชัดเจน 
3. ก าหนดรายละเอียด เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน และเกณฑ์การจบหลักสูตรของ 

สถานศึกษา โดยยึดหลักการส าคัญของหลักสูตรแกนกลาง แล้วเพ่ิมเติมในส่วนที่ให้สถานศึกษาก าหนดเพ่ิมเติม  

ระดับประถมศึกษา 

1. ผู้เรียน เรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม 
ตามโครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานก าหนด 

2. ผู้เรียนต้องมี ผลการประเมิน รายวิชาพ้ืนฐานผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 

3. ผู้เรียนมี ผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน    
ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

4. ผู้เรียนมี ผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใน
ระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมีผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

1. .ผู้เรียน เรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และเพ่ิมเติมไม่เกิน 81 หน่วย
กิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 63 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

2. .ผู้เรียนต้องมีต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 
หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 63 หน่วยกิต และรายวิชา
เพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต 

3. ผู้เรียนมี ผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

4. ผู้เรียนมี ผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใน
ระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมีผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
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เอกสารแนวทางการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์                  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ สพป.พะเยา เขต 2 

 

การจัดท ารูปเล่มเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา 
หลังจากด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษามาตามล าดับขั้นตอนข้างต้น จนเสร็จเรียบร้อยน ามาจัด 

รูปเล่ม ซ่ึงมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ส่วนหน้า ควรประกอบด้วย 
-ปก 
-ปกรอง 
-ค าน า 
-ค าชี้แจง(ถ้ามี) 
-สารบัญ 

ส่วนของเนื้อหา ควรประกอบด้วย 
ตอนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย 

วิสัยทัศน์ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม และจ าเป็น 

ตอนที่ 2 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย  
โครงสร้างและรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาท้ังหมด 

ตอนที่ 3 ค าอธิบายรายวิชา ประกอบด้วย 
ค าอธิบายรายวิชา ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น 

ตอนที่ 4 เกณฑ์การวัดและประเมินผล เกณฑ์การจบหลักสูตร ประกอบด้วย 
เกณฑ์การวัดและประเมินผล เกณฑ์การจบหลักสูตรของสถานศึกษา 

ตอนที่ 5 อ่ืนๆ ตามความจ าเป็น เช่น 
- แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร เช่น การนิเทศติดตามผลดารใช้หลักสูตร การวิจัยผล 
การใช้หลักสูตร 
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 
- บรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง 
- คณะผู้จัดท าเอกสาร 
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เอกสารแนวทางการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์                  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ สพป.พะเยา เขต 2 

 

การจัดท ารูปเล่มเอกสารหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
หลังจากด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษามาตามล าดับขั้นตอนข้างต้น โรงเรยีนต้องด าเนินการ

จดัท าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560)  โดยยึดขั้นตอนและองค์ประกอบของการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเป็นแนวทางในการจัด 
ท า ซ่ึงควรมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนหน้า ควรประกอบด้วย 
-ปก 
-ปกรอง 
-ค าน า 
-ค าชี้แจง(ถ้ามี) 
-สารบัญ 

ส่วนของเนื้อหา ควรประกอบด้วย 
ตอนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย 

วิสัยทัศน์ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม และจ าเป็น 

ตอนที่ 2 โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้....... ประกอบด้วย  
โครงสร้างและรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียน 

ตอนที่ 3 ค าอธิบายรายวิชา ประกอบด้วย 
ค าอธิบายรายวิชา ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้................ทุกระดับชั้น 

ตอนที่ 4 เกณฑ์การวัดและประเมินผล เกณฑ์การจบหลักสูตร ประกอบด้วย 
เกณฑ์การวัดและประเมินผล เกณฑ์การจบหลักสูตร 

ตอนที่ 5 อ่ืนๆ ตามความจ าเป็น เช่น 
- แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร เช่น การนิเทศติดตามผลดารใช้หลักสูตร การวิจัยผล 
การใช้หลักสูตร 
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 
- บรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง 
- คณะผู้จัดท าเอกสาร 
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เอกสารแนวทางการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์                  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ สพป.พะเยา เขต 2 

 

3. การจัดท าหลักสูตรระดับชั้นเรียน 

การจัดท าหลักสูตรระดับชั้นเรียนเป็นกิจกรรมที่ครูผู้สอน จะต้องด าเนินการ ก่อนจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 

1. การจัดท าโครงสร้างรายวิชา 
2. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

3. การจัดท าแผนการเรียนรู้  
 

1. การจัดท าโครงสร้างรายวิชา 
โครงสร้างรายวิชา เป็นการก าหนดขอบข่ายของรายวิชาที่จะจัดสอน เพ่ือช่วยผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ 

ภาพรวมของแต่ละรายวิชา ประกอบด้วย 
• หน่วยการเรียนรู้จ านวนเท่าไร 
• มีเรื่องใดบ้าง 
• แต่ละหน่วยพัฒนาถึงตัวชี้วัดใด 
• เวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
• สัดส่วนการเก็บคะแนนของรายวิชานั้นเป็นอย่างไร 

***โครงสร้างวิชาจะช่วยให้ครูผู้สอน เห็นความสอดคล้อง เชื่อมโยงล าดับการเรียนรู้รายวิชาหนึ่งๆ ว่า 
• ครูจะสอนอะไร  • ใช้เวลาสอนเรื่องนั้นเท่าไร 

• จัดเรียงล าดับสาระการเรียนรู้ต่างๆ อย่างไร  • มองเห็นภาพรวมของรายวิชาชัดเจนขึ้น 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด ที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน ในหน่วยนั้นๆ ซึ่งมา
จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน หรือต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้แต่สอดคล้องกัน 
• สาระส าคัญ เป็นความรู้ ความคิด ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง หรือความรู้ที่เป็นแก่น เป็น
หลักการของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่เกิดจากการหลอมรวมของมาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัดใน
หน่วยการเรียนรู้ 
• ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นสาระส าคัญของหน่วยการเรียนรู้ ควรน่าสนใจ 
เหมาะสมกับวัย มีความหมายและสอดคล้องกับชีวิตของผู้เรียน 
• เวลา การก าหนดเวลาเรียน ควรเหมาะสม เพียงพอ กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้
นักเรียนมีความสามารถ ตามที่ระบุในมาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด และควรพิจารณาใน
ภาพรวมของทุกหน่วยการเรียนรู้ ในรายวิชานั้นๆ อย่างเหมาะสม 
• น้ าหนักคะแนน 
**การก าหนดน้ าหนักคะแนน จะช่วยให้เห็นทิศทางการจัดเวลา การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และการประเมินผล 
**การก าหนดน้ าหนักคะแนน ควรก าหนดให้สอดคล้องกับความส าคัญของมาตรฐาน/
ตัวชี้วัด ในหน่วยการเรียนรู้ที่เป็นความรู้/ประสบการณ์พ้ืนฐานในการต่อยอดความรู้หรือ 
พัฒนาการเรียนรู้ในเรื่องอ่ืนๆ หรือพิจารณาจากศักยภาพผู้เรียน ธรรมชาติของวิชา ฯลฯ 

องค์ประกอบ
ของโครงสร้าง

รายวิชา 
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เอกสารแนวทางการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์                  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ สพป.พะเยา เขต 2 

 

1. ก าหนดรายวิชา 

ที่จะท า 
จะต้องท าทุกรายวิชาที่มีการปรับปรุง แต่เลือกมาท าที่ละ
รายวิชา จนหมดทุกรายวิชา 

2. วิเคราะห์ 

• ตัวช้ีวัดค าอธิบายรายวิชา 
• สาระการเรียนรู้แกนกลาง /ท้องถิ่น 
• ก าหนดตัวชี้วัดที่จะใช้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
-แต่ละหน่วยการเรียนรู้ ควรมีการก าหนดตัวชี้วัดให้
เหมาะสมกับธรรมชาติของรายวิชา 
-บางตัวชี้วัดมีความส าคัญและเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้
เรื่องอ่ืนๆ สามารถน ามาก าหนดซ้ าในหน่วยการเรียนรู้
อ่านได ้
-แต่ละหน่วยการเรียนรู้ อาจน าตัวชี้วัดและสาระการ
เรียนรู้จากต่างสาระภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน 
หรือต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีความเชื่อมโยงกัน มาไว้
ด้วยกันเป็นหน่วยบูรณาการได้ 

3. ก าหนดรายละเอียดของ 

โครงสร้างรายวิชา 

• ก าหนดชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

• ก าหนดเวลาที่ใช้สอน 

• ก าหนดน้ าหนักคะแนนของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ และ
รายวิชา 

4. เขียนโครงสร้างรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

การจัดท าโครงสร้างรายวิชา 

โดยสรุป การจัดท าโครงสร้างรายวิชา มีขั้นตอน
ส าคัญ ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา ศึกษา 
รายละเอียดเอกสารตัวชี้วัด/สาระการเรียนรู้
แกนกลาง/ท้องถิ่นในรายวิชานั้นๆ 

2. ก าหนดตัวชี้วัด/สาระการเรียนรู้ ที่จะใช้ในแต่ 
ละหน่วยการเรียนรู้ ค านึงถึงธรรมชาติของวิชา/ 
การบูรณาการ 

3. ก าหนดรายละเอียดโครงสร้างรายวิชา 
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เอกสารแนวทางการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์                  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ สพป.พะเยา เขต 2 

 

ตัวอย่างโครงสร้างรายวิชา 
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2. การออกแบบและจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
 
 
2.2 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานเรียนรู้อิงมาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทบทวนหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน (Standard –based Unit) 

คือ หน่วยการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดเป็นเป้าหมายของหน่วย  
องค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 

•มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
• สาระส าคัญ 
• สาระการเรียนรู้ 
• ชิ้นงานหรือภาระงานที่ก าหนดให้ผู้เรียนปฏิบัติ 
• กิจกรรมการเรียนการสอน 
• เกณฑ์การประเมินผล 
* ทุกองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ จะต้องเชื่อมโยงกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดที่เป็นเป้าหมายของหน่วย 

 

เป็นขั้นตอนส าคัญที่สุดของการจัดท าหลักสตูรสถานศึกษา เพราะเป็น
ส่วนที่น ามาตรฐานการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ ในการเรียนการสอนอย่างแท้จริง 
นักเรียนจะบรรลุมาตรฐานหรือไม่อย่างไร ขึ้นอยู่กับขั้นตอนนี้ 
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วิเคราะห์และระบุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

ก าหนดสาระส าคัญ 

ก าหนดสาระการเรียนรู้ 

ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะ* 

ก าหนดชิ้นงาน หรือ ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 

ก าหนดประเด็นและเกณฑ์การประเมิน 

วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ก าหนดชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

ก าหนด 

เวลา 

เรียน 

 

 

 การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ คือ การก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดโดยตรง ซึ่งใช้วิธีการหลอมรวม
ตัวชี้วัดต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในค าอธิบายรายวิชา ดังมีขั้นตอนการจัดท า ดังนี้ 
 

แผนภูมิแสดงการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
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ขั้นตอนที่ 1 ก าหนด การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

1. เป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้ คือ คือมาตรฐานความรู้/ตัวชี้วัด ซ่ึงแต่ละหนว่ยการเรยีนรู้ อาจระบุ
มากกว่าหนึ่งมาตรฐาน/ตัวชี้วดั แต่ไม่ควรมากเกินไป และควรมีมาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่หลากหลายลักษณะ 

เช่น         • มาตรฐานที่เป็นเนื้อหา 
• มาตรฐานที่เป็นกระบวนการเพื่อช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความหมายต่อผู้เรียน 

สามารถสร้างแก่นความรู้ได้ชัดเจนขึ้น น าไปปรับใช้กับสถานการณ์จริงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ
ธรรมชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. การท าให้เป้าหมายการเรียนรู้มีความชัดเจนต่อการพัฒนาผู้เรียนและสะดวกต่อการน าไปใช้วางแผน 
จัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้หนึ่งๆ อาจมี 1 หรือมากกว่า 1 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด จึงควรหลอมรวม 
แล้วเขียนเป็นสาระส าคัญที่จะพัฒนาให้เกิดคุณภาพ เป็นองค์รวมแก่ผู้เรียนเพ่ือให้การวางแผนจัดกิจกรรม      
การเรียนรู้ สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด จึงควรวิเคราะห์และแยกแยะเป็น 3 ส่วน คือ 

-ความรู้ 
-ทักษะ/กระบวนการ 

-คุณลักษณะ 
ทั้งนี้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด บางตัวอาจมีไม่ครบทั้ง 3 ส่วน ผู้สอนสามารถน าเนื้อหาจากแหล่งอื่น เช่น 
สาระท้องถิ่น และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแกนกลางมาเสริมได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 

1.จากหน่วยการเรียนในโครงสร้างรายวิชา จัดท าไปทีละหน่วย 
2.พิจารณาว่าจะจัดท าหน่วยการเรียนรู้ลักษณะใด 
-บูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-บูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3.ก าหดเป้าหมายการเรียนรู้ ของหน่วยการเรียนรู้ 

3.1 มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวช้ีวัด 
3.2 สาระการเรียนรู้แกนกลาง/สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ทีเ่ชื่อมโยง

สัมพันธ์กันและสอดคล้องกับธรรมชาติของวิชา 
3.3 สาระส าคัญของหน่วยการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์ค าส าคญัใน 

-มาตรฐานการเรียน/ตัวชี้วัด 
-สาระการเรียนรู้ 
แล้วสังเคราะห์ เป็น “แก่ความรู้ความเข้าใจที่ยั่งยืน” 
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ชิ้นงาน/ภาระงานที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ
ของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้แต่ละ
เรื่องหรือแต่ละข้ันตอนของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

การประเมินเพ่ือปรับปรุง 
เพ่ิมพูนคุณภาพผู้เรียน/วิธีสอนให้สูงขึ้น 

ขั้นที่ 2 ก าหนดชิ้นงานหรือภาระงานที่ผู้เรียนปฏิบัติ 

1. ชิ้นงานหรือภาระงาน 
ชิ้นงาน ได้แก่ 

1. งานเขียน เช่น เรียงความ จดหมาย โคลงกลอน การบรรยาย การเขียนตอบฯ 
2. ภาพ แผนภูมิ เช่น แผนผัง แผนภูมิ ภาพวาด กราฟ ตาราง ฯลฯ 
3. สิ่งประดิษฐ์ เช่น งานประดิษฐ์ งานแสดงนิทรรศการ หุ่นจ าลอง ฯลฯ 

ภาระงาน ได้แก่  การพูด/ รายงานปากเปล่า เช่น การอ่าน กล่าวรายงาน โต้วาที ร้องเพลง  
สัมภาษณ์ บทบาทสมมติ เล่นดนตรี การเคลื่อนไหวร่างกาย ฯลฯ 

งานที่มีลักษณะผสมผสานกันระหว่างชิ้นงาน/ภาระงาน ได้แก่ 
การทดลอง การสาธิต ละคร วีดิทัศน์ 

2. ก าหนดชิ้นงาน/ภาระงานเพื่ออะไร ก าหนดได้อย่างไร 
ชิ้นงาน/ภาระงาน เป็นหลักฐาน ร่องรอย ว่านักเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ในหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ 
อาจเกิดจาก ผู้สอนก าหนดให้ หรืออาจให้นักเรียนร่วมกันก าหนด จากการวิเคราะห์ตัวช้ีวัดในหน่วยการเรียนรู้ 

หลักการก าหนดชิ้นงาน/ภาระงาน 
•  ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ในหน่วยการเรียนรู้ ระบุไว้ชัดเจนหรือไม่ 
•  ภาระงาน/ชิ้นงานครอบคลุมตัวชี้วัดที่ระบุไว้หรือไม่ 
*อาจระดมความคิดจากเพ่ือนครู/ผู้เรียน หรืออาจปรับเพ่ิมกิจกรรมให้เกิดชิ้นงาน/ ภาระงานให้คลอบคลุม 
•  ชิ้นงาน ชิ้นหนึ่ง หรือภาระงาน 1 อย่าง อาจเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้เดียวกัน และ/หรือตัวชี้วัดต่าง
มาตรฐานการเรียนรู้กันได้ 
•  ควรเลือกตัวชี้วัดที่จะให้เกิดงาน ที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา สติปัญญา หลายๆ ด้าน 
ไปพร้อมกัน เช่น การแสดงละคร บทบาทสมมติ เคลื่อนไหวร่างกาย ดนตรี เป็นต้น 
•  เลือกงานที่ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ และท างานที่ชอบ ใช้วธิีท าท่ีหลากหลาย 
•  เป็นงานที่ให้ทางเลือก การประเมินเป็นงานที่ให้ทางเลือก การประเมินผลที่หลากหลาย โดยบุคคลต่างๆ เช่น 
ผู้ปกครอง ผู้สอน ตนเอง เป็นต้น 

 
 
 
 

 

3. การประเมินโดยใช้รูบริค (rubric)  การประเมินโดยใช้รูบริค เป็นการประเมินที่เน้นคุณภาพของ 
ชิ้นงาน/ภาระงาน ที่ชี้ให้เห็นระดับความรู้ ความสามารถของผู้เรียน 

4. ความส าคัญของการประเมินโดยใช้รูบริค 
• ช่วยในการสื่อสารทางหนึ่ง ให้ผู้เรียนมองเห็นเป้าหมายของการท าชิ้นงาน/ภาระงานของตนเอง 
• ได้รับความยุติธรรมในการให้คะแนนของผู้สอน ตามคุณภาพงานอย่างไรก็ดี การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน 
อาจใช้วิธีการอ่ืนได้ตามความเหมาะสมกับธรรมชาติของชิ้นงาน/ภาระงาน เช่น ท าแบบcheck list การทดสอบ 
เป็นต้น 

น ำไปสู่ 
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ขัน้ที ่3 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 

การเรียนรู้เป็นหัวใจส าคัญท่ีจะช่วยให้นักเรียนเกิดการพัฒนา ท าให้นักเรียนมีความรู้และทักษะ     
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัดชั้นปี ที่ก าหนดไว้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งช่วยปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดแก่ผู้เรียน 

หลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. เป็นกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปีที่ก าหนดไว้ในหน่วยการเรียนรู้ 
2. น าไปสู่การเกิดหลัก,ฐานการเรียนรู้ ชิ้นงาน หรือภาระงาน ที่แสดงถึงการบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ 

และตัวชี้วัดชั้นปีของนักเรียน 
3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4. เป็นกิจกรรมที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
5. มีความหลากหลาย และเหมาะสมกับนักเรียน และเนื้อหาสาระ 
6. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
7. ช่วยให้นักเรียนเข้าสู่แหล่งการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
8. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ก าหนด  

ในเป้าหมายการเรียนรู้ นั้น 
ครู ...ต้องคิดทบทวนย้อนกลับว่า 
• มีกระบวนการ/ขั้นตอนกิจกรรม ตั้งแต่ต้นจนจบอย่างไร จึงท าให้ผู้เรียนมีขั้นตอนการพัฒนา ความรู้

ความเข้าใจ ทักษะ ความสามารถต่างๆ รวมถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ และเกิด
หลักฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด 

• ความรู้ความเข้าใจอันลึกซึ้ง อันเป็นผลมาจาก การสร้างความรู้ของผู้เรียน ด้วยการท าความเข้าใจ 
หรือแปลความหมายในสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ทั้งหมด ทุกแง่ ทุกมุมตลอดแนว ด้วยวิธีการถามค าถาม             
การแสดงออก และการสะท้อนผลงาน ซึ่งสามารถใช้ตัวชี้วัดตรวจสอบว่า 

“ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ จนกลายเป็นความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งแล้วหรือไม่” 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
1. ก าหนดชิ้นงาน/ภาระงาน และลักษณะของชิ้นงาน/ภาระงาน ที่แสดงว่า 

ผู้เรียน สามารถท าได้ตามที่มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการเรียนรู้ที่ก าหนด ให้ครอบคลุม
ทั้งด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

2. ก าหนดประเดน็การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน โดยดูจากค าส าคัญ 
(Key words)ในตัวชี้วัดที่ก าหนดในหน่วยการเรียนรู้ และดูความสอดคล้องกับชิ้นงาน/ภาระงาน 

3. ตัดสินใจว่าจะใช้เกณฑ์การประเมินในภาพรวม (Holistic Rubric)  
และ/หรือ เกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วน (Analytic Rubric) และจะใช้คุณภาพกีร่ะดับ 

4. เขียนค าอธิบายคุณภาพในแต่ละระดับคุณภาพลงตาราง หรือเขียน 
ความเรียงตามความเหมาะสม 
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โดยสรุป การออกแบบและจัดท าหน่วยการเรียนรู้ มีขั้นตอนส าคัญ ดังนี้ 

1. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด แต่ละหน่วยการเรียนรู้ จากโครงสร้างรายวิชา และศึกษา
เอกสารสาระการเรียนรู้แกนกลาง/ตัวชี้วัดแกนกลาง 

2. ก าหนดสาระส าคัญ 
3. วิเคราะห์และก าหนดสาระการเรียนรู้(ความรู้/ทักษะและกระบวนการ/คุณลักษณะอันพึงประสงค์)    

ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ในหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ (ไม่ให้ตกหล่น) 
4. วิเคราะห์ ก าหนดชิ้นงาน/ภาระงาน ที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติ 
5. ก าหนดประเด็น วิธีการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
6. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้/สื่อการเรียนรู้ 
7. ก าหนดชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
8. ก าหนดเวลาเรียน/หน่วยกิต ให้สอดคล้องตามโครงสร้างรายวิชา 

 
3. การจัดท าแผนการเรียนรู้   

รูปแบบ การบริหารจัดการ ในการจัดท าแผนการเรียนรู้ เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาจะต้อง 
ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ให้สะท้อนถึงการพัฒนาผู้เรียน ตามมาตรฐาน      

การเรียนรู้/ตัวชี้วัด ที่ก าหนดไว้ในหน่วยการเรียนรู้ โดยอาจน าเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน ธรรมชาติของวิชา และสามารถน าไปสู่ การก าหนด
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
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ภาคผนวก 
ตัวอย่างเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา  

**หมายเหตุ เสนอตัวอย่างเฉพาะองค์ประกอบที่ส าคัญ ส าหรับองค์ประกอบด้านอ่ืนๆ ยึดตามองค์ประกอบ  
ที่เคยด าเนินการจดัท าในการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 

ตัวอย่าง 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน..............................พุทธศักราช ๒๕61 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนอาจจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน วิสัยทัศน์ใหม่ ตามแนวโน้มการบริหารจัดการศึกษา   (3 R 8C /
จุดเน้นสถานศึกษา/ทักษะศตวรรษที่ 21/ประเทศไทย 4.0) 

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

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

พันธกิจ 

1. โรงเรียนร่วมกับชุมชนจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม 

ศักยภาพและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน  เจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ   
4. .........................................................................................................................  
5. ……………………………………………………………………………………………………………… 

หลักการ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชานุเคราะห์ พุทธศักราช  ๒๕61  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ มีหลักการที่ส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  
๒๕๕๑ มีหลักการที่ส าคัญ  ดังนี้ 

              ๑.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็น
เป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย
ควบคู่กับความเป็นสากล 

๒.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และ  
มีคุณภาพ 

๓.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

๔. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้ 
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๕.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๖.  เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ครอบคลุม         

ทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
จุดหมาย 

             หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชานุเคราะห์ พุทธศักราช  ๒๕๕๒  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  
และประกอบอาชีพจึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน  เมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตร  ดังนี้ 

๑.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติตน   
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

๒. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา   การใช้เทคโนโลยี  และมีทักษะชีวิต  
๓.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
๔.  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๕.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม          

มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข     
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้        
ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดนั้นจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ  
ดังนี้ 
    ๑.  ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด  ความรู้ความเข้าใจ  ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม  รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหา
ความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล และความถูกต้อง  ตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
    ๒.  ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์การคิดอย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การคิดเป็นระบบ   เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือ
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
    ๓.  ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่
เผชิญได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  บนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ  เข้าใจความสัมพันธ์
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคมแสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง  สังคมและสิ่งแวดล้อม 
    ๔.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน  และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม  การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมและการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
ไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
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    ๕.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ  
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม  ในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร       
การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ถูกต้อง  เหมาะสมและมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความ
เป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ  ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
ราชานุเคราะห์ จึงก าหนดเป้าหมายซึ่งเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ดังต่อไปนี้ 

     ๑. รกัชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
     ๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
     ๓. มีวินัย 
     ๔. ใฝ่เรียนรู้ 
     ๕. อยู่อย่างพอเพียง 
     ๖. มุ่งม่ันในการท างาน 
     ๗. รักความเป็นไทย 
     ๘. มีจิตสาธารณะ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา หลักสูตร
โรงเรียนราชานุเคราะห์ จึงก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้  
 ๑.   ภาษาไทย 

 ๒.  คณิตศาสตร์ 
 ๓.  วิทยาศาสตร์  
 ๔.  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 ๕.  สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ๖.  ศิลปะ 
 ๗.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ๘.  ภาษาต่างประเทศ 
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้  ปฏิบัติได้  มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์เมื่อ
จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกส าคัญ ในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษา
ทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร 
รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ 
ระบบการตรวจสอบเพ่ือประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่มาตรฐานการเรียนรู้ก าหนดเพียงใด 
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ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นซึ่งสะท้อน      
ถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม  น าไปใช้ในการก าหนดเนื้อหา  จัดท าหน่วย
การเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการวัดประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน   

๑. ตัวชี้วัดชั้นปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
(ประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓)  
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

หลักสูตรโรงเรียน................. ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้  
ใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ดังนี้  (ให้เพิ่มเติมโดยการน าสาระและมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้มาลงตามท่ีปรับปรุง ) 
ภาษาไทย 
สาระที่ ๑ การอ่าน 
มาตรฐาน ท ๑.๑      ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ   
                                     แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
สาระที่ ๒  การเขียน 
 มาตรฐาน ท  ๒.๑        ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ  ย่อความ และ 
                                      เขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
คณิตศาสตร ์
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
วิทยาศาสตร์ 

………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
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ค าสั่งโรงเรียน................................... 
ที่..............   /2561 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการบริหารจัดการ ปรับปรุง หลักสูตร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระสังคมฯ" (ฉบบัปรับปรุง 2560)  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
……………………………………. 

   เพ่ือให้การจัดท าหลักสูตรโรงเรียน......................ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
ดังนั้น จึงอาศัยอ านาจแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 หมวด 2 
มาตรา 39 (1) จึงแต่งตั้งข้าราชการครูเป็นคณะกรรมการด าเนินการจัดท าหลักสูตรด าเนินการบริหารจัดการ 
ปรับปรุง หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระสังคมฯ"         
(ฉบับปรับปรุง 2560) ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ดังนี้ 
    คณะที่ปรึกษา 

     หน้าที่คณะท่ีปรึกษา  ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินการจัดท าหลักสูตรโรงเรียน
..........................................พ.ศ.2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ได้แก่  

      คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียน............................... 

    คณะกรรมการอ านวยการ 

   หน้าที่คณะกรรมการอ านวยการ  อ านวยความสะดวก คณะกรรมการด าเนินการ
จัดท าหลักสูตรโรงเรียน........................... พ.ศ.2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
(ฉบับปรับปรุง 2560) ซึ่งประกอบด้วย 
      1.....................................ผู้อ านวยสถานศึกษา     ประธานกรรมการ 
      2. .................................................................................... ...........  รองประธานกรรมการ 
      3...................................................................................    กรรมการ 
      4. ...................................................................................  กรรมการ 
      5. ......................................................... หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ    กรรมการและเลขาฯ 

คณะกรรมการ.../ 
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    คณะกรรมการด าเนินการจัดท าหลักสูตร 

  หน้าที่คณะกรรมการด าเนินการจัดท าหลักสูตร  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร      
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระสังคมฯ" (ฉบบัปรับปรุง 2560)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด         
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ซึ่งประกอบด้วย 

คณะกรรมการด าเนินการจัดท าหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

      1..............................................................................................    ประธานกรรมการ 
      2. ...............................................................................................   รองประธานกรรมการ 
      3...................................................................................    กรรมการ 
      4. ...................................................................................  กรรมการ 
      5. ...................................................................................... กรรมการและเลขาฯ 
คณะกรรมการด าเนินการจัดท าหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

      1..............................................................................................    ประธานกรรมการ 
      2. ...............................................................................................   รองประธานกรรมการ 
      3...................................................................................    กรรมการ 
      4. ................................................................................... กรรมการ 
      5. ......................................................................................  กรรมการและเลขาฯ 
คณะกรรมการด าเนินการจัดท าหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

      1..............................................................................................    ประธานกรรมการ 
      2. ...............................................................................................   รองประธานกรรมการ 
      3...................................................................................    กรรมการ 
      4. ...................................................................................  กรรมการ 
      5. ......................................................... ............................. กรรมการและเลขาฯ 

 

ขอให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการแต่งตั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เพ่ือผลที่ดี
แก่ทางราชการสืบไป 

 

 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่  ......................... 2561 

      (........................................) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียน............................... 
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ประกาศโรงเรียน............................ 
 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียน................... พุทธศักราช ๒๕61 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 2560) 
 

  ด้วยโรงเรียน..........................................  ได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒  ให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เองโดยได้รับความร่วมมือจาก
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คือ ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ได้พิจารณาจากสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียนในท้องถิ่น
แห่งนี้อย่างหลากหลาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างสูงสุด จึงจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีหลักสูตรสถานศึกษา   
โรงเรียน.......................... ได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕61  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 2560) เสร็จเรียบร้อยแล้ว  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน ได้ตรวจสอบผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
อย่างมีความสุขและมีคุณค่าต่อสังคม จึงเห็นสมควรแล้วว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒๕๕๑ และความต้องการของท้องถิ่นอนุญาตให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรง เรียน
..................................... ได ้
   ทั้งนี้ หลักสูตรโรงเรียนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

เมื่อวันที่  ......... เดือน.....................................  พ.ศ. ๒๕61 

 

  ประกาศ ณ วันที่ ....  เดือน...................... พ.ศ. ............... 

 

      (........................................) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียน............................... 
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หมายเหตุ  ประเด็นเพิ่มเติมเรื่อง โครงสร้างเวลาเรียน 

จากการน ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระ
ภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระสงัคมฯ"  (ฉบับปรับปรุง 2560) สู่การปฏิบัติมาใช้นั้น  
*****โครงสร้างหลักสูตร ยังเหมือนเดิม เพ่ิมเตมิ คือ ประกาศ ศธ. เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 นั้น เปิดโอกาสให้สถานศึกษาสามารถจัดสรรเวลาเรียน
พื้นฐาน ตามความเหมาะสม โดยก าหนดไว้เฉพาะเวลาเรียนรวมของพื้นฐาน  ระดับประถมศึกษา 840 
ชม./ปี ระดับม.ต้น 880 ชม./ปี 
   ********รายวิชาเพิ่มเติมและเวลาเรียนรวมทั้งหมดสถานให้เป็นไปตามทีส่ถานศึกษา ก าหนด 
ภายใต้ความพร้อมและจุดเน้นของสถานศึกษาและศักยภาพผู้เรียน******** 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

โครงสร้างรายวิชา.................................................. 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  .........................      เวลา   ……………………    ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ
ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

๑      

๒      

๓      

๔      

      

      

      

      

      

รวมเวลาเรียนตลอดปี  

คะแนนระหว่างเรียน  

คะแนนวัดผลปลายปี  

รวม  
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ตัวอย่างเอกสารประกอบสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ส่วนที่ ๑ ส่วนน า .................................................................................................   

 -  ความน า  ๑ 

 -  วิสัยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๓ 

 -  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๔ 

 -  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๕ 

ส่วนที่ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้.........................  

 - ท าไมต้องเรียนวิทยาศาสตร์ ๖ 

 - เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์ 
- สาระมาตรฐานการเรียนรู้                                                                      

๗ 

๘ 

 - คุณภาพผู้เรียน 
- ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๑๐ 

๑๓ 

 - ตัวชี้วัดชั้นป ี ๖๔ 

ส่วนที่ ๓ โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

 - โครงสร้างเวลาเรียน ๘๐ 

 - โครงสร้างรายวิชา ๘๑ 

ส่วนที่ ๔ ค าอธิบายรายวิชา ๘๒ 

ส่วนที่ ๕ ภาคผนวก 

- อภิธานศัพท์ 
- คณะผู้จัดท า 
- ค าสั่งแต่งตั้ง 
- แบบวิเคราะห์การจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
- แบบวิเคราะห์การจัดท าโครงสร้างรายวิชา 
- แบบบันทึกการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
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แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง………………………………………………………………………………….…………………… 

รหัส-ชื่อรายวิชา…………วิทยาศาสตร์………………กลุ่มสาระการเรียนรู้………วิทยาศาสตร์…………… 

ชั้น…………………………………………..……………ภาคเรียนที่…………..1……….เวลา……..….…..……ชั่วโมง 

ผู้สอน…..………………………………………………..……..โรงเรียน………………………….……..………………. 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ตัวชี้วัด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สาระส าคัญ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ทักษะ/กระบวนการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คุณลักษณะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ชิ้นงานหรือภาระงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
การประเมินผล 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

สื่อการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



60 
 

เอกสารแนวทางการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์                  
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ประเด็น ถาม-ตอบ การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
จากการประชุมทางไกล (Conference) การสร้างความเข้าใจ เรื่อง หลักสูตรวิทย์ฯ - คณิตฯ - ภูมิศาสตร์ 

(ฉบับปรับปรุง 2560) วันที่ 26 มกราคม 2561 
 

ประเด็นเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร/โครงสร้างเวลาเรียน 
 ตามประกาศ ศธ. เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ 11  

กรกฎาคม 2560 นั้นเปิดโอกาสให้สถานศึกษาสามารถจัดสรรเวลาเรียนพื้นฐานได้ตามความเหมาะสม โดย
ก าหนดไว้เฉพาะ  ชั้นประถมศึกษาเวลาเรียนรวมของพ้ืนฐาน 840 ชม./ปี  มัธยมศึกษาตอนต้นเวลาเรียน
รวมของพื้นฐาน 880 ชม./ปี (22 หน่วยกิต/ปี)   โครงสร้างหลักสูตร ยังเหมือนเดิม  

 กรณีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติม ตามโครงสร้างหลักสูตร 51 ก าหนดว่า ม.ต้น ต้องเรียนวิชา 
เพ่ิมเติม   ปีละไม่น้อยกว่า 200 ชม. และ เกณฑ์การจบระบุว่าต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 77      
หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม ไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต  ส่วนผลการ
เรียนรู้ของรายวิชาเพ่ิมเติม  สถานศึกษาเป็นผู้ก าหนดเอง ดังนั้น สถานศึกษาต้องพิจารณาตามความเหมาะสมว่า
จ าเป็นต้องเปิดรายวิชาเพ่ิมเติมอะไรบ้าง 

 โดยหลักการแล้วในส่วนของรายวิชาเพ่ิมเติมสถานศึกษาเป็นผู้ก าหนดผลการเรียนรู้เอง         
ในส่วนของหลักสูตรใหม่ สสวท.ได้จัดท าผลการเรียนรู้ไว้ให้ สถานศึกษาน ามาพิจารณาได้ ส่วนที่ก าหนดให้ คือ
ตัวชี้วัดจะต้องจัดเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ส่วนรายวิชาเพ่ิมเติมขึ้นอยู่กับสถานศึกษา ส่วนที่ก าหนดให้ คือ ตัวชี้วัด 
จะต้องจัดเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน   ส่วนรายวชิาเพ่ิมเติมขึ้นอยู่กับสถานศึกษา 
ส่วนการก าหนดรายวิชาให้เป็นตาม แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ประเด็นเกี่ยวกับเทคโนโลยี 

 ในช่วงเปลี่ยนผ่านการใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดจากหลักสูตรแกนกลางฯ 2551    
ไปหลักสูตรแกนกลางฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ยังไม่มีค าสั่งยกเลิก ส าระที่ 2 และส าระท่ี 3 ออกจากกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ยังคง 4 
สาระ เหมือนเดิม 

 ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานศึกษาว่าครูท่านใด มีความสามารถจะจัดสอนวิชาใด 
สถานศึกษาอาจจัดครู คอมพิวเตอร์สอน ส าระที่ 4 เทคโนโลยีในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และน าผลการ
ประเมินตัวชี้วัดที่สอดคล้อง/ เทียบเคียงได้กับส าระที่2และ3 ในกลุ่มส าระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ไปใช้ร่วมกันในการตัดสินผลได้ 

 เนื้อหาของเทคโนโลยีในวิทยาศาสตร์ พัฒนามาจากฐานของเทคโนโลยีในกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี แต่มีเป้าหมายที่แตกต่างกัน อาจจะสอนในวิทยาศาสตร์ แล้วน าผลมาใช้
ประเมินร่วมในการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้ 
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 รายการเอกสารประกอบการศึกษาค้นคว้า การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

1. ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ลงวันที่ 7 
สิงหาคม พ.ศ. 2560 

2. ค าสั่ง สพฐ. ที่ 30/2561 เรือ่ง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 

3. ประกาศ สพฐ. เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ 
วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561 

4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ลงวันที่ 11 
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

5. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
6. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
7. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
8. การเทียบเคียงตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
9. การเทียบเคียงตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
10. การเทียบเคียงตัวชี้วัดกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
11. Power Point ประกอบการประชุมสร้างความเข้าใจหลักสูตรคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
หมายเหตุ   สพป.พะเยา เขต 2 ได้จัดส่งไฟล์เอกสาร 11 รายการดังกล่าว ให้ทาง g-mail ของโรงเรียนทุกโรง
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 หรือโรงเรียนสามารถเข้า ดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษาhttp://academic.obec.go.th/ 
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เอกสารอ้างอิง 
ศึกษาธิการ,กระทรวง. 2551. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. 
        กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,ส านักงาน2551.ร่างเอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลาง 
        การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 : แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร. 
        กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด.  
_____2551.ร่างชุดฝึกอบรมวิทยากร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชุดที่ 1     
        การจัดท ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น กรุงเทพฯ : อัดส าเนา. 
_____2551.ร่างชุดฝึกอบรมวิทยากร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ชุดที ่2  
        แนวทางการจัดท าโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา กรุงเทพฯ : อัดส าเนา. 
_____2551.รา่งชุดฝึกอบรมวิทยากร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชุดที่ 1  
        การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน . กรุงเทพฯ : อัดส าเนา. 2551. 
_____2551.เอกสารประกอบการอบรมวิทยากร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  
        2551 เรื่องการวัดและประเมินผลการเรียน . กรุงเทพฯ : อัดส าเนา. 
นิรมล ตู้จินดา 2551.การจัดท ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น กรุงเทพฯ : เอกสารอัดส าเนา. 
สถิตย์ จันทร์นวล. 2551. เอกสารความรู้เรื่อง การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
        ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่ 
         การศึกษายะลา เขต 1 : อัดส าเนา. 2551. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.2551. เอกสารประกอบการประการน ามาตรฐานการเรียนรู้และ 
         ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
         สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ กรุงเทพฯ : อัดส าเนา. 
สุนีย์ ภู่พันธ์. 2546. แนวคิดพื้นฐานการสร้างและพัฒนาหลักสูตร. เชียงใหม่ : เดอะโนว์เลจ เซ็นเตอร์. 
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คณะผู้จัดท า 

 

ที่ปรึกษา 

 นายทินกร อินทะนาม  ผู้อ านวยการส านักงานงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพะเยา เขต 2                      
 นายเสมอ  วงค์พุฒ          รองผู้อ านวยการส านักงานงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพะเยา เขต 2 

นายสุชาติ ศศิภัทรกุล         รองผู้อ านวยการส านักงานงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพะเยา เขต 2 
นายสมรักษ์ วงศ์ชัย  รองผู้อ านวยการส านักงานงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพะเยา เขต 2 

 นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา        ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่แทนผอ.กลุ่มนิเทศ   
                                                    ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

นางสกาวรัตน์  ไกรมาก           ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพะเยา  เขต 2 
 

ผู้เขียนและเรียบเรียง 

นางสุทธิรดา เจริญพิทยา   ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพะเยา  เขต 2 
นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์      ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพะเยา  เขต 2 

                     

 ออกแบบปก 

 นางสาวมณีรัตน์ หงส์บุญมา    อัตราจ้าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพะเยา  เขต 2 
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