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1. หลกัสูตรแกนกลาง ฯ
2. ข้อมูลส่วนท้องถิ่น
3. ข้อมูลเฉพาะสถานศึกษา

หลกัสูตรสถานศึกษา



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
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การเรียนรู้

รายวิชา

ศิลปะ

สขุศึกษา
พลศึกษา

ทศันศิลป์

ดนตรี / นาฏศิลป์

สขุศึกษา

พลศึกษา4

1

2

3



1. ก ำหนดรำยวชิำพ้ืนฐำนและรำยวชิำเพ่ิมเติม
2. ตั้งช่ือรำยวชิำพ้ืนฐำนและรำยวิชำเพ่ิมเติม

(คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน, 2553: 47-48)



3. ก ำหนดรหสัวชิำ

(คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553: 48) 



แบบฝึกหัด
การก าหนดรหัสวชิา



4. ก ำหนดโครงสร้ำงเวลำของรำยวิชำพ้ืนฐำน รำยวชิำเพ่ิมเติม และกิจกรรมพฒันำผูเ้รียน

(เดิม)



4. ก ำหนดโครงสร้ำงเวลำของรำยวิชำพ้ืนฐำน รำยวชิำเพ่ิมเติม และกิจกรรมพฒันำผูเ้รียน



4. ก ำหนดโครงสร้ำงเวลำของรำยวิชำพ้ืนฐำน รำยวชิำเพ่ิมเติม และกิจกรรมพฒันำผูเ้รียน
ตำรำง (ต่อ)

ปีละไม่นอ้ยกวำ่

ไม่นอ้ยกวำ่

ปีละไม่นอ้ยกวำ่

ไม่นอ้ยกวำ่



4. ก ำหนดโครงสร้ำงเวลำของรำยวิชำพ้ืนฐำน รำยวชิำเพ่ิมเติม และกิจกรรมพฒันำผูเ้รียน

เง่ือนไขการจัดโครงสร้างเวลาเรียน



5. จดัท ำโครงสร้ำงหลกัสูตรระดบัชั้น



5. จดัท ำโครงสร้ำงหลกัสูตรระดบัชั้น

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 ำกิจกรรมพฒันำผูเ้รียน 

แสดงใหเ้ห็นรำยละเอียด ดงัน้ี
1.แนวกำรจดักิจกรรม
2.เวลำกำรจดักิจกรรม 
3.แนวทำงกำรประเมินกิจกรรมท่ีโรงเรียนก ำหนด 

1. กจิกรรมแนะแนว 
เป็นกิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัตนเอง ทั้งดำ้นควำมถนดั ควำมสนใจ กำร

พฒันำตนเองทำงอำรมณ์ สังคมและสติปัญญำ กำรปรับตวั รู้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
สำมำรถคิด ตดัสินใจ วำงแผนชีวิตดำ้นกำรเรียนและอำชีพ รวมถึงกำรให้
ผูป้กครองมีส่วนร่วมในกำรพฒันำผูเ้รียน



7. จดัท ำกิจกรรมพฒันำผูเ้รียน 

2. กจิกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพฒันำควำมมีระเบียบวินยั ควำมเป็นผูน้ ำผูต้ำมท่ีดี 
ควำมรับผดิชอบ กำรท ำงำนร่วมกนั กำรรู้จกัแกปั้ญหำ กำรตดัสินใจท่ีเหมำะสม ควำมมีเหตุผล 
กำรช่วยเหลือแบ่งปันกนั  เอ้ืออำทร และสมำนฉนัท ์ แบ่งเป็น

2.1 ลูกเลือ เนตรนำรี ยวุกำชำด ผูบ้  ำเพญ็ประโยชน์ 
(หรือนกัศึกษำวชิำทหำรในระดบั ม.ปลำย)
2.2 ชุมนุม ชมรม 

กรณีผูเ้รียนระดบัประถมศึกษำและมธัยมศึกษำตอนตน้ตอ้งไดรั้บกำรประเมินทั้ง 2.1 
และ 2.2 กรณีผูเ้รียนมธัยมศึกษำตอนปลำยใหเ้ขำ้ร่วม 2.1 หรือ 2.2 อยำ่งใดอยำ่งหน่ึงตำมควำม
เหมำะสม

3. กจิกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนบ ำเพญ็ตน
ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และทอ้งถ่ินตำมควำมสนใจในลกัษณะอำสำสมคัร



กำรก ำหนดเกณฑก์ำรจบกำรศึกษำ สถำนศึกษำตอ้งแสดงรำยละเอียดจ ำแนกตำม
ระดบักำรพิจำรณำคือ ประถมศึกษำ มธัยมศึกษำตอยตน้ และมธัยมศึกษำตอนปลำย โดยมี
รำยละเอียดท่ีไม่ขดัแยง้กบัท่ีหลกัสูตรแกนกลำงก ำหนดฯ 

เกณฑ์การจบการศึกษาระดบัประถมศึกษา
1. ผูเ้รียนเรียนรำยวชิำพ้ืนฐำน จ ำนวน ... ชัว่โมง และรำยวชิำเพ่ิมเติม/กิจกรรมเพ่ิมเติม 

จ ำนวน ... ชัว่โมง และมีผลกำรประเมินรำยวชิำพ้ืนฐำนผำ่นทุกรำยวิชำ 
2. ผูเ้รียนตอ้งมีเวลำเรียนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 80 ของเวลำเรียนทั้งหมด
3. ผูเ้รียนตอ้งมีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวเิครำะห์ และเขียน ระดบั “ผำ่น” ข้ึนไป
4. ผูเ้รียนตอ้งมีผลกำรประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคร์ะดบั “ผำ่น” ข้ึนไป
5. ผูเ้รียนตอ้งเขำ้ร่วมกิจกรรมพฒันำผูเ้รียน และไดรั้บกำรตดัสินผลกำรเรียน 
6. “ผำ่น” ทุกกิจกรรม

8. จัดท าเกณฑ์การจบการศึกษา



8. จดัท ำเกณฑก์ำรจบกำรศึกษำ

เกณฑ์การจบการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น
1. ผูเ้รียนเรียนรำยวชิำพ้ืนฐำน และรำยวชิำเพ่ิมเติม/กิจกรรมเพ่ิมเติม รวมจ ำนวน ... หน่วย

กิต ซ่ึงเป็นรำยวชิำพ้ืนฐำน จ ำนวน 66 หน่วยกิต และรำยวชิำเพ่ิมเติม/กิจกรรมเพ่ิมเติม 
จ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ ... หน่วยกิต 

2. ผูเ้รียนตอ้งมีเวลำเรียนตลอดภำคเรียนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 80 ของเวลำเรียนทั้งหมดใน
รำยวชิำนั้น

3. ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวำ่ 77 หน่วยกิต โดยเป็นรำยวิชำ
พ้ืนฐำน จ ำนวน 66 หน่วยกิต และรำยวชิำเพ่ิมเติม ไม่นอ้ยกวำ่ 11 หน่วยกิต

4. ผูเ้รียนตอ้งมีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวเิครำะห์ และเขียน ระดบั “ผำ่น” ข้ึนไป
5. ผูเ้รียนตอ้งมีผลกำรประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคร์ะดบั “ผำ่น” ข้ึนไป
6. ผูเ้รียนตอ้งเขำ้ร่วมกิจกรรมพฒันำผูเ้รียน และไดรั้บกำรตดัสินผลกำรเรียน 
“ผำ่น” ทุกกิจกรรม



8. จดัท ำเกณฑก์ำรจบกำรศึกษำ

เกณฑ์การจบการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. ผูเ้รียนเรียนรำยวชิำพ้ืนฐำน และรำยวชิำเพ่ิมเติม/กิจกรรมเพ่ิมเติม รวมจ ำนวน ... 

หน่วยกิต ซ่ึงเป็นรำยวชิำพ้ืนฐำน จ ำนวน 41 หน่วยกิต และรำยวชิำเพ่ิมเติม/กิจกรรม
เพ่ิมเติม จ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ ... หน่วยกิต 

2. ผูเ้รียนตอ้งมีเวลำเรียนตลอดภำคเรียนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 80 ของเวลำเรียนทั้งหมด
ในรำยวชิำนั้น

3. ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวำ่ 77 หน่วยกิต โดยเป็นรำยวิชำ
พ้ืนฐำน จ ำนวน 41 หน่วยกิต และรำยวชิำเพ่ิมเติม ไม่นอ้ยกวำ่ 11 หน่วยกิต

4. ผูเ้รียนตอ้งมีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวเิครำะห์ และเขียน ระดบั “ผำ่น” ข้ึนไป
5. ผูเ้รียนตอ้งมีผลกำรประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคร์ะดบั “ผำ่น” ข้ึนไป
6. ผูเ้รียนตอ้งเขำ้ร่วมกิจกรรมพฒันำผูเ้รียน และไดรั้บกำรตดัสินผลกำรเรียน “ผำ่น” 

ทุกกิจกรรม



ค ำอธบิำยรำยวชิำ

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 หน่วยการเรียนรู้ท่ี …

ระดบั
สถานศึกษา

โครงสร้ำงรำยวิชำ

รายวิชา

ระดบัชัน้เรียน รายวิชา







nowledge

(วตัถปุระสงคก์ารเรยีนรู)้
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ประเมนิผล)
(ประสบการณก์าร

เรยีนรู)้

เนือ้หา / 

สาระ

(content)

กจิกรรมการเรยีนรู ้

(learning activity )

ผงักำรออกแบบกำรสอนแบบ Tyler’s model

bjectives

valuation
earning 
experiences

ความรู ้
k a pttribute

คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์
rocess

กระบวนการ

การประเมนิการ

เรยีนรู ้
(assessment)

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


