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การใช้หลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 ตามค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการท่ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี 293/2551          
เร่ือง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2551 ก าหนดให้สถานศึกษา 
ในสังกัด จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

1. โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรและโรงเรียนท่ีมีความพร้อมตามรายชื่อท่ีกระทรวง  
ศึกษาธิการประกาศ  ใช้หลักสูตรฯ ดังนี้ 

1.1 ปีการศึกษา 2552 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 

1.2 ปีการศึกษา 2553 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 และ 5 

1.3 ต้ังแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 ทุกชั้นเรียน 

2. โรงเรียนท่ัวไป ให้ใช้หลักสูตรฯ ดังนี้ 
2.1 ปีการศึกษา 2553 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 
2.2 ปีการศึกษา 2554 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 และ 5 
2.3 ต้ังแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2551 ทุกชั้นเรียน 
 สถานศึกษา ท่ีต้องใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตาม
ก าหนดเวลาดังกล่าว ควรศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับหลักสูตรแกนกลางฯ และเตรียมการจัดท าส่ิง
ต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนท่ีจะถึงก าหนดเวลาตามค าส่ังของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวแล้ว เอกสาร
เก่ียวกับหลักสูตรแกนกลางฯ สถานศึกษา สามารถดาวน์โหลดได้ท่ี www.curriculum51.net และ
กระทรวงศึกษาธิการจะทะยอยส่งเอกสารเป็นรูปเล่มให้สถานศึกษาท่ีต้องใช้หลักสูตรแกนกลางฯ 
ต้ังแต่ปีการศึกษา 2552 ต้ังแต่เดือนมกราคม เอกสารหลักสูตรแกนกลางฯ มีดังนี้ 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
2. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้.............ตามหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 จ านวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๆ ละ 1 เล่ม 
 

http://www.curriculum51.net/
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เอกสารประกอบหลักสูตรฯ แกนกลาง มี 3 เล่ม ดังนี้ 
1. แนวทางการบริหารหลักสูตร 
2. แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
3. แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
นอกจากนี้ สถานศึกษา ท่ีสนใจสามารถขอยืมได้จากผู้ท่ีได้รับการอบรมเป็นวิทยากร  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกเขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้ผ่านการอบรม
อย่างน้อยเป็นศึกษานิเทศก์ จ านวน 7 คน และครูโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรฯ จ านวน 3 คน 
 เม่ือได้เอกสารแล้ว ฝ่ายวิชาการและคณะครูของสถานศึกษาควรศึกษารายละเอียดใน
เอกสารให้เข้าใจ โดยเฉพาะ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนด 
“วิสัยทัศน์” “หลักการ” “จุดหมาย” “สมรรถนะส าคัญ” “คุณลักษณะอันพึงประสงค์” “มาตรฐาน
การเรียนรู้(รวมท้ังตัวชี้วัด)” “กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” “โครงสร้างเวลาเรียน” และศึกษาเอกสาร  
แนวทางการบริหารหลักสูตร อย่างละเอียดจะท าให้ทราบว่าสถานศึกษาจะต้องด าเนินการใช้
หลักสูตรฯ อย่างไร เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ จะให้แนวการจัดการเรียนรู้ท่ีมีมาตรฐานเป็น
เป้าหมาย ส่ือการจัดการเรียนรู้ การจัดท าค าอธิบายรายวิชา การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ส่วนเอกสารแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
แนะน าการบริหารจัดการงานวัดผลของสถานศึกษา การจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
การศึกษาท่ีต้องใช้ 
 การจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ได้แบ่งการศึกษาเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

1. ระดับประถมศึกษา(ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6) เป็นระดับการศึกษาท่ีมุ่งเน้นทักษะ 
พื้นฐานด้านการอ่านการเขียน การคิดค านวณ การคิดพื้นฐาน การติดต่อส่ือสาร กระบวนการเรียนรู้
ทางสังคม และพื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลท้ัง                   
ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3) เป็นระดับการศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้ 
ผู้เรียนได้ส ารวจความถนัด และความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน            
มีทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการด ารงชีวิต           
มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุล
ท้ังด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐาน         
ในการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อ 
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3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6) เป็นระดับการศึกษาท่ีมุ่งเน้น         
การเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผู้เรียนแต่ละคน ท้ังด้านวิชาการ และวิชาชีพ มีทักษะ มีทักษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี 
ทักษะกระบวนการคิดข้ันสูง สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อ และ
การประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผู้น า และผู้ให้บริการ
ชุมชนในด้านต่าง ๆ 

กรอบภาพรวมของการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีดังนี้ 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     1. รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  
     2. ซ่ือสัตย์สุจริต             3. มีวินัย 
     4. ใฝ่เรียนรู้                     5. อยู่อย่างพอเพียง 
     6. มุ่งม่ันในการท างาน   7. รักความเป็นไทย 
                           8. มีจิตสาธารณะ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

จุดหมาย 
1. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติตน

ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
              2. มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา  การใช้
เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต  

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
             4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ยึดม่ันในวิถีชีวิตและ            
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
              5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม                  
มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข   
  
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑.กิจกรรมแนะแนว 

๒.กิจกรรมนักเรียน 

๓. กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ 

วิสัยทัศน์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลังของชาติให้เป็น

มนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก 
ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะ
พื้นฐาน รวมท้ัง เจตคติ ท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เ ต็มตามศักยภาพ  

                มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด   8  กลุ่มสาระการเรียนรู้                                                             
                     1. ภาษาไทย      2. คณิตศาสตร์    3. วิทยาศาสตร์                               
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   5. สุขศึกษาและพลศึกษา      
    6.  ศิลปะ      7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี       8. ภาษาต่างประเทศ                                                  
 

คุณภาพของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานฯ ได้ก าหนด 

องค์ความรู้ ทักษะส าคัญและคุณลักษณะท่ีส าคัญ ท่ีเป็นจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

องค์ความรู้ ทักษะส าคัญ 

และคุณลักษณะ 

ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

วิทยาศาสตร์   :   การน าความรู้ 

และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้าหา
ความรู้ และแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล  
คิดวิเคราะห์  
คิดสร้างสรรค์  และจิต
วิทยาศาสตร์ 
 สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  :    
การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและ
สังคมโลกอย่างสันติสุข  การเป็น
พลเมืองดี  ศรัทธาในหลักธรรม
ของศาสนา การเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ความ
รักชาติ และภูมิใจในความเป็นไทย 
 

ศิลปะ : ความรู้และทักษะ
ในการคิดริเร่ิม  จินตนาการ 
สร้างสรรค์งานศิลปะ  
สุนทรียภาพและการเห็น
คุณค่าทางศิลปะ 
 

ภาษาไทย   :  ความรู้  ทักษะ 

และวัฒนธรรมการใช้ภาษา   
เพื่อการส่ือสาร   ความชื่นชม    
การเห็นคุณค่าภูมิปัญญา ไทย     
และภูมิใจในภาษาประจ าชาติ 

ภาษาต่างประเทศ   :    ความรู้
ทักษะ  เจตคติ และวัฒนธรรม 
การใช้ภาษา ต่างประเทศในการ
ส่ือสาร  การแสวงหาความรู้ 

และการประกอบอาชีพ 
 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี   : 
ความรู้  ทักษะ และเจตคติใน
การท างาน  การจัดการ              
การด ารงชีวิต  การประกอบ
อาชีพ  และการใช้เทคโนโลยี 
 

สขุศึกษาและพลศึกษา   :   
ความรู้ ทักษะและเจตคติในการ
สร้างเสริมสุขภาพพลานามัยของ
ตนเองและผู้อ่ืน  การป้องกันและ
ปฏิบัติต่อส่ิงต่าง ๆ  ท่ีมีผลต่อ
สุขภาพอย่างถูกวิธีและทักษะ          
ในการด าเนินชีวิต 

คณิตศาสตร์  :   การน าความรู้
ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา 
การด าเนินชีวิต  และศึกษาต่อ           
การมีเหตุมีผล  มีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์ พัฒนาการคิดอย่าง
เป็นระบบและสร้างสรรค์ 
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การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน 
หลักสูตรสถานศึกษาก็เช่นเดียวกัน เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน กระบวนการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาจึงเร่ิมจากการศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูตร
แกนกลางฯ ศึกษาเป้าหมายในการพัฒนาคนในระดับท้องถ่ิน ท่ีก าหนดโดยส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา แล้วจึงน าข้อมูลดังกล่าว มาจัดท าเป็นหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินงานของสถานศึกษาในการใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 มีดังนี้ 
 การเตรียมการ 

1. จัดท าโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา 
2. ครูผู้สอนจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
3. ครูผู้สอนจัดท าโครงสร้างรายวิชา 
4. ครูผู้สอนจัดท าหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และสร้างเคร่ืองมือวัดผล 

การเรียนรู้ของผู้เรียน 
5. จัดท าระเบียบการวัดและประเมินผล 
การด าเนินการพัฒนาผู้เรียน 
6. ครูสอนตามหน่วยฯ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
7. ครูประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้ วัดชั้นปี/ช่วงชั้น 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(มาตรฐานการเรียนรู้-โครงสร้างหลักสูตรฯ  
-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-คุณลักษณะอันพึงประสงค์-สมรรถนะส าคัญ-การประเมินผลฯลฯ) 

หลักสูตรระดับท้องถิ่น(เป้าหมายระดับท้องถ่ิน ก าหนดโดย สพท.) 

หลักสูตรสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
โครงสร้างหลักสูตร 
ค าอธิบายรายวิชา 

เกณฑ์การวัดผลการเรียนรู้ และการจบหลักสูตร 

กรรมการสถานศึกษาฯ ให้ความเห็นชอบ 

น าไปใช้ 
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8. สถานศึกษา ตรวจสอบจ านวนหน่วยกิตท่ีผู้เรียนเรียนกับเกณฑ์การจบหลักสูตรฯ 
9. สถานศึกษาออกหลักฐานการศึกษาให้กับผู้เรียน 
ต่อไปนี้จะขยายรายละเอียดในส่วนท่ีจ าเป็น ส าหรับการใช้หลักสูตรแกนกลางฯ  

ท่ีสถานศึกษา และครูผู้สอนควรทราบ ดังนั้น รายการท่ี 5 และรายการท่ี 6-9 จึงจะไม่แสดง
รายละเอียด เนื่องจากผู้รับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว และศึกษาได้จากเอกสาร
ดังกล่าวข้างต้น 

การจัดท าโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา  
ในการจัดท าโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ต้องพิจารณาข้อมูลจากหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป้าหมาย/จุดมุ่งหมายในการพัฒนาผู้เรียน ระดับท้องถ่ิน
(หลักสูตรระดับท้องถ่ิน) แล้วจึงด าเนินการจัดท าโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้(ส าหรับ
ความเป็นท้องถ่ิน สถานศึกษา สามารถสอดแทรกในวิชาพื้นฐาน สอดแทรกหรือจัดท าเป็นรายวิชา
ในวิชาเพิ่มเติม และสามารถสอดแทรกในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  

1. รายวิชาพ้ืนฐาน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต้องให้จ านวนหน่วยกิต/ชั่วโมงตามตามท่ี  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนด การให้ชื่อวิชาในโครงสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาให้ชื่อวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย ให้ชื่อวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือให้ชื่อตามเนื้อหาสาระของรายวิชา
นั้น(โครงสร้างเวลาเรียนก าหนดในเอกสารหลักสูตรแกนกลางฯ หน้า 20) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และตอนปลาย แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถจัดแยกได้มากกว่า 1 รายวิชา(1 รายวิชา
ต้องมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 0.5 หน่วยกิต) แต่รวมจ านวนชั่วโมงของกลุ่มสาระฯ แล้วต้องไม่เกิน
จ านวนชั่วโมงท่ีก าหนดในโครงสร้างเวลาเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีก าหนดโดย
หลักสูตรแกนกลางฯ 

การจัดรายวิชา จัดโดย น าตัวชี้วัดท่ีก าหนดใน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 มาจัดวางในแต่ละปี(ระดับประถมศึกษา) หรือภาคเรียน(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
และตอนปลาย) ให้เป็นล าดับท่ีเหมาะสมกับการรับรู้ของผู้เรียน ส าหรับระดับช้ันมัธยมศึกษาต้อนต้น 
และช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตร

สถานศึกษา สามารถแยกมากกว่า 1 รายวิชาได้ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
อาจจะแยกเป็น 2 รายวิชา เป็นวิชาสุขศึกษา และวิชาพลศึกษา วิชการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
อาจจะแยกเป็น 2 รายวิชา คือ วิชาคอมพิวเตอร์ และวิชาการงานและอาชีพ เป็นต้น แต่จ านวน          
หน่วยกิต หรือจ านวนช่ัวโมง/ปีของ 2 รายวิชารวมกันแล้ว ต้องไม่เกินจ านวนช่ัวโมงในโครงสร้างเวลา
เรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น ท่ีก าหนดในหลักสูตรแกนกลางฯ 
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2. รายวิชาเพ่ิมเติม  
2.1 ระดับประถมศึกษา จัดรายวิชาปีละไม่เกิน 80 ชั่วโมง และมัธยมศึกษาต้อนต้น จัด 

รายวิชาปีละไม่เกิน 240 ชั่วโมง ให้ชื่อวิชาท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาสาระของรายวิชา 
2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดรายวิชาปีละไม่น้อยกว่า 1,680 ชั่วโมง ให้ชื่อวิชาท่ี 

สอดคล้องกับเนื้อหาสาระของรายวิชา 
รายวิชาเพิ่มเติม ผู้สอนต้องก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ท่ีเรียกว่า “ผลการเรียนรู้” เองให้ 

ชัดเจน เนื่องจากไม่มีตัวชี้วัดรายปี/รายช่วงชั้น และให้ใช้ค าว่า “ผลการเรียนรู้” เท่านั้น ไม่ใช้ ค าว่า 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  
 การก าหนดรหัสวิชา มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
หลักท่ี 1  หลักท่ี 2  หลักท่ี 3        หลักท่ี 4                  หลักท่ี 5        หลักท่ี 6 

กลุ่มสาระฯ ระดับ      ปีในระดับการศึกษา   ประเภทของรายวิชา        ล  าดับของรายวิชา 
     ท     1       0              1     01-99 
     ค     2                       1              2 
     ว     3       2 
     ส         3 
     พ         4 
     ศ         5 
     ง         6 

 ใช้รหัสตัวอักษรตามรายการรหัสตัวอักษรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เช่น 
ภาษาอังกฤษ ใช้ อ ภาษาญี่ปุ่น ใช้ ญ ภาษาจีน ใช้ จ เป็นต้น 

หลักท่ี 1 เป็นรหัสตัวอักษรแสดงกลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ 

ท หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ค หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ว หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ส หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
พ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ง หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้ใช้รหัสของแต่ละภาษาตามรายการท่ี

ก าหนด คือ ข หมายถึงภาษาเขมร จ หมายถึงภาษาจีน ซ หมายถึงภาษารัสเซีย ญ หมายถึง
ภาษาญี่ปุ่น  ต หมายถึงภาษาเวียตนาม น หมายถึงภาษาลาติน บ หมายถึงภาษาบาลี ป หมายถึงภาษา
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สเปน ฝ หมายถึงภาษาฝร่ังเศส ม หมายถึงภาษามลายู ย หมายถึงภาษาเยอรมัน ร หมายถึงภาษา
อาหรับ ล หมายถึงภาษาลาว อ หมายถึงภาษาอังกฤษ และ ฮ หมายถึงภาษาฮินดู 
 กรณีท่ีสถานศึกษาได้จัดรายวิชาภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีกระทรวงก าหนด
ไว้ ให้สถานศึกษาท าเร่ืองเสนอ สพฐ. เพื่อก าหนดรหัสตัวอักษรกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
เพิ่มเติม และประกาศให้สถานศึกษาท่ัวประเทศได้รับทราบและใช้ให้ตรงกัน 

หลักท่ี 2 เป็นรหัสตัวเลขแสดงระดับการศึกษา ได้แก่ 
 1 หมายถึง รายวิชาระดับประถมศึกษา 
 2 หมายถึง รายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 3 หมายถึง รายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หลักท่ี 3 เป็นรหัสตัวเลขแสดงปีท่ีเรียนของรายวิชา ได้แก่ 
 0 หมายถึง รายวิชาไม่ก าหนดปีท่ีเรียน จะเรียนปีใดก็ได้ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 1 หมายถึง รายวิชาท่ีเรียนในปีท่ี 1 ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย(ป.1 ม.1 และ ม.4) 
 2 หมายถึง รายวิชาท่ีเรียนในปีท่ี 2 ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย(ป.2 ม.2 และ ม.5) 
 3 หมายถึง รายวิชาท่ีเรียนในปีท่ี 3 ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย(ป.3 ม.3 และ ม.6) 

4 หมายถึง รายวิชาท่ีเรียนในปีท่ี 4 ของระดับประถมศึกษา(ป.4) 
5 หมายถึง รายวิชาท่ีเรียนในปีท่ี 5 ของระดับประถมศึกษา(ป.5) 
6 หมายถึง รายวิชาท่ีเรียนในปีท่ี 6 ของระดับประถมศึกษา(ป.6) 

หลักท่ี 4 เป็นรหัสตัวเลขแสดงประเภทของรายวิชา ได้แก่ 
 1 หมายถึง รายวิชาพื้นฐาน 
 2 หมายถึง รายวิชาเพิ่มเติม 
หลักท่ี 5 และหลักท่ี 6 เป็นรหัสตัวเลขแสดงล าดับของรายวิชาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในปี/ระดับ
การศึกษาเดียวกันมีจ านวนต้ังแต่ 01-99 ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระ             
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ควรก าหนดรหัสวิชาเป็นช่วงล าดับ ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
01-19  รายวิชาในกลุ่มฟิสิกส์ 
21-39  รายวิชาในกลุ่มเคมี                                               
41-59  รายวิชาในกลุ่มชีววิทยา  
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61-79  รายวิชาในกลุ่มโลกและอวกาศ                                             
81-99  รายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์อ่ืน ๆ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 01-19  รายวิชาในกลุ่มศาสนา 
             21-39  รายวิชาในกลุ่มหน้าท่ีพลเมือง                                              

41-59  รายวิชาในกลุ่มเศรษฐศาสตร์                                           
61-79  รายวิชาในกลุ่มประวัติศาสตร์                                             
81-99  รายวิชาในกลุ่มภูมิศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
01-19  รายวิชาในกลุ่มการด ารงชีวิตและครอบครัว                                                 
21-39  รายวิชาในกลุ่มการออกแบบและเทคโนโลยี                                               
41-59  รายวิชาในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร                                           
61-99  รายวิชาในกลุ่มการอาชีพ 
3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นจัดให้ผู้เรียนปีละ  

120 ชั่วโมง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดให้ผู้เรียนปีละ 360 ชั่วโมง 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน 

(ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมชุมนุม ชมรม) และ
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ซ่ึงกิจกรรมเพื่อสังคมฯ เป็นกิจกรรมตามความสนใจของ
ผู้เรียนท่ีจะท าเพื่อบุคคลอ่ืน สังคม ชุมชน เพื่อพัฒนาจิตสาธารณ  

ระดับประถมศึกษา รวม 6 ปี ให้ได้จ านวน 60 ชั่วโมง  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(3 ปี) จ านวน 45 ชั่วโมง  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(3 ปี) จ านวน 60 ชั่วโมง 

 จ านวนชั่วโมงของกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมฯ ท่ีก าหนดในหลักสูตรแกนกลางฯ 
สถานศึกษาอาจจะจัดเป็นกิจกรรมสอดแทรกในรายวิชาต่าง ๆ(วิชาพื้นฐาน และวิชาเพิ่มเติม) หรือ
ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือจัดนอกเวลาก็ได้ โดยต้องมีหลักฐานการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคม
ของผู้เรียน ครบจ านวนชั่วโมงตามท่ีหลักสูตรแกนกลางฯ ก าหนด ซ่ึงสถานศึกษาจะจัดให้มีทุกปี 
หรือทุกภาคเรียน หรือเป็นบางปี บางภาคเรียน ก็ได้ แต่ต้องมีจ านวนชั่วโมงครบตามท่ีหลักสูตร
แกนกลางฯ ก าหนด  
 การก าหนดโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถก าหนดจ านวนช่ัวโมง
รวมท้ังหมด(วิชาพ้ืนฐาน วิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรม)มากกว่าท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดไว้ได้ตามความเหมาะสม และบริบทของสถานศึกษา  โดยต้อง
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หมายเหตุ แสดงรายวิชาท่ีจัดเกินจากท่ีหลักสูตรแกนกลางฯ ก าหนดพร้อมให้เหตุผลไว้นอกกรอบ

หลักสูตรแกนกลางฯ ด้วย 
 เม่ือสถานศึกษาก าหนดจ านวนชั่วโมงส าหรับแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามโครงสร้าง
หลักสูตรแกนกลางฯ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้คณะครูทุกคนได้ทราบ และเตรียมวางแผน       
การพัฒนาผู้เรียนต่อไป 

การจัดท าค าอธิบายรายวิชา มีแนวการด าเนินการ ดังนี้ 
 ในการจัดท าค าอธิบายรายวิชาทุกวิชา ทุกระดับชั้น ต้องน าเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนของ
หลักสูตรระดับท้องถ่ินท่ีก าหนดโดย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามาจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนด้วย 
เนื่องจาก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีหน้าท่ีจะต้องประเมินคุณภาพของผู้เรียนตามเป้าหมายของ
หลักสูตรระดับท้องถ่ินด้วย ในการจัดท าค าอธิบายรายวิชา มีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้  

1. ระดับประถมศึกษา  
1.1 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน สอนระดับชั้นเดียวกัน ร่วมกันศึกษาและ 

วิเคราะห์ตัวชี้วัดชั้นปี และสาระการเรียนรู้แกนกลางตามท่ีหลักสูตรแกนกลางฯ ก าหนด แต่ละ
ตัวชี้วัดว่า มีค า หรือข้อความส าคัญ(Key words)ใดท่ีเป็น “ความรู้(K)” “ทักษะ/กระบวนการ(P)” 
และ “คุณลักษณะ(A)” (เป็นคุณลักษณะของรายวิชาท่ีปรากฏตามตัวชี้วัด  อาจจะไม่ตรงกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีหลักสูตรแกนกลางฯ ก าหนดก็ได้)  จัดแยกไว้เป็นส่วน ๆ วิเคราะห์ให้
ครบทุกตัวชี้วัดท่ีก าหนดในรายวิชาโดยอาจจะใช้แบบฟอร์มข้างล่าง  

1.2 น าข้อความท่ีวิเคราะห์ไว้(ด้านความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะ)  
มาสังเคราะห์ หรือร้อยเรียงเขียนเป็นค าอธิบายรายวิชา โดยอาจจะให้ข้อความท้ัง 3 ส่วนท่ีวิเคราะห์
ไว้ผสมกลมกลืน หรือเขียนแยกส่วนของความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะไว้คนละ       
ย่อหน้าก็ได้ และย่อหน้าสุดท้ายของค าอธิบายรายวิชา ต้องระบุด้วยว่า วิชานี้มีตัวชี้วัดอะไรบ้าง โดย
เขียนเป็นรหัสก ากับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดไว้ด้วย ดังนี้ 

ว 1.1 ป. 1/2 
ป.1/2        หมายถึง ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ข้อท่ี 2 
1.1            หมายถึง สาระท่ี 1  มาตรฐานข้อท่ี 1      
ว                หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
2.1 ครูท่ีสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้เ ดียวกัน ระดับชั้นเดียวกัน ศึกษาและวิเคราะห์  

ตัวชี้วัดชั้นปีตามท่ีหลักสูตรแกนกลางฯ ก าหนด แล้วช่วยกันจัดวางตัวชี้วัดไว้ในภาคเรียนท่ี 1 และ
ภาคเรียนท่ี 2 ตัวชี้วัดท่ีจัดวางในภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 อาจจะซ้ ากัน หรือไม่ซ้ ากันก็ได้ 
แล้วแต่ดุลพินิจของผู้สอน ซ่ึงต้องค านึงถึงเวลาท่ีใช้สอนในแต่ละภาคเรียนด้วยว่ามีเพียงพอหรือไม่ 
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และถ้าน าตัวชี้วัดใดไว้ในภาคเรียนใด ในภาคเรียนนั้นต้องประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตาม
ตัวชี้วัดนั้นด้วยทุกตัวชี้วัด  

2.2 ครูผู้สอนวิเคราะห์ตัวชี้วัดชั้นปี และสาระการเรียนรู้แกนกลางตามท่ีหลักสูตร 
แกนกลางฯ ก าหนดส าหรับภาคเรียนท่ี 1 แต่ละตัวชี้วัดว่า มีค า หรือข้อความส าคัญ(Key words)ใดท่ี
เป็น “ความรู้(K)” “ทักษะ/กระบวนการ(P)” และ “คุณลักษณะ(A)” (เป็นคุณลักษณะของรายวิชาท่ี
ปรากฏตามตัวชี้วัด  อาจจะไม่ตรงกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีหลักสูตรแกนกลางฯ ก าหนด         
ก็ได้) จัดแยกไว้เป็นส่วน ๆ ให้ครบทุกตัวชี้วัดของภาคเรียนนั้น โดยอาจจะใช้แบบฟอร์มข้างล่าง  

2.3 น าข้อความท่ีวิเคราะห์ไว้(ด้านความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะ)  
มาสังเคราะห์ หรือร้อยเรียงเขียนเป็นค าอธิบายรายวิชา โดยอาจจะให้ข้อความท้ัง 3 ส่วนท่ีวิเคราะห์
ไว้ผสมกลมกลืน หรือเขียนแยกส่วนของความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะไว้คนละ       
ย่อหน้าก็ได้ และย่อหน้าสุดท้ายของค าอธิบายรายวิชา ต้องระบุด้วยว่า วิชานี้มีตัวชี้วัดอะไรบ้าง โดย
เขียนเป็นรหัสก ากับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดไว้ด้วย ดังนี้ 

ว 1.1 ม. 1/2 
ม.1/2        หมายถึง ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ข้อท่ี 2 
1.1            หมายถึง สาระท่ี 1  มาตรฐานข้อท่ี 1      
ว               หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

3.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องจากหลักสูตรแกนกลางฯ ก าหนดตัวชี้วัดเป็นช่วงชั้น
(ม.4-6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนั้น ครูผู้สอนควรด าเนินการ ดังนี้ 

 3.1  ครูท่ีสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน ระดับชั้นเดียวกัน ศึกษาและวิเคราะห์  
ตัวชี้วัดช่วงชั้นตามท่ีหลักสูตรแกนกลางฯ ก าหนด แล้วช่วยกันจัดวางตัวชี้วัดไว้ในแต่ละระดับชั้น
(ม.4, ม.5, และ ม.6) ในแต่ละภาคเรียน(ภาคเรียนท่ี 1-6) ตัวชี้วัดท่ีจัดวางในแต่ละภาคเรียน อาจจะซ้ า
กัน หรือไม่ซ้ ากันก็ได้ แล้วแต่ดุลพินิจของผู้สอน ซ่ึงต้องค านึงถึงเวลาท่ีใช้สอนในแต่ละภาคเรียน
ด้วยว่ามีเพียงพอหรือไม่ และถ้าน าตัวชี้วัดใดไว้ในภาคเรียนใด ในภาคเรียนนั้นต้องประเมินผล         
การเรียนรู้ของผู้เรียนตามตัวชี้วัดนั้นด้วยทุกตัวชี้วัด  

3.2 ครูผู้สอนวิเคราะห์ตัวชี้วัดช่วงชั้น และสาระการเรียนรู้แกนกลางตามท่ีหลักสูตร 
แกนกลางฯ ก าหนดส าหรับแต่ละภาคเรียน พิจารณาว่า แต่ละตัวชี้วัด มีค า หรือข้อความส าคัญ(Key 
words)ใดท่ีเป็น “ความรู้(K)” “ทักษะ/กระบวนการ(P)” และ “คุณลักษณะ(A)” (เป็นคุณลักษณะของ
รายวิชาท่ีปรากฏตามตัวชี้วัด  อาจจะไม่ตรงกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีหลักสูตรแกนกลางฯ 
ก าหนดก็ได้) จัดแยกไว้เป็นส่วน ๆ ให้ครบทุกตัวชี้วัดของภาคเรียนนั้น โดยอาจจะใช้แบบฟอร์ม
ข้างล่าง 

3.3 น าข้อความท่ีวิเคราะห์ไว้(ด้านความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะ) มา 
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สังเคราะห์ หรือร้อยเรียงเขียนเป็นค าอธิบายรายวิชา โดยอาจจะให้ข้อความท้ัง 3 ส่วนท่ีวิเคราะห์ไว้
ผสมกลมกลืน หรือเขียนแยกส่วนของความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะไว้คนละย่อหน้า
ก็ได้ และย่อหน้าสุดท้ายของค าอธิบายรายวิชา ต้องระบุด้วยว่า วิชานี้มีตัวชี้วัดอะไรบ้าง โดยเขียน
เป็นรหัสก ากับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดไว้ด้วย ดังนี้ 

ว 1.1 ม. 4-6/1 
ม.4-6/1     หมายถึง ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ข้อท่ี 1 
1.1            หมายถึง สาระท่ี 1  มาตรฐานข้อท่ี 1      
ว                หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

แบบฟอร์มการเขียนค าอธิบายรายวิชาอาจจะเป็น ดังนี้ 
การวิเคราะห์เพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้............................ วิชา.......................... ระดับชั้น.............ภาคเรียนท่ี............... 

ตัวชี้วัด  
สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถ่ิน 

ความรู้  ทักษะ / กระบวนการ คุณลักษณะฯ 
ว1.1ป.1/1เปรียบเทียบ
ส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิต 

1.ส่ิงมีชีวิต 
2.ส่ิงใม่มีชีวิต 
 

1.การสังเกตและ
เปรียบเทียบส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงไม่มีชีวิต 

1.มีความสนใจ
สังเกตส่ิงต่าง ๆ  

ว1.1ป.1/2สังเกตและ
อธิบายลักษณะและหน้าท่ี
ของโครงสร้างภายนอก
ของพืชและสัตว์ 

1.ลักษณะและ
หน้าท่ีของ
โครงสร้างภายนอก
ของพืช 
2.ลักษณะและ
หน้าท่ีของ
โครงสร้างภายนอก
ของสัตว์ 

1.การสังเกตลักษณะและ
หน้าท่ีของโครงสร้าง
ภายนอกของพืชและสัตว์ 

1.มีความสนใจ
สังเกตส่ิงต่าง ๆ 

.................................... ............................ ....................................... ................................. 
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แบบฟอร์มการเขียนค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้................................................ 
วิชา..............................................ชั้น.........เวลาเรียน..........ชั่วโมง  จ านวน.......หน่วยกิต   
ค าอธิบายรายวิชา 
 ............................................................................................................................................
................................................................................................ ............................................................ 
................................................................................................................. .......................................... 
................................................................................................................. .........................................  
รหัสตัวชี้วัด 
 ............................................................................................................................. ...............
.......................................................... .................................................................................................. 

การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
 ในการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ มีแนวการด าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดท าโครงสร้างรายวิชา 
2. ก าหนดเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ 
3. ก าหนดหลักฐานท่ีเป็นผลการเรียนรู้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด(ออกแบบการประเมินผล 

การเรียนรู้ และก าหนดผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน)  
4. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามเป้าหมายท่ีก าหนด(โดย 

ตรวจสอบผลการจัดการเรียนรู้จาก “หลักฐานท่ีเป็นผลการเรียนรู้”  
การจัดท าโครงสร้างรายวิชา 

เม่ือได้รายวิชาลงโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว ครูผู้สอนจัดท า 
โครงสร้างรายวิชาโดยด าเนินการ ดังนี้ 

1. ก าหนดช่ือหน่วยการเรียนรู้ โดยพิจารณาค า/ข้อความส าคัญ(Key words) หรือเนื้อหา  
ในตัวชี้วัดของรายวิชามาจัดกลุ่ม โดยน าตัวชี้วัดท่ีมีเนื้อหาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน หรือเป็นเร่ืองเดียวกัน 
มารวมกันจัดเป็น 1 หน่วยการเรียนรู้ ซ่ึงใน 1 รายวิชาจะมีหลายหน่วยฯ และแต่ละหน่วยฯ จะมี
ตัวชี้วัดซ้ าหรือไม่ซ้ ากันก็ได้ อยู่ในดุลพินิจของผู้สอน แต่เวลาท่ีใช้จัดการเรียนรู้รวมท้ังหมด ต้อง 
ไม่เกินจ านวนชั่วโมงท่ีก าหนดในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา แล้วต้ังชื่อหน่วยให้น่าสนใจ
ส าหรับผู้เรียน 

2. ระบุมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดท่ีน ามาจัดท าเป็นหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วย 
การเรียนรู้ โดยเขียนรหัสมาตรฐาน ระดับชั้นและตัวชี้วัดท่ีน ามาจัดท าหน่วยฯ ท้ังหมด 
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3. ก าหนดสาระส าคัญส าหรับแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เป็นข้อความท่ีระบุว่าผู้เรียนรู้อะไร  
มีทักษะอะไร (อาจจะมีคุณลักษณะอย่างไรด้วย) และหน่วยนี้มีคุณค่าต่อผู้เรียนอย่างไรในระยะส้ัน
และระยะยาวโดยร้อยเรียงข้อมูลของทุกตัวชี้วัด และเขียนเป็น Concept ภาพรวมของหน่วยฯ ท่ี
ต้องการให้เป็นองค์ความรู้ เป็นความเข้าใจท่ีฝังติดตัวผู้เรียนไปเป็นเวลานาน และสามารถน ามาใช้
ได้เม่ือต้องการ ซ่ึงมีวิธีเขียน 4 แนวทาง ได้แก่ 

3.1 เขียนลักษณะหลักเกณฑ์ หรือหลักการ เช่น “พืชตอบสนองต่อแสง เสียง และ 
การสัมผัส ซ่ึงเป็นสภาพแวดล้อมภายนอก”  “การบวก คือการน าจ านวนต้ังแต่สองจ านวนข้ึนไปมา
รวมกัน จ านวนท่ีได้จากการรวมจ านวนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เรียกว่า ผลรวม หรือ ผลบวก และใช้
เคร่ืองหมาย + เป็นสัญลักษณ์แสดงการบวก”  

3.2 เขียนลักษณะความคิดรวบยอด เช่น “พืชและสัตว์ต้องการอาหาร น้ าและอากาศ  
เพื่อการด ารงชีวิต และการเจริญเติบโต” หรือเขียนแบบความเข้าใจท่ีคงทน เช่น“ความเข้าใจจ านวน
นับ สัญลักษณ์ท่ีใช้ในสมการ การบวกลบคูณหารจ านวนนับ และความเท่ากัน ท าให้สามารถ
แก้ปัญหาภายใต้ข้อจ ากัดต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันได้”  “การด ารงชีวิตท่ามกลางการเปล่ียนแปลงโดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท าให้ชีวิตมีความสุข”  

3.3 เขียนลักษณะกระบวนการ(กรณีท่ีภาพรวมของหน่วยฯ เน้นกระบวนการ) เช่น  
หน่วยฯ นี้เน้นกระบวนการแก้ปัญหา เขียนสาระส าคัญได้ คือ “การวิเคราะห์สาเหตุ ของปัญหาอย่าง
กว้างขวางหลายมิติ ก าหนดทางเลือกในการแก้สาเหตุของปัญหาอย่างหลากหลาย เลือกทางเลือก 
ในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม ด าเนินการแก้ปัญหาตามทางเลือกท่ีก าหนด ประเมินและปรับปรุง 
การแก้ปัญหาอย่างรอบคอบเป็นระยะ ๆ ช่วยให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 

3.4 เขียนลักษณะความสัมพันธ์ เช่น “วิธีการด ารงชีวิตของมนุษย์ มีผลกระทบต่อ 
ระบบนิเวศในสายน้ า”   

4. ก าหนดระยะเวลา(จ านวนชั่วโมง)ส าหรับแต่ละหน่วยการเรียนรู้ รวมทุกหน่วยฯ แล้ว  
มีจ านวนชั่วโมงเท่ากับจ านวนชั่วโมงของรายวิชา 

5. ก าหนดน้ าหนักคะแนนของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ตามความส าคัญของแต่ละหน่วยฯ  
เพื่อการก าหนดคะแนนส าหรับการประเมินผลการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยฯ ให้เหมาะสมตาม
ความส าคัญของแต่ละหน่วยฯ  

การจัดท าโครงสร้างรายวิชา อาจจะใช้แบบฟอร์มในการบันทึก ดังต่อไปนี้ 
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การจัดท าโครงสร้างรายวิชา 
โครงสร้างรายวิชา................................................  กลุ่มสาระการเรียนรู้....................................... ... 
ชั้น.................................. เวลา..............ชั่วโมง  จ านวน............หน่วยกิต  ภาคเรียนท่ี..................... 
ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มฐ. ตัวชี้วัด สาระส าคัญ เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

      
      
      
      

รวมตลอดปี/ภาค   

 การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
 การจัดท าหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน เป็นหน่วยการเรียนรู้ท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด เป็นเป้าหมายของหน่วยฯ ข้ันตอนนี้ เป็นข้ันตอนส าคัญท่ีสุดของการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา เป็นการน ามาตรฐานการเรียนรู้สู่การปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน  
 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี สพฐ.แนะน า คือ ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 
Backward Design ซ่ึงมี 3 ข้ันตอนใหญ่ ๆ ได้แก่ 

1. ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 
2. ก าหนดหลักฐานท่ีเป็นผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายการเรียนรู้ท่ีก าหนด 
3. ออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
ขั้นท่ี 1 ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ จากท่ีเป็นหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน เป้าหมาย 

การเรียนรู้ของหน่วยฯ ได้แก่  
ช่ือหน่วย.................................................... 
เป้าหมายการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ........................(น ามาจากโครงสร้างรายวิชา)........ ......................... 
ตัวช้ีวัด...........(น ามาจากโครงสร้างรายวิชาเขียนรหสัและรายละเอียดของแต่ละตัวชี้ วัด)..................  
คุณลักษณะ...(น ามาจากตารางการวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชา หรืออาจจะเลือก
คุณลักษณะท่ีส าคัญและเด่น ก าหนดเป็นคุณลักษณะของหน่วยฯ).................. 
 ขั้นท่ี 2 ก าหนดหลักฐานท่ีเป็นผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นการน าเป้าหมายทุกเป้าหมาย
(สาระส าคัญ ตัวชี้วัดทุกตัวชี้วัด และคุณลักษณะ) มาก าหนดหลักฐานท่ีเป็นผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
อาจจะใช้ตาราง ดังนี้ 
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เป้าหมาย หลักฐานท่ีเป็นผลการเรียนรุ้ 

สาระส าคัญ 
................................................................... 

(ผลงาน/ชิ้นงาน/ภารเงาน) 
.......................................................................... 

ตัวช้ีวัด 
ว1.1ป.1/1................................................ ............ 

(ผลงาน/ชิ้นงาน/ภารเงาน) 
........................................................................... 

คุณลักษณะ 
........................................................................... 

(ผลงาน/ชิ้นงาน/ภารเงาน) 
……………………………………………….. 

 การก าหนดหลักฐานท่ีเป็นผลการเรียนรู้ เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยการ
ออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้ให้เหมาะสม ซ่ึงโดยท่ัวไปได้ก าหนดเป็น 6 เทคนิคของการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. Selected Response หมายถึง ข้อสอบปรนัยเลือกตอบ จับคู่ ถูกผิด 
2. Constructed Response หมายถึง ข้อสอบเติมค า หรือเติมข้อความ หรือเขียน Mind map 
3. Essay หมายถึง เขียนบรรยาย เขียนเรียงความ  เขียนเล่าเร่ือง เขียนรายงาน 
4. School Product/Performance หมายถึง การแสดงหรือการปฏิบัติในสถานศึกษา เช่น 

โต้วาที พูดสนทนาภาษาอังกฤษ ทดลองทางวิทยาศาสตร์ อ่าน... แสดงบทบาทสมมุติ(Role play)… 
ประกอบอาหาร.. สืบค้นข้อมูล......(โดยใช้ internet ในโรงเรียน)  

5. Contextual Product/Performance หมายถึง การแสดงในสถานการณ์จริง หรือสภาพชีวิต 
จริงนอกสถานศึกษา เช่น “ส ารวจราคาพืชผักในตลาด สรุป และน าเสนอผลการส ารวจ” “ส ารวจสินค้า 
OTOP สรุป และน าเสนอผลการส ารวจ” “สัมภาษณ์ชาวต่างประเทศ แล้วเขียนรายงานส่ง หรือน ามาเล่า
ให้เพื่อนนักเรียนฟังในชั่วโมง” 

6. On-going Tools  หมายถึง เป็นหลักฐานแสดงการเรียนรู้ของผู้เรียน ท่ีมีการประเมิน
ผู้เรียนตลอดเวลา ทุกวัน เช่น ผู้เรียนบันทึกพฤติกรรม........ หรือการสังเกตพฤติกรรม......ของผู้เรียน
ตลอดเวลา ต้ังแต่ต่ืน จนหลับนอนทุกวัน 
 ใน 1 เป้าหมายการเรียนรู้ อาจจะมีหลักฐาน(ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน)มากกว่า 1 อย่างก็ได้ 
เพื่อเป็นการยืนยัน สร้างความม่ันใจให้กับครูผู้สอนว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจในเร่ืองนั้น  ๆ จริง และ
หลักฐานท่ีเป็นผลการเรียนรู้ 1 อย่าง อาจจะตอบได้หลายเป้าหมายก็เป็นได้ ก็เขียนซ้ ากันหลาย
เป้าหมายได้ เนื่องจากเป็นหลักฐานท่ีเป็นผลการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีชัดเจน  
 ขั้นท่ี 3 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ แนวด าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดล าดับหลักฐานท่ีเป็นผลการเรียนรู้ โดยน าหลักฐานท่ีเป็นผลการเรียนรู้ท้ังหมด 
ท่ีระบุในในข้ันท่ี 2 (หลักฐานท่ีซ้ ากัน ให้น ามาจัดล าดับคร้ังเดียว)  ตามล าดับท่ีครูผู้สอนจะท าการ
สอนผู้เรียน ให้เป็นล าดับให้เหมาะสม 

2. ก าหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยน าหลักฐานท่ีเป็นผลการเรียนรู้เป็นหลักในการ 
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ออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนท าภาระกิจ หรือผลิตผลงาน/ชิ้นงานได้ตามท่ีก าหนดใน 
ข้ันท่ี 2 ด้วยตัวของผู้เรียนเอง โดยครูเป็นคนก าหนดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจ แล้ว
ท างานได้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ของหน่วยฯท่ีก าหนด โดยอาจจะออกแบบตารางบันทึก 
ดังนี้ 

หลักฐาน กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์ ช่ัวโมง 
1................................. 
2................................ 
 

กิจกรรมท่ี 1(เขียนกิจกรรมหลัก ๆ) 
1............................................................ 
2............................................................ 

  

3................................ กิจกรรมท่ี 2 
1.............................................................. 
2.............................................................. 

  

 ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 1 ชุดของกิจกรรม อาจจะสามารถท าให้ผู้เรียนมีผลงาน/
ชิ้นงาน/ ท าภาระงานได้ตามหลักฐานท่ีก าหนดหลายหลักฐานก็ได้ หรือ 1 หลักฐาน ต่อ 1 ชุดของ
กิจกรรมก็ได้ อยู่ในดุลพินิจของผู้สอน และขณะออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพัฒนาสมรรถนะ 5 สมรรถนะตามท่ีก าหนดในหลักสูตรแกนกลางฯให้แก่
ผู้เรียนด้วย  
 เม่ือออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้ครบทุกหลักฐานแล้ว ให้น าข้อมูลท้ังหมดต้ังแต่เร่ิม
ก าหนดหน่วยฯ มาเขียนรายละเอียดลักษณะเดียวกับแผนการจัดการเรียนรู้ และแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีแนะน า คือเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ใหญ่ 1 แผนฯ ต่อ 1 หน่วยการเรียนรู้ โดยในข้ัน
กิจกรรมการเรียนรู้ ให้แยกกิจกรรม1 ช่วง(น าเข้าสู่บทเรียน-สอน-สรุปประเมิน) ให้ตรงกับจ านวน
ชั่วโมงในตารางสอน โดยอาจจะให้มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี... 
กลุ่มสาระการเรียนรู้............................................... .....................รายวิชา.......................................... 
ช้ัน..........................ภาคเรียนท่ี.............................ปีการศึกษา .......................................................... 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้.................................................................................................เวลา.........ช่ัวโมง 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ............................................................................................................................. ................ 
ตัวช้ีวัด 

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

สาระส าคัญ 
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 .............................................................................................................................................. 
สาระการเรียนรู้(วิเคราะห์จากตัวชี้วัดท้ังหมดของหน่วยฯ) 
 ความรู้ 

............................................................................................................................. .............. 
ทักษะ/กระบวนการ 
............................................................................................................................. ............... 
คุณลักษณะ 
........................................................................................................................................... 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ............................................................................................................................. ............. 
สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้ 
 ..........................................................................................................................................  
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

เป้าหมาย หลักฐาน วิธีวัด เคร่ืองมือวัด 
สาระส าคัญ 
................................. 

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

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

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

ตัวช้ีวัด 
ว1.1ป.1/1 

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

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

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

ว1.1ป.1/2 .................................. .................................. ................................. 
คุณลักษณะ 
................................... 

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

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

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

 จากนี้ ครูผู้สอนต้องสร้างเคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามท่ีก าหนดข้างบน
ให้ครบ 

การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
 เม่ือครูผู้สอนออกแบบการจัดการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว ควรให้ผู้เชี่ยวชาญ(ครูสอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เดียวกัน)อย่างน้อย 3 คน ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมของหน่วยการ
จัดการเรียนรู้ท่ีจะน าไปจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยอาจจะใช้แบบประเมิน ดังนี้  
 
 
 

แบบประเมินการจัดท าหน่วยการจัดการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้................................................ชื่อหน่วยการจัดการเรียนรู้.......................... .......... 
ชั้น............................เวลา..........................ครูผู้สอน...................................................... .............. 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในชื่อท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
4 หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสุด   3 หมายถึง เหมาะสมมาก 
2 หมายถึง เหมาะสมน้อย    1 หมายถึง เหมาะสมน้อยท่ีสุด 

รายการ ความเหมาะสม 

4 3 2 1 
1.ชื่อหน่วยฯ กระทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ น่าสนใจ     
2.มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดมีความเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม     
3.ความสอดคล้องของสาระส าคัญ กับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด     
4.ความครอบคลุมของสาระส าคัญกับตัวชี้วัดท้ังหมดของหน่วยฯ     
5.ความเหมาะสมของจ านวนชั่วโมง     
6.ความครบถ้วนของสาระการเรียนรู้กับตัวชี้วัด     
7.ความครบถ้วนของทักษะ/กระบวนการกับตัวชี้วัด     
8.ความครบถ้วนของคุณลักษณะกับตัวชี้วัด     
9.ความเหมาะสมของผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงานเพื่อการประเมินผลการ
เรียนรู้ รวบยอดของหน่วยฯ 

    

10.กิจกรรมการเรียนรู้ สามารถท าให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ/กระบวนการ 
และคุณลักษณะ ครบตามตัวชี้วัดของหน่วยฯ และเน้นสมรรถนะส าคัญท่ี
หลักสูตรแกนกลางฯ ก าหนด 

    

11.ความเหมาะสมของส่ือ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้     
12.ความเหมาะสมของวิธีการวัด และประเมินผลการเรียนรู้     
13.ความเหมาะสมของเคร่ืองมือวัด และประเมินผลการเรียนรู้     
14.ความเหมาะสมของเกณฑ์การวัด และประเมินผลการเรียนรู้     
15.หน่วยการเรียนรู้สามารถน าไปจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้จริง     

รวมคะแนน/สรุปผลการประเมิน     
หรือ คะแนนเฉลี่ย     

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของหน่วยการเรียนรู้ 

กรณีใช้คะแนนรวม  
คะแนน 15-30 หมายถึง ปรับปรุง  คะแนน 31-40 หมายถึง พอใช้ 
คะแนน 41-50 หมายถึง ดี   คะแนน 51-60 หมายถึง ดีมาก 

กรณีใช้คะแนนเฉลี่ย 
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 คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.75 หมายถึง ปรับปรุง           คะแนนเฉล่ีย 1.76-2.50 หมายถึง พอใช้ 
 คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.25 หมายถึง ดี           คะแนนเฉล่ีย 3.26-4.00 หมายถึง ดีมาก 
 เม่ือหน่วยการเรียนรู้ท่ีได้ออกแบบมีคุณภาพผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ครูผู้สอนจึงน าไป
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 
และมีคุณภาพตามท่ี สพท.ได้มุ่งหมายไว้ 

...................................................................................................... 
 
 
เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.  
กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด 


