
อาจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์

1121205 หลกัสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน



1. หลกัสูตรแกนกลาง ฯ
2. ข้อมูลส่วนท้องถิ่น
3. ข้อมูลเฉพาะสถานศึกษา

หลกัสูตรสถานศึกษา



หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑



ไม่น้อยกว่า  ไม่น้อยกว่า  

1

โครงสร้างเวลา



กรอบหลกัสูตรระดบัท้องถิน่

ท าโดย.......?.................
ประกอบด้วย 
1) เป้าหมายและจุดเน้นในการพฒันาผู้เรียน 
2) สาระการเรียนรู้ท้องถิน่ 
3) การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดบัท้องถิน่ 

2



ดูข้อมูลสถานศึกษาเอง
3



องค์ประกอบส าคญัของหลกัสูตรสถานศึกษา

1.ส่วนน า 

2.โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา 

3.ค าอธิบายรายวชิา 

4.กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

5.เกณฑ์การจบการศึกษา 

ความน า 
วสัิยทัศน์ 
สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์



ความน า  เป็นการแสดงให้เห็นความเช่ือมโยงของข้อมูล 3 ส่วน คือ
หลกัสูตรแกนกลางฯ กรอบหลกัสูตรระดับท้องถ่ินและจุดเน้นและความ
ต้องการเฉพาะสถานศึกษา 

วสัิยทัศน์
วสัิยทศัน์ เป็นเจตนารมณ์ อุดมการณ์ และหลกัการ ความเช่ือ 

อนาคตทีพ่งึประสงค์ เป็นการคดิไปข้างหน้า มีเอกลกัษณ์ วิสัยทัศน์ต้อง
สามารถสร้างศรัทธา และจุดประกายความคดิในสภาพการพฒันาสูงสุด
วสัิยทศัน์ทีด่ีน้ันต้องมีลกัษณะ ลกึ กว้าง ไกล ใฝ่สูง น่ันคือ ต้องเป็นส่ิงทีไ่ม่
ผวิเผนิและมีมาตรการรองรับ มีความชัดเจนและเป็นไปได้ สามารถสร้าง
ภาพหรือมุมมองทีเ่กดิจากการวเิคราะห์ สังเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย โอกาส
สภาพปัญหา ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคอย่างรอบคอบ เพ่ือการหวงัผล
ทีพ่งึปรารถนาในระยะยาวทีมี่สถานะสูงกว่าทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบัน 

(กรมวชิาการ, 2544; อ้างถึงใน ปิยฉัตร ฆงัฆะ, 2547: 21-23)

1. ส่วนน า 



SWOT Analysis
โดย อลัเบิร์ต ฮมัฟรี (Albert Humphrey)

S มาจาก Strengths คือ จุดเด่นจากปัจจยัภายใน

1. ส่วนน า 

W มาจาก Weaknesses คือ จุดดอ้ยจากปัจจยัภายใน
O มาจาก Opportunities คือ โอกาสจากปัจจยัภายนอก
T มาจาก Threats คือ อุปสรรคจากปัจจยัภายนอก



S มาจาก Strengths
จุดเด่นจากปัจจยัภายใน 

W มาจาก Weaknesses
จุดดอ้ยจากปัจจยัภายใน 

O มาจาก Opportunities
โอกาสจากปัจจยัภายนอก 

T มาจาก Threats
อุปสรรคจากปัจจยัภายนอก

ดูข้อมูลสถานศึกษาเอง3

ผู้ปกครองย้ายถิน่ท างาน 
ท าให้นักเรียนย้ายเข้าออก
ระหว่างปีการศึกษา



S มาจาก Strengths
จุดเด่นจากปัจจยัภายใน 

W มาจาก Weaknesses
จุดดอ้ยจากปัจจยัภายใน 

O มาจาก Opportunities
โอกาสจากปัจจยัภายนอก 

T มาจาก Threats
อุปสรรคจากปัจจยัภายนอก

ดูข้อมูลสถานศึกษาเอง3

ครูมกีารน าภูมปัิญญา
ท้องถิน่ เทคโนโลยมีาใช้ใน
การจัดกจิกรรมการเรียน
การสอนน้อย



S มาจาก Strengths
จุดเด่นจากปัจจยัภายใน 

W มาจาก Weaknesses
จุดดอ้ยจากปัจจยัภายใน 

O มาจาก Opportunities
โอกาสจากปัจจยัภายนอก 

T มาจาก Threats
อุปสรรคจากปัจจยัภายนอก

ดูข้อมูลสถานศึกษาเอง3

ผู้ปกครองและหน่วยงาน
ในชุมชนให้ความร่วมมือ
ในกจิกรรมของโรงเรียน
เป็นอย่างดี



S มาจาก Strengths
จุดเด่นจากปัจจยัภายใน 

W มาจาก Weaknesses
จุดดอ้ยจากปัจจยัภายใน 

O มาจาก Opportunities
โอกาสจากปัจจยัภายนอก 

T มาจาก Threats
อุปสรรคจากปัจจยัภายนอก

ดูข้อมูลสถานศึกษาเอง3

ผู้เรียนส่วนใหญ่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
กลุ่มสารการเรียนรู้การและ
งานพืน้ฐานอาชีพอยู่ใน
ระดบัดี



S มาจาก Strengths
จุดเด่นจากปัจจยัภายใน 

W มาจาก Weaknesses
จุดดอ้ยจากปัจจยัภายใน 

O มาจาก Opportunities
โอกาสจากปัจจยัภายนอก 

T มาจาก Threats
อุปสรรคจากปัจจยัภายนอก

ดูข้อมูลสถานศึกษาเอง3

ปัญหาขบวนการก่อความ
ไม่สงบ ท าให้บุคลากรขาด
ขวญัและก าลงัใจ ขาดความ 
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน



S มาจาก Strengths
จุดเด่นจากปัจจยัภายใน 

W มาจาก Weaknesses
จุดดอ้ยจากปัจจยัภายใน 

O มาจาก Opportunities
โอกาสจากปัจจยัภายนอก 

T มาจาก Threats
อุปสรรคจากปัจจยัภายนอก

ดูข้อมูลสถานศึกษาเอง3

ครูทุกคนมสีามารถผลติส่ือ 
E-Learning ในรายวชิา
ของตนเองได้



S มาจาก Strengths
จุดเด่นจากปัจจยัภายใน 

W มาจาก Weaknesses
จุดดอ้ยจากปัจจยัภายใน 

O มาจาก Opportunities
โอกาสจากปัจจยัภายนอก 

T มาจาก Threats
อุปสรรคจากปัจจยัภายนอก

ดูข้อมูลสถานศึกษาเอง3

ผู้เรียนส่วนน้อยทีรู้่จกัตั้ง
ค าถาม รู้จกัการใช้เวลาว่าง 
โดยการอ่านหนังสือ 



S มาจาก Strengths
จุดเด่นจากปัจจยัภายใน 

W มาจาก Weaknesses
จุดดอ้ยจากปัจจยัภายใน 

O มาจาก Opportunities
โอกาสจากปัจจยัภายนอก 

T มาจาก Threats
อุปสรรคจากปัจจยัภายนอก

ดูข้อมูลสถานศึกษาเอง3

สภาพเศรษฐกจิของ
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ดี



S มาจาก Strengths
จุดเด่นจากปัจจยัภายใน 

W มาจาก Weaknesses
จุดดอ้ยจากปัจจยัภายใน 

O มาจาก Opportunities
โอกาสจากปัจจยัภายนอก 

T มาจาก Threats
อุปสรรคจากปัจจยัภายนอก

ดูข้อมูลสถานศึกษาเอง3

บริษัทเอกชนให้บริการฟรี
ระบบ WiFi แก่โรงเรียนที่
อยู่ในเขตพืน้ที่



S มาจาก Strengths
จุดเด่นจากปัจจยัภายใน 

W มาจาก Weaknesses
จุดดอ้ยจากปัจจยัภายใน 

O มาจาก Opportunities
โอกาสจากปัจจยัภายนอก 

T มาจาก Threats
อุปสรรคจากปัจจยัภายนอก

ดูข้อมูลสถานศึกษาเอง3

โรงเรียนตั้งอยู่ในท้องถิน่ที่
มกีารปลูกหม่อนเลีย้งไหม
ทอผ้าไหม ใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้ผู้เรียน



S มาจาก Strengths
จุดเด่นจากปัจจยัภายใน 

W มาจาก Weaknesses
จุดดอ้ยจากปัจจยัภายใน 

O มาจาก Opportunities
โอกาสจากปัจจยัภายนอก 

T มาจาก Threats
อุปสรรคจากปัจจยัภายนอก

ดูข้อมูลสถานศึกษาเอง3

สถานศึกษามีการ
ประชาสัมพนัธ์กจิกรรม
ของสถานศึกษาต่อชุมชน
อย่างสม ่าเสมอ



แบบฝึกหัด
การวเิคราะห์ SWOT



สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน ประการ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ประการ 

1. ส่ือสาร
2. คดิ

3. แก้ปัญหา
4. ใช้ทกัษะชีวติ

5. ใช้เทคโนโลยี

ความสามารถในการ...

58
1. รักชาต ิศาสน์ กษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์
3. มวีนัิย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพยีง
6. มุ่งมัน่ในการท างาน
7. รักความเป็นไทย
8. มจีิตสาธารณะ

1. ส่วนน า 



12 1. ส่วนน า 

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์
2. ซ่ือสัตย ์เสียสละ อดทน 
3. กตญัญูต่อพอ่แม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย ์
4. ใฝ่หาความรู้ หมัน่ศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางออ้ม 
5. รักษาวฒันธรรมประเพณีไทย 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย ์
7. เขา้ใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย
8. มีระเบียบ วนิยั เคารพกฎหมาย ผูน้อ้ยรู้จกัการเคารพผูใ้หญ่
9. มีสติรู้ตวั รู้คิด รู้ท า 
10. รู้จกัด ารงตนอยูโ่ดยใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
11. มีความเขม้แขง็ทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพต่้ออ านาจฝ่ายต ่า 
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกวา่ผลประโยชน์ของตนเอง

ค่านิยมหลกัของคนไทย ประการ  ไดแ้ก่
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซ่ือสัตย์
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพยีง
6. มุ่งม่ันในการท างาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ



1. ส่วนน า 

วธิกีารเรยีนรูค้า่นิยมหลกั 12 ประการใหเ้หมาะสมกบัวยั

และศกัยภาพผูเ้รยีน    เชน่

- ระดบัประถมศกึษา

ใหเ้รยีนรูผ่้าน__________________

หรอืศกึษาจาก________________________ตา่ง ๆ

- ระดบัมธัยมศกึษา 

ใหเ้รยีนรูผ่้านการศกึษาเปรยีบเทยีบ 

วเิคราะห ์ สงัเคราะห_์_________________________คนที่

ท าคณุประโยชนต์อ่สว่นรวม 

บทเพลง นิทาน 
แหลง่เรยีนรู ้

ชวีประวตับิคุคล
ส าคญั 



องค์ประกอบส าคญัของหลกัสูตรสถานศึกษา

1.ส่วนน า 

2.โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา 

3.ค าอธิบายรายวชิา 

4.กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

5.เกณฑ์การจบการศึกษา 

ความน า 
วสัิยทัศน์ 
สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์



• รายวชิาพืน้ฐาน

• รายวชิาเพิม่เตมิ 

• กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

2. โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา 

กจิกรรมแนะแนว
กจิกรรมนักเรียน
กจิกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์

ระดบัช้ันเรียน แบ่งเป็น 

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้...  ภาษาไทย

คณิตศาสตร์
วทิยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ

• ระดบัประถมศึกษา 
• ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 
• ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย

หน้าที่พลเมือง + อ่ืน ๆ



รายวชิาพืน้ฐาน8 1
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระ มาตรฐาน ตวัช้ีวดั

สาระท่ี ๑ การอ่าน
สาระท่ี ๒ การเขียน
สาระท่ี ๓ การฟัง  การดู  และการพูด
สาระท่ี ๔ หลกัการใชภ้าษาไทย
สาระท่ี ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

มาตรฐาน ท ๑.๑    
มาตรฐาน ท ๒.๑ 
มาตรฐาน ท ๓.๑     
มาตรฐาน ท ๔.๑
มาตรฐาน ท ๕.๑    

ป.1,2,3,4,5,6 ม.1,2,3 ม.4-6  

1

ท



2. กลุ่มสาระการ

เรียนรู้

คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัด

สาระที่ ๑  จ านวนและการด าเนินการ

สาระที่ ๒  การวดั

สาระที่ ๓ เรขาคณติ

สาระที่ ๔ พีชคณติ

สาระที่ ๕ การวเิคราะหข์อ้มลูและ
ความนา่จะเป็น

สาระที่ ๖ ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์

มาตรฐาน ค ๑.๑ 
มาตรฐาน ค ๑.๒
มาตรฐาน ค ๑.๓
มาตรฐาน ค ๑.๔

มาตรฐาน ค ๒.๑
มาตรฐาน ค ๒.๒

มาตรฐาน ค ๓.๑
มาตรฐาน ค ๓.๒

มาตรฐาน ค ๔.๑
มาตรฐาน ค ๔.๒

มาตรฐาน ค ๕.๑
มาตรฐาน ค ๕.๒
มาตรฐาน ค ๕.๓

มาตรฐาน ค ๖.๑

ป.1,2,3,4,5,6 ม.1,2,- ม.4-6  

ป.-,-,-,-,5,6 ม.1,2,- ม.4-6  
ป.-,-,-,-,-,6 ม.1,2,- ม.4-6  

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

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

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

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

ป.1,2,3,4,5,6 ม.1,2,3 ม.4-6  

2

ค



3. กลุ่มสาระการ

เรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัด

สาระที่ ๑  สิ่งมีชวีติกบักระบวนการ
ด ารงชวีติ

สาระที่ ๒  ชีวิตกบัสิง่แวดลอ้ม

สาระที่ ๓  สารและสมบตัขิองสาร

สาระที่ ๔  แรงและการเคลือ่นที่

สาระที่ ๕  พลงังาน

สาระที่ ๖  กระบวนการเปลีย่นแปลง                  
ของโลก

สาระที่ ๗ ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ

สาระที่ ๘  ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

มาตรฐาน ว ๑.๑  
มาตรฐาน ว ๑.๒ 

มาตรฐาน ว ๒.๑  
มาตรฐาน ว ๒.๒

มาตรฐาน ว ๓.๑  
มาตรฐาน ว ๓.๒    

มาตรฐาน ว ๔.๑ 
มาตรฐาน ว ๔.๒ 

มาตรฐาน ว ๕.๑  

มาตรฐาน ว ๖.๑  

มาตรฐาน ว ๗.๑ 
มาตรฐาน ว ๗.๒ 

มาตรฐาน ว ๘.๑ 

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

ป.-,-,3,-,-,6 ม.-,-,3 ม.4-6  

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

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

ป.-,2,3,4,5,6 ม.1,2,3 ม.4-6  

ป.1,2,3,4,5,6 ม.1,2,- ม.4-6  

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

ป.1,2,3,4,5,6 ม.1,2,3 ม.4-6  

3

ว



กลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัด

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม

สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม 

จริยธรรม

สาระที่ ๒ หนา้ที่พลเมอืง  

วัฒนธรรม  

และการด าเนินชวีติในสงัคม

สาระที่ ๓  เศรษฐศาสตร์

สาระที่ ๔ ประวตัศิาสตร์

สาระที่ ๕ ภูมศิาสตร์

มาตรฐาน ส ๑.๑
มาตรฐาน ส ๑.๒

มาตรฐาน ส ๒.๑
มาตรฐาน ส ๒.๒

มาตรฐาน ส ๓.๑   
มาตรฐาน ส ๓.๒  

มาตรฐาน ส ๔.๑
มาตรฐาน ส ๔.๒
มาตรฐาน ส ๔.๓

มาตรฐาน ส ๕.๑
มาตรฐาน ส ๕.๒

ป.1,2,3,4,5,6 ม.1,2,3 ม.4-6  

4

ส



กลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัด

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษา

สาระที่ ๑ การเจริญเตบิโตและ 
พัฒนาการของมนุษย์

สาระที่ ๒ ชีวิตและครอบครวั

สาระที่ ๓ การเคลือ่นไหว 
การออกก าลงักาย 
การเลน่เกม กีฬาไทย  
และกีฬาสากล

สาระที่ ๔ การสรา้งเสรมิสขุภาพ  
สมรรถภาพและ
การปอ้งกนัโรค

สาระที่ ๕ ความปลอดภยัในชีวติ

มาตรฐาน พ ๑.๑

มาตรฐาน พ ๒.๑  

มาตรฐาน พ ๓.๑ 
มาตรฐาน พ ๓.๒ 

มาตรฐาน พ ๔.๑ 

มาตรฐาน พ ๕.๑ 

ป.1,2,3,4,5,6 ม.1,2,3 ม.4-6  

5

พ



กลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัด

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ

สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์

สาระที่ ๒ ดนตรี

สาระที่ ๓ นาฏศลิป์

มาตรฐาน ศ ๑.๑ 
มาตรฐาน ศ ๑.๒ 

มาตรฐาน ศ ๒.๑ 
มาตรฐาน ศ ๒.๒ 

มาตรฐาน ศ ๓.๑ 
มาตรฐาน ศ ๓.๒ 

ป.1,2,3,4,5,6 ม.1,2,3 ม.4-6  

6

ศ



กลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัด

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี

สาระที่ ๑ การด ารงชีวติและครอบครัว

สาระที่ ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี

สาระที่ ๓ เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร

สาระที่ ๔ การอาชีพ

มาตรฐาน ง ๑.๑ 

มาตรฐาน ง ๒.๑ 

มาตรฐาน ง ๓.๑

มาตรฐาน ง ๔.๑ 

ป.1,2,3,4,5,6 ม.1,2,3 ม.4-6  

ป.-,2,3,-,5,6 ม.-,2,3 ม.4-6  

ป.1,2,3,4,5,6 ม.1,2,3 ม.4-6  

ป.-,-,-,4,5,6 ม.1,2,3 ม.4-6  

7

ง



กลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัด

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

สาระที่ ๑ ภาษาเพือ่การสือ่สาร

สาระที่ ๒ ภาษาและวฒันธรรม

สาระที่ ๓ ภาษากบัความสมัพนัธก์บั
กลุ่มสาระการเรยีนรูอ้ืน่

สาระที่ ๔ ภาษากบัความสมัพนัธก์บั
ชุมชนและโลก

มาตรฐาน ต 

๑.๑
มาตรฐาน ต 
๑.๒  
มาตรฐาน ต 
๑.๓ 

มาตรฐาน ต 

๒.๑ 
มาตรฐาน ต 
๒.๒ 

มาตรฐาน ต 

๓.๑ 

มาตรฐาน ต 

๔.๑
มาตรฐาน ต 
๔.๒ 

ป.1,2,3,4,5,6 ม.1,2,3 ม.4-6  

8

ต



1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. พจิารณาจ านวนสาระ มาตรฐาน และตัวช้ีวดัของแต่ละ

ระดบัช้ัน จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. ร่วมกนัสรุปลงตาราง บนกระดานหน้าช้ันเรียน

กจิกรรม



กลุ่มสาระการเรียนรู้
ตัวช้ีวดัช้ันปี

รวม
สาระ มาตรฐาน ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

1.  ภาษาไทย 5 5 22 27 32 33 33 34 181
2.  คณิตศาสตร์ 6 14 15 23 28 29 29 31 155
3.  วิทยาศาสตร์ 8 13 16 23 28 21 34 37 159
4. สังคมศึกษาฯ 5 11 32 34 39 38 37 39 219
5.  สุขศึกษาฯ 5 6 15 21 18 19 25 22 120
6.  ศิลปะ 3 6 18 25 29 29 26 27 154
7.  การงานอาชีพฯ 4 4 5 10 8 10 13 13 59

8.  ภาษาต่างประเทศ 4 8 16 16 18 20 20 20 110

รวม 40 67 139 179 200 199 217 223 1157

ตวัช้ีวดัช้ันปีตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช  2551



ตวัช้ีวดัชั้นปี/ช่วงชั้นตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช  2551

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ตัวช้ีวดัช้ันปี/ช่วงช้ัน

ม.4 – ม.6
ม.1 ม.2 ม.3 รวม

1.  ภาษาไทย 35 32 36 103 36
2.  คณิตศาสตร์ 24 26 25 75 32
3.  วิทยาศาสตร์ 42 37 40 119 67
4. สังคมศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม

45 44 49 138 63

5.  สุขศึกษาและพลศึกษา 23 25 24 72 29
6.  ศิลปะ 27 27 32 86 39
7.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 9 14 12 35 29
8.  ภาษาต่างประเทศ 20 21 21 62 21

รวม 225 226 239 690 316



องค์ประกอบส าคญัของหลกัสูตรสถานศึกษา

1.ส่วนน า 

2.โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา 

3.ค าอธิบายรายวชิา 

4.กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

5.เกณฑ์การจบการศึกษา 

ความน า 
วสัิยทัศน์ 
สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์



ขั้นตอนการจัดท าโครงสร้างหลกัสูตร
1. ก าหนดรายวชิาพืน้ฐานและรายวชิาเพิม่เตมิ
2. ตั้งช่ือรายวชิาพืน้ฐานและรายวชิาเพิม่เตมิ
3. ก าหนดรหัสวชิา
4. ก าหนดโครงสร้างเวลาของรายวชิาพืน้ฐาน รายวชิา
เพิม่เตมิ และกจิกรรมพฒันาผู้เรียน
5. จดัท าโครงสร้างหลกัสูตรระดบัช้ัน รายปีการศึกษา
6. จดัท าค าอธิบายรายวชิา 
7. จดัท ากจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
8. จดัท าเกณฑ์การจบการศึกษา



กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์

จ ำนวนและกำรด ำเนินกำร
๑.................
๒................
๓................

กำรวดั
๕.................
๖.................
๗................
๘.................

พีชคณิต
๙.................
๑๐................
๑๑................
๑๒...............

รายวิชาสาระ

รายวิชา

รายวิชา



กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

รายวิชา

ศิลปะ

สขุศึกษา
พลศึกษา

ทศันศิลป์

ดนตรี / นาฏศิลป์

สขุศึกษา

พลศึกษา4

1

2

3



1. ก าหนดรายวชิาพ้ืนฐานและรายวชิาเพ่ิมเติม
2. ตั้งช่ือรายวชิาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม

(คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553: 47-48)



3. ก าหนดรหสัวชิา

(คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553: 48) 



แบบฝึกหัด
การก าหนดรหัสวชิา



4. ก าหนดโครงสร้างเวลาของรายวิชาพ้ืนฐาน รายวชิาเพ่ิมเติม และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

(เดิม)



4. ก าหนดโครงสร้างเวลาของรายวิชาพ้ืนฐาน รายวชิาเพ่ิมเติม และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน



4. ก าหนดโครงสร้างเวลาของรายวิชาพ้ืนฐาน รายวชิาเพ่ิมเติม และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ตาราง (ต่อ)

ปีละไม่นอ้ยกวา่

ไม่นอ้ยกวา่

ปีละไม่นอ้ยกวา่

ไม่นอ้ยกวา่



4. ก าหนดโครงสร้างเวลาของรายวิชาพ้ืนฐาน รายวชิาเพ่ิมเติม และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

เง่ือนไขการจัดโครงสร้างเวลาเรียน



5. จดัท าโครงสร้างหลกัสูตรระดบัชั้น



5. จดัท าโครงสร้างหลกัสูตรระดบัชั้น

ที่มา: แนวทางการบรหิารจัดการหลักสูตร ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หน้า 55-

57



6. จัดท าค าอธิบายรายวชิา
ควรประกอบไปด้วย
1. รหัสวชิาและช่ือรายวชิา

1

1

2. ประเภทรายวชิา

2

2

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้

3

3

4. ระดบัช้ัน 

4

4

5. เวลาเรียน/หน่วยกติ

5

5

6. ค าอธิบายที่ระบุทักษะที่
พฒันา ได้แก่ ความรู้ ทักษะ 
คุณลกัษณะหรือเจตคติ

6

67. ค าอธิบายที่ระบุกระบวนการ
เรียนรู้หรือประสบการณ์การ
เรียนรู้ 7

7

8. รหัสตวัช้ีวดั (ส าหรับรายวชิา
พืน้ฐาน) หรือผลการเรียนรู้
(ส าหรับรายวชิาเพิม่เตมิ

8

8

9. รวมตวัช้ีวดัหรือผลการเรียนรู้

9

9



7. จดัท ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

แสดงใหเ้ห็นรายละเอียด ดงัน้ี
1.แนวการจดักิจกรรม
2.เวลาการจดักิจกรรม 
3.แนวทางการประเมินกิจกรรมท่ีโรงเรียนก าหนด 

1. กจิกรรมแนะแนว 
เป็นกิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัตนเอง ทั้งดา้นความถนดั ความสนใจ การ

พฒันาตนเองทางอารมณ์ สังคมและสติปัญญา การปรับตวั รู้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
สามารถคิด ตดัสินใจ วางแผนชีวิตดา้นการเรียนและอาชีพ รวมถึงการให้
ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการพฒันาผูเ้รียน



7. จดัท ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

2. กจิกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพฒันาความมีระเบียบวินยั ความเป็นผูน้ าผูต้ามท่ีดี 
ความรับผดิชอบ การท างานร่วมกนั การรู้จกัแกปั้ญหา การตดัสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล 
การช่วยเหลือแบ่งปันกนั  เอ้ืออาทร และสมานฉนัท ์ แบ่งเป็น

2.1 ลูกเลือ เนตรนารี ยวุกาชาด ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ 
(หรือนกัศึกษาวชิาทหารในระดบั ม.ปลาย)
2.2 ชุมนุม ชมรม 

กรณีผูเ้รียนระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้ตอ้งไดรั้บการประเมินทั้ง 2.1 
และ 2.2 กรณีผูเ้รียนมธัยมศึกษาตอนปลายใหเ้ขา้ร่วม 2.1 หรือ 2.2 อยา่งใดอยา่งหน่ึงตามความ
เหมาะสม

3. กจิกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนบ าเพญ็ตน
ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และทอ้งถ่ินตามความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร



การก าหนดเกณฑก์ารจบการศึกษา สถานศึกษาตอ้งแสดงรายละเอียดจ าแนกตาม
ระดบัการพิจารณาคือ ประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอยตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยมี
รายละเอียดท่ีไม่ขดัแยง้กบัท่ีหลกัสูตรแกนกลางก าหนดฯ 

เกณฑ์การจบการศึกษาระดบัประถมศึกษา
1. ผูเ้รียนเรียนรายวชิาพ้ืนฐาน จ านวน ... ชัว่โมง และรายวชิาเพ่ิมเติม/กิจกรรมเพ่ิมเติม 

จ านวน ... ชัว่โมง และมีผลการประเมินรายวชิาพ้ืนฐานผา่นทุกรายวิชา 
2. ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
3. ผูเ้รียนตอ้งมีผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน ระดบั “ผา่น” ข้ึนไป
4. ผูเ้รียนตอ้งมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคร์ะดบั “ผา่น” ข้ึนไป
5. ผูเ้รียนตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และไดรั้บการตดัสินผลการเรียน 
6. “ผา่น” ทุกกิจกรรม

8. จัดท าเกณฑ์การจบการศึกษา



8. จดัท าเกณฑก์ารจบการศึกษา

เกณฑ์การจบการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น
1. ผูเ้รียนเรียนรายวชิาพ้ืนฐาน และรายวชิาเพ่ิมเติม/กิจกรรมเพ่ิมเติม รวมจ านวน ... หน่วย

กิต ซ่ึงเป็นรายวชิาพ้ืนฐาน จ านวน 66 หน่วยกิต และรายวชิาเพ่ิมเติม/กิจกรรมเพ่ิมเติม 
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ ... หน่วยกิต 

2. ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดใน
รายวชิานั้น

3. ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา
พ้ืนฐาน จ านวน 66 หน่วยกิต และรายวชิาเพ่ิมเติม ไม่นอ้ยกวา่ 11 หน่วยกิต

4. ผูเ้รียนตอ้งมีผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน ระดบั “ผา่น” ข้ึนไป
5. ผูเ้รียนตอ้งมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคร์ะดบั “ผา่น” ข้ึนไป
6. ผูเ้รียนตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และไดรั้บการตดัสินผลการเรียน 
“ผา่น” ทุกกิจกรรม



8. จดัท าเกณฑก์ารจบการศึกษา

เกณฑ์การจบการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. ผูเ้รียนเรียนรายวชิาพ้ืนฐาน และรายวชิาเพ่ิมเติม/กิจกรรมเพ่ิมเติม รวมจ านวน ... 

หน่วยกิต ซ่ึงเป็นรายวชิาพ้ืนฐาน จ านวน 41 หน่วยกิต และรายวชิาเพ่ิมเติม/กิจกรรม
เพ่ิมเติม จ านวนไม่นอ้ยกวา่ ... หน่วยกิต 

2. ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
ในรายวชิานั้น

3. ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา
พ้ืนฐาน จ านวน 41 หน่วยกิต และรายวชิาเพ่ิมเติม ไม่นอ้ยกวา่ 11 หน่วยกิต

4. ผูเ้รียนตอ้งมีผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน ระดบั “ผา่น” ข้ึนไป
5. ผูเ้รียนตอ้งมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคร์ะดบั “ผา่น” ข้ึนไป
6. ผูเ้รียนตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และไดรั้บการตดัสินผลการเรียน “ผา่น” 

ทุกกิจกรรม



ค าอธบิายรายวชิา

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 หน่วยการเรียนรู้ท่ี …

ระดบั
สถานศึกษา

โครงสร้ำงรำยวิชำ

รายวิชา

ระดบัชัน้เรียน รายวิชา
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ผงัการออกแบบการสอนแบบ Tyler’s model

bjectives

valuation
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experiences

ความรู ้
k a pttribute
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rocess

กระบวนการ

การประเมนิการ
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กลว้ยไม้ ออกดอกชา้ ฉนัใด กด็ี
การศึกษา เป็นไป เชน่นัน้
แต่ออกดอกคราใด งามเด่น
การศึกษา ปลุกปัน้ เสรจ็แลว้ แสนงาม


