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การใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตามคาสั่งกระทรวงศึกษาธิ การที่ สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐานที่ 293/2551
เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 กาหนดให้สถานศึกษา
ในสังกัด จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสู ตรแกนกลางการศึก ษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
1. โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรและโรงเรียนที่ มีความพร้ อ มตามรายชื่อ ที่กระทรวง
ศึกษาธิการประกาศ ใช้หลักสูตรฯ ดังนี้
1.1 ปีการศึกษา 2552 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
1.2 ปีการศึกษา 2553 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5
1.3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ทุกชั้นเรียน
2. โรงเรียนทั่วไป ให้ใช้หลักสูตรฯ ดังนี้
2.1 ปีการศึกษา 2553 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
2.2 ปีการศึกษา 2554 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5
2.3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ทุกชั้นเรียน
สถานศึกษา ที่ต้องใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึก ษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตาม
กาหนดเวลาดังกล่าว ควรศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกั บหลั กสู ตรแกนกลางฯ และเตรียมการจัดทาสิ่ง
ต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนที่จะถึงกาหนดเวลาตามคาสั่งของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวแล้ ว เอกสาร
เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางฯ สถานศึกษา สามารถดาวน์โหลดได้ ที่ www.curriculum51.net และ
กระทรวงศึกษาธิการจะทะยอยส่งเอกสารเป็นรู ปเล่ มให้สถานศึ กษาที่ต้องใช้หลักสูตรแกนกลางฯ
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่เดือนมกราคม เอกสารหลักสูตรแกนกลางฯ มีดังนี้
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่ มสาระการเรียนรู้ .............ตามหลัก สูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จานวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๆ ละ 1 เล่ม
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เอกสารประกอบหลักสูตรฯ แกนกลาง มี 3 เล่ม ดังนี้
1. แนวทางการบริหารหลักสูตร
2. แนวทางการจัดการเรียนรู้
3. แนวปฏิบัติการวัดและประเมิน ผลการเรียนรู้
นอกจากนี้ สถานศึกษา ที่สนใจสามารถขอยืมได้จากผู้ ที่ไ ด้รั บการอบรมเป็นวิ ทยากร
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ผ่านการอบรม
อย่างน้อยเป็นศึกษานิเทศก์ จานวน 7 คน และครูโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรฯ จานวน 3 คน
เมื่อได้เอกสารแล้ว ฝ่ายวิชาการและคณะครูของสถานศึกษาควรศึ กษารายละเอีย ดใน
เอกสารให้เข้าใจ โดยเฉพาะ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนด
“วิสัยทัศน์” “หลักการ” “จุดหมาย” “สมรรถนะสาคัญ” “คุณลักษณะอันพึงประสงค์” “มาตรฐาน
การเรียนรู้(รวมทั้งตัวชี้วัด)” “กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” “โครงสร้างเวลาเรียน” และศึกษาเอกสาร
แนวทางการบริหารหลักสูตร อย่างละเอียดจะทาให้ทราบว่าสถานศึก ษาจะต้ องดาเนินการใช้
หลักสูตรฯ อย่างไร เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ จะให้แนวการจัดการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเป็น
เป้าหมาย สื่อการจัดการเรียนรู้ การจัดทาคาอธิบายรายวิชา การจัดทาหน่วยการเรียนรู้ที่ส่งเสริ มให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ ส่วนเอกสารแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
แนะนาการบริหารจัดการงานวัดผลของสถานศึกษา การจัดทาระเบียบว่าด้วยการวั ดและประเมินผล
การเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ระดับชั้นเรียน ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
การศึกษาที่ต้องใช้
การจัดการศึกษาระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ได้แบ่งการศึกษาเป็น 3 ระดับ ได้แก่
1. ระดับประถมศึกษา(ชั้นประถมศึก ษาปี ที่ 1-6) เป็นระดับการศึกษาที่มุ่งเน้นทัก ษะ
พื้นฐานด้านการอ่านการเขียน การคิดคานวณ การคิดพื้นฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้
ทางสังคม และพื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูร ณ์และสมดุล ทั้ง
ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชั้นมัธยมศึก ษาปี ที่ 1-3) เป็นระดับการศึกษาที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้สารวจความถนัด และความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน
มีทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการดารงชีวิต
มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมื อในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อ สังคม มีความสมดุ ล
ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐาน
ในการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อ
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3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชั้นมัธยมศึก ษาปี ที่ 4-6) เป็นระดับการศึกษาที่มุ่งเน้น
การเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผู้เรียนแต่ละคน ทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ มีทักษะ มีทักษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี
ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถนาความรู้ไ ปประยุก ต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึก ษาต่อ และ
การประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผู้นา และผู้ให้บริการ
ชุมชนในด้านต่าง ๆ
กรอบภาพรวมของการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีดังนี้
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วิสัยทัศน์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกาลังของชาติให้เป็น
มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะ
พื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จาเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เ ต็ มตามศั กยภาพ
จุดหมาย
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อ สาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้
เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป็นพลเมื องไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุ ข
5. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อ ม
มีจิตสาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์และสร้ างสิ่งที่ ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี ความสุข

1.
2.
3.
4.
5.

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ความสามารถในการสื่อ สาร
ความสามารถในการคิ ด
ความสามารถในการแก้ ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางาน 7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

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

คุณภาพของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑.กิจกรรมแนะแนว
๒.กิจกรรมนักเรียน
๓. กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์
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แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐานฯ ได้กาหนด
องค์ความรู้ ทักษะสาคัญและคุณลักษณะที่สาคัญ ที่เป็นจุดเน้น ในการพัฒนาผู้เรียน ดังนี้
ภาษาไทย : ความรู้ ทักษะ
และวัฒนธรรมการใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสาร ความชื่นชม
การเห็นคุณค่าภูมิปัญญา ไทย
และภูมิใจในภาษาประจาชาติ

ภาษาต่างประเทศ : ความรู้
ทักษะ เจตคติ และวัฒนธรรม
การใช้ภาษา ต่างประเทศในการ
สื่อสาร การแสวงหาความรู้
และการประกอบอาชีพ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี :
ความรู้ ทักษะ และเจตคติใน
การทางาน การจัดการ
การดารงชีวิต การประกอบ
อาชีพ และการใช้เทคโนโลยี

คณิตศาสตร์ : การนาความรู้
ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา
การดาเนินชีวิต และศึกษาต่อ
การมีเหตุมีผล มีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์ พัฒนาการคิดอย่าง
เป็นระบบและสร้างสรรค์

องค์ความรู้ ทักษะสาคัญ
และคุณลักษณะ
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ศิล ปะ : ความรู้และทักษะ
ในการคิดริเริ่ม จินตนาการ
สร้างสรรค์งานศิลปะ
สุนทรียภาพและการเห็น
คุณค่าทางศิลปะ

วิทยาศาสตร์ : การนาความรู้
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้าหา
ความรู้ และแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล
คิดวิเคราะห์
คิดสร้างสรรค์ และจิต
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม :
การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและ
สังคมโลกอย่างสันติสุ ข การเป็น
พลเมืองดี ศรัทธาในหลักธรรม
ของศาสนา การเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ความ
รักชาติ และภูมิใจในความเป็น ไทย

สุขศึกษาและพลศึกษา :
ความรู้ ทักษะและเจตคติในการ
สร้างเสริมสุขภาพพลานามัยของ
ตนเองและผู้อื่น การป้องกันและ
ปฏิบัติต่อสิ่งต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
สุขภาพอย่างถูกวิธีและทักษะ
ในการดาเนินชีวิต
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การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน
หลักสูตรสถานศึกษาก็เช่นเดียวกัน เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน กระบวนการจัดทาหลักสู ตร
สถานศึกษาจึงเริ่มจากการศึ กษามาตรฐานการเรียนรู้ ของแต่ละกลุ่ มสาระการเรียนรู้หลั กสู ตร
แกนกลางฯ ศึกษาเป้าหมายในการพัฒนาคนในระดับท้องถิ่น ที่กาหนดโดยสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา แล้วจึงนาข้อมูลดังกล่าว มาจัดทาเป็นหลักสูตรสถานศึ กษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(มาตรฐานการเรียนรู้-โครงสร้างหลักสู ตรฯ
-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-คุณลักษณะอันพึงประสงค์-สมรรถนะสาคั ญ-การประเมินผลฯลฯ)
หลักสูตรระดับท้องถิ่น (เป้าหมายระดับท้องถิ่น กาหนดโดย สพท.)
หลักสูตรสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
โครงสร้างหลักสูตร
คาอธิบายรายวิชา
เกณฑ์การวัดผลการเรียนรู้ และการจบหลักสูตร

กรรมการสถานศึกษาฯ ให้ความเห็นชอบ

นาไปใช้

การดาเนินงานของสถานศึกษาในการใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 มีดังนี้
การเตรียมการ
1. จัดทาโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึก ษา
2. ครูผู้สอนจัดทาคาอธิบายรายวิชา
3. ครูผู้สอนจัดทาโครงสร้างรายวิชา
4. ครูผู้สอนจัดทาหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และสร้างเครื่องมือวัดผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน
5. จัดทาระเบียบการวัดและประเมินผล
การดาเนินการพัฒนาผู้เรียน
6. ครูสอนตามหน่วยฯ และแผนการจัดการเรียนรู้
7. ครูประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้ วัดชั้นปี/ช่วงชั้น
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8. สถานศึกษา ตรวจสอบจานวนหน่วยกิตที่ผู้เรี ยนเรียนกับเกณฑ์ การจบหลักสู ตรฯ
9. สถานศึกษาออกหลักฐานการศึ กษาให้กั บผู้เรียน
ต่อไปนี้จะขยายรายละเอียดในส่วนที่จาเป็น สาหรับการใช้หลักสูตรแกนกลางฯ
ที่สถานศึกษา และครูผู้สอนควรทราบ ดังนั้น รายการที่ 5 และรายการที่ 6-9 จึงจะไม่แสดง
รายละเอียด เนื่องจากผู้รับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว และศึกษาได้จากเอกสาร
ดังกล่าวข้างต้น
การจัดทาโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา
ในการจัดทาโครงสร้างหลักสูตรสถานศึ กษา ต้องพิจารณาข้อมูลจากหลัก สูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป้าหมาย/จุดมุ่งหมายในการพัฒนาผู้เรี ยน ระดับท้องถิ่น
(หลักสูตรระดับท้องถิ่น) แล้วจึงดาเนินการจัดทาโครงสร้างหลักสู ตรสถานศึ กษา ดังนี้(สาหรับ
ความเป็นท้องถิ่น สถานศึกษา สามารถสอดแทรกในวิชาพื้นฐาน สอดแทรกหรือจัดทาเป็นรายวิชา
ในวิชาเพิ่มเติม และสามารถสอดแทรกในกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน)
1. รายวิชาพื้นฐาน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต้องให้จานวนหน่วยกิต/ชั่วโมงตามตามที่
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนด การให้ชื่อวิชาในโครงสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาให้ชื่อวิชาตามกลุ่ มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย ให้ชื่อวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือให้ชื่อตามเนื้อหาสาระของรายวิชา
นั้น(โครงสร้างเวลาเรียนกาหนดในเอกสารหลักสูตรแกนกลางฯ หน้า 20) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และตอนปลาย แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถจัดแยกได้ มากกว่า 1 รายวิชา(1 รายวิชา
ต้องมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 0.5 หน่วยกิต) แต่รวมจานวนชั่วโมงของกลุ่ มสาระฯ แล้วต้องไม่เกิน
จานวนชั่วโมงที่กาหนดในโครงสร้างเวลาเรียนของแต่ละกลุ่ มสาระการเรียนรู้ ที่กาหนดโดย
หลักสูตรแกนกลางฯ
การจัดรายวิชา จัดโดย นาตัวชี้วัดที่กาหนดใน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 มาจัดวางในแต่ละปี(ระดับประถมศึก ษา) หรือภาคเรียน(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลาย) ให้เป็นลาดับที่เหมาะสมกับการรั บรู้ของผู้เรียน สาหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น
และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ล ะกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตร
สถานศึกษา สามารถแยกมากกว่า 1 รายวิชาได้ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึก ษา
อาจจะแยกเป็น 2 รายวิชา เป็นวิชาสุขศึกษา และวิชาพลศึกษา วิชการงานอาชีพและเทคโนโลยี
อาจจะแยกเป็น 2 รายวิชา คือ วิชาคอมพิวเตอร์ และวิชาการงานและอาชีพ เป็นต้น แต่จานวน
หน่วยกิต หรือจานวนชั่วโมง/ปีของ 2 รายวิชารวมกันแล้ว ต้องไม่เกินจานวนชั่วโมงในโครงสร้างเวลา
เรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น ที่กาหนดในหลักสูตรแกนกลางฯ
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2. รายวิชาเพิ่มเติม
2.1 ระดับประถมศึกษา จัดรายวิชาปีละไม่เกิน 80 ชั่วโมง และมัธยมศึกษาต้อนต้น จัด
รายวิชาปีละไม่เกิน 240 ชั่วโมง ให้ชื่อวิชาที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระของรายวิชา
2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดรายวิชาปีละไม่น้อยกว่า 1,680 ชั่วโมง ให้ชื่อวิชาที่
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระของรายวิชา
รายวิชาเพิ่มเติม ผู้สอนต้องกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ที่เรีย กว่า “ผลการเรียนรู้” เองให้
ชัดเจน เนื่องจากไม่มีตัวชี้วัดรายปี/รายช่ วงชั้น และให้ใช้คาว่า “ผลการเรียนรู้” เท่านั้น ไม่ใช้ คาว่า
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
การกาหนดรหัสวิชา มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
หลักที่ 1
หลักที่ 2
หลักที่ 3
หลักที่ 4
หลักที่ 5 หลักที่ 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
 ใช้รหัสตัวอักษรตามรายการรหัส ตั วอัก ษรกลุ่ มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เช่น
ภาษาอังกฤษ ใช้ อ ภาษาญี่ปุ่น ใช้ ญ ภาษาจีน ใช้ จ เป็นต้น
หลักที่ 1 เป็นรหัสตัวอักษรแสดงกลุ่ มสาระการเรียนรู้ คือ
ท หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ค หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ว หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ส หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึ กษาและพลศึก ษา
ศ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ง หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้ใช้รหัสของแต่ละภาษาตามรายการที่
กาหนด คือ ข หมายถึงภาษาเขมร จ หมายถึงภาษาจีน ซ หมายถึงภาษารัสเซีย ญ หมายถึง
ภาษาญี่ปุ่น ต หมายถึงภาษาเวียตนาม น หมายถึงภาษาลาติน บ หมายถึงภาษาบาลี ป หมายถึงภาษา
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สเปน ฝ หมายถึงภาษาฝรั่งเศส ม หมายถึงภาษามลายู ย หมายถึงภาษาเยอรมัน ร หมายถึงภาษา
อาหรับ ล หมายถึงภาษาลาว อ หมายถึงภาษาอังกฤษ และ ฮ หมายถึงภาษาฮินดู
กรณีที่สถานศึกษาได้จัดรายวิชาภาษาต่างประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กระทรวงกาหนด
ไว้ ให้สถานศึกษาทาเรื่องเสนอ สพฐ. เพื่อกาหนดรหัสตัวอักษรกลุ่ มสาระการเรียนรู้ ต่างประเทศ
เพิ่มเติม และประกาศให้สถานศึกษาทั่วประเทศได้รั บทราบและใช้ให้ตรงกัน
หลักที่ 2 เป็นรหัสตัวเลขแสดงระดับการศึ กษา ได้แก่
1 หมายถึง รายวิชาระดับประถมศึกษา
2 หมายถึง รายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3 หมายถึง รายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักที่ 3 เป็นรหัสตัวเลขแสดงปีที่เรียนของรายวิชา ได้แก่
0 หมายถึง รายวิชาไม่กาหนดปีที่เรียน จะเรียนปีใดก็ได้ในระดับประถมศึ กษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
1 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 1 ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย(ป.1 ม.1 และ ม.4)
2 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 2 ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย(ป.2 ม.2 และ ม.5)
3 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 3 ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย(ป.3 ม.3 และ ม.6)
4 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 4 ของระดับประถมศึกษา(ป.4)
5 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 5 ของระดับประถมศึกษา(ป.5)
6 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 6 ของระดับประถมศึกษา(ป.6)
หลักที่ 4 เป็นรหัสตัวเลขแสดงประเภทของรายวิชา ได้แก่
1 หมายถึง รายวิชาพื้นฐาน
2 หมายถึง รายวิชาเพิ่มเติม
หลักที่ 5 และหลักที่ 6 เป็นรหัสตัวเลขแสดงลาดับของรายวิชาแต่ละกลุ่ มสาระการเรียนรู้ในปี/ระดับ
การศึกษาเดียวกันมีจานวนตั้งแต่ 01-99 สาหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ควรกาหนดรหัสวิชาเป็นช่วงลาดับ ดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
01-19 รายวิชาในกลุ่มฟิสิกส์
21-39 รายวิชาในกลุ่มเคมี
41-59 รายวิชาในกลุ่มชีววิทยา
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61-79 รายวิชาในกลุ่มโลกและอวกาศ
81-99 รายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์ อื่น ๆ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
01-19 รายวิชาในกลุ่มศาสนา
21-39 รายวิชาในกลุ่มหน้าที่พลเมือง
41-59 รายวิชาในกลุ่มเศรษฐศาสตร์
61-79 รายวิชาในกลุ่มประวัติศาสตร์
81-99 รายวิชาในกลุ่มภูมิศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
01-19 รายวิชาในกลุ่มการดารงชีวิตและครอบครั ว
21-39 รายวิชาในกลุ่มการออกแบบและเทคโนโลยี
41-59 รายวิชาในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร
61-99 รายวิชาในกลุ่มการอาชีพ
3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น จัดให้ผู้เรียนปีละ
120 ชั่วโมง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดให้ผู้เรียนปีละ 360 ชั่วโมง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน
(ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมชุมนุม ชมรม) และ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ซึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมฯ เป็นกิจกรรมตามความสนใจของ
ผู้เรียนที่จะทาเพื่อบุคคลอื่น สังคม ชุมชน เพื่อพัฒนาจิตสาธารณ
ระดับประถมศึกษา รวม 6 ปี ให้ได้จานวน 60 ชั่วโมง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(3 ปี) จานวน 45 ชั่วโมง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(3 ปี) จานวน 60 ชั่วโมง
จานวนชั่วโมงของกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมฯ ที่กาหนดในหลักสูตรแกนกลางฯ
สถานศึกษาอาจจะจัดเป็นกิจกรรมสอดแทรกในรายวิชาต่าง ๆ(วิชาพื้นฐาน และวิชาเพิ่มเติม) หรือ
ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือจัดนอกเวลาก็ได้ โดยต้องมีหลักฐานการปฏิ บัติกิ จกรรมเพื่อสังคม
ของผู้เรียน ครบจานวนชั่วโมงตามที่ห ลักสู ตรแกนกลางฯ กาหนด ซึ่งสถานศึกษาจะจัดให้มีทุกปี
หรือทุกภาคเรียน หรือเป็นบางปี บางภาคเรียน ก็ได้ แต่ต้องมีจานวนชั่วโมงครบตามที่หลั กสู ตร
แกนกลางฯ กาหนด
การกาหนดโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึก ษา สถานศึกษาสามารถกาหนดจานวนชั่วโมง
รวมทั้งหมด(วิชาพื้นฐาน วิชาเพิ่มเติม และกิจกรรม)มากกว่าที่ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดไว้ได้ตามความเหมาะสม และบริบทของสถานศึกษา โดยต้อง
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หมายเหตุ แสดงรายวิชาที่จัดเกินจากที่หลักสูตรแกนกลางฯ กาหนดพร้อมให้เหตุผลไว้นอกกรอบ
หลักสูตรแกนกลางฯ ด้วย
เมื่อสถานศึกษากาหนดจานวนชั่วโมงสาหรับแต่ละกลุ่ มสาระการเรียนรู้ ตามโครงสร้าง
หลักสูตรแกนกลางฯ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้คณะครูทุกคนได้ทราบ และเตรียมวางแผน
การพัฒนาผู้เรียนต่อไป
การจัดทาคาอธิบายรายวิชา มีแนวการดาเนินการ ดังนี้
ในการจัดทาคาอธิบายรายวิชาทุก วิชา ทุกระดับชั้น ต้องนาเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนของ
หลักสูตรระดับท้องถิ่นที่กาหนดโดย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามาจั ดการเรียนรู้ให้กั บผู้เรียนด้ วย
เนื่องจาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที่จะต้องประเมินคุณภาพของผู้เรียนตามเป้าหมายของ
หลักสูตรระดับท้องถิ่นด้วย ในการจัดทาคาอธิบายรายวิชา มีแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
1. ระดับประถมศึกษา
1.1 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน สอนระดับชั้นเดียวกั น ร่วมกันศึกษาและ
วิเคราะห์ตัวชี้วัดชั้นปี และสาระการเรียนรู้แกนกลางตามที่หลั กสู ตรแกนกลางฯ กาหนด แต่ละ
ตัวชี้วัดว่า มีคา หรือข้อความสาคัญ(Key words)ใดที่เป็น “ความรู้(K)” “ทักษะ/กระบวนการ(P)”
และ “คุณลักษณะ(A)” (เป็นคุณลักษณะของรายวิชาที่ปรากฏตามตั วชี้วัด อาจจะไม่ตรงกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่หลักสู ตรแกนกลางฯ กาหนดก็ได้) จัดแยกไว้เป็นส่วน ๆ วิเคราะห์ให้
ครบทุกตัวชี้วัดที่กาหนดในรายวิชาโดยอาจจะใช้แบบฟอร์ มข้างล่าง
1.2 นาข้อความที่วิเคราะห์ไว้(ด้านความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะ)
มาสังเคราะห์ หรือร้อยเรียงเขียนเป็นคาอธิบายรายวิชา โดยอาจจะให้ข้อความทั้ง 3 ส่วนที่วิเคราะห์
ไว้ผสมกลมกลืน หรือเขียนแยกส่วนของความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะไว้คนละ
ย่อหน้าก็ได้ และย่อหน้าสุดท้ายของคาอธิบายรายวิชา ต้องระบุด้วยว่า วิชานี้มีตัวชี้วัดอะไรบ้าง โดย
เขียนเป็นรหัสกากับมาตรฐานการเรียนรู้ และตั วชี้วัด ไว้ ด้วย ดังนี้

ว 1.1 ป. 1/2
ป.1/2 หมายถึง ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ข้อที่ 2
1.1
หมายถึง สาระที่ 1 มาตรฐานข้อที่ 1
ว
หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2.1 ครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้เ ดียวกัน ระดับชั้นเดียวกัน ศึกษาและวิเคราะห์
ตัวชี้วัดชั้นปีตามที่หลักสู ตรแกนกลางฯ กาหนด แล้วช่วยกันจัดวางตัวชี้วัดไว้ในภาคเรียนที่ 1 และ
ภาคเรียนที่ 2 ตัวชี้วัดที่จัดวางในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 อาจจะซ้ากัน หรือไม่ซ้ากันก็ได้
แล้วแต่ดุลพินิจของผู้สอน ซึ่งต้องคานึงถึงเวลาที่ใช้สอนในแต่ละภาคเรียนด้วยว่า มีเพียงพอหรือไม่
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และถ้านาตัวชี้วัดใดไว้ในภาคเรียนใด ในภาคเรียนนั้นต้องประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตาม
ตัวชี้วัดนั้นด้วยทุกตัวชี้วัด
2.2 ครูผู้สอนวิเคราะห์ตัวชี้วัดชั้นปี และสาระการเรียนรู้แกนกลางตามที่หลั กสู ตร
แกนกลางฯ กาหนดสาหรับภาคเรียนที่ 1 แต่ละตัวชี้วัดว่า มีคา หรือข้อความสาคัญ(Key words)ใดที่
เป็น “ความรู้(K)” “ทักษะ/กระบวนการ(P)” และ “คุณลักษณะ(A)” (เป็นคุณลักษณะของรายวิชาที่
ปรากฏตามตัวชี้วัด อาจจะไม่ตรงกับคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ ที่หลั กสู ตรแกนกลางฯ กาหนด
ก็ได้) จัดแยกไว้เป็นส่วน ๆ ให้ครบทุกตัวชี้วัดของภาคเรียนนั้น โดยอาจจะใช้แบบฟอร์มข้างล่ าง
2.3 นาข้อความที่วิเคราะห์ไว้(ด้านความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะ)
มาสังเคราะห์ หรือร้อยเรียงเขียนเป็นคาอธิบายรายวิชา โดยอาจจะให้ข้อความทั้ง 3 ส่วนที่วิเคราะห์
ไว้ผสมกลมกลืน หรือเขียนแยกส่วนของความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะไว้คนละ
ย่อหน้าก็ได้ และย่อหน้าสุดท้ายของคาอธิบายรายวิชา ต้องระบุด้วยว่า วิชานี้มีตัวชี้วัดอะไรบ้าง โดย
เขียนเป็นรหัสกากับมาตรฐานการเรียนรู้ และตั วชี้วัด ไว้ ด้วย ดังนี้

ว 1.1 ม. 1/2
ม.1/2 หมายถึง ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ข้อที่ 2
1.1
หมายถึง สาระที่ 1 มาตรฐานข้อที่ 1
ว
หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องจากหลักสูตรแกนกลางฯ กาหนดตัวชี้วัดเป็นช่วงชั้น
(ม.4-6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนั้น ครูผู้สอนควรดาเนินการ ดังนี้
3.1 ครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้เดีย วกัน ระดับชั้นเดียวกัน ศึกษาและวิเคราะห์
ตัวชี้วัดช่วงชั้นตามที่หลักสูตรแกนกลางฯ กาหนด แล้วช่วยกันจั ดวางตัวชี้วัดไว้ในแต่ละระดับชั้น
(ม.4, ม.5, และ ม.6) ในแต่ละภาคเรียน(ภาคเรียนที่ 1-6) ตัวชี้วัดที่จัดวางในแต่ละภาคเรียน อาจจะซ้า
กัน หรือไม่ซ้ากันก็ได้ แล้วแต่ดุลพินิจของผู้สอน ซึ่งต้องคานึงถึงเวลาที่ใช้สอนในแต่ละภาคเรียน
ด้วยว่ามีเพียงพอหรือไม่ และถ้านาตัวชี้วัดใดไว้ในภาคเรียนใด ในภาคเรียนนั้นต้องประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนตามตัวชี้วัดนั้นด้วยทุ กตั วชี้วัด
3.2 ครูผู้สอนวิเคราะห์ตัวชี้วัดช่วงชั้น และสาระการเรียนรู้แกนกลางตามที่หลั กสู ตร
แกนกลางฯ กาหนดสาหรับแต่ละภาคเรียน พิจารณาว่า แต่ละตัวชี้วัด มีคา หรือข้อความสาคัญ(Key
words)ใดที่เป็น “ความรู้(K)” “ทักษะ/กระบวนการ(P)” และ “คุณลักษณะ(A)” (เป็นคุณลักษณะของ
รายวิชาที่ปรากฏตามตั วชี้วัด อาจจะไม่ตรงกับคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ ที่หลัก สูตรแกนกลางฯ
กาหนดก็ได้) จัดแยกไว้เป็นส่วน ๆ ให้ครบทุกตัวชี้วัดของภาคเรียนนั้ น โดยอาจจะใช้แบบฟอร์ม
ข้างล่าง
3.3 นาข้อความที่วิเคราะห์ไว้(ด้านความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะ) มา
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สังเคราะห์ หรือร้อยเรียงเขียนเป็นคาอธิบายรายวิชา โดยอาจจะให้ข้อความทั้ง 3 ส่วนที่วิเคราะห์ไว้
ผสมกลมกลืน หรือเขียนแยกส่วนของความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะไว้คนละย่อหน้า
ก็ได้ และย่อหน้าสุดท้ายของคาอธิบายรายวิชา ต้องระบุด้วยว่า วิชานี้มีตัวชี้วัดอะไรบ้าง โดยเขียน
เป็นรหัสกากับมาตรฐานการเรียนรู้แ ละตั วชี้วัด ไว้ ด้วย ดังนี้

ว 1.1 ม. 4-6/1
ม.4-6/1 หมายถึง ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ข้อที่ 1
1.1
หมายถึง สาระที่ 1 มาตรฐานข้อที่ 1
ว
หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบฟอร์มการเขียนคาอธิ บายรายวิชาอาจจะเป็น ดังนี้
การวิเคราะห์เพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้............................วิชา.......................... ระดับชั้น.............ภาคเรียนที่...............
สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น
ตัวชี้วัด
ความรู้
ทักษะ / กระบวนการ
คุณลักษณะฯ
ว1.1ป.1/1เปรียบเทียบ
1.สิ่งมีชีวิต
1.การสังเกตและ
1.มีความสนใจ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
2.สิ่งใม่มีชีวิต
เปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตและ สังเกตสิ่งต่าง ๆ
สิ่งไม่มีชีวิต
ว1.1ป.1/2สังเกตและ
1.ลักษณะและ
1.การสังเกตลักษณะและ 1.มีความสนใจ
อธิบายลักษณะและหน้าที่ หน้าที่ของ
หน้าที่ของโครงสร้าง
สังเกตสิ่งต่าง ๆ
ของโครงสร้างภายนอก
โครงสร้างภายนอก ภายนอกของพืชและสัตว์
ของพืชและสัตว์
ของพืช
2.ลักษณะและ
หน้าที่ของ
โครงสร้างภายนอก
ของสัตว์
....................................
............................
....................................... .................................
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แบบฟอร์มการเขียนคาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้................................................
วิชา..............................................ชั้น.........เวลาเรียน..........ชั่ วโมง จานวน.......หน่วยกิ ต
คาอธิบายรายวิชา
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
รหัสตัวชี้วัด
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
การจัดทาหน่วยการเรียนรู้
ในการจัดทาหน่วยการเรียนรู้ มีแนวการดาเนินการ ดังนี้
1. จัดทาโครงสร้างรายวิชา
2. กาหนดเป้าหมายการจัดการเรียนรู้
3. กาหนดหลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่ก าหนด(ออกแบบการประเมินผล
การเรียนรู้ และกาหนดผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน)
4. ออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ให้ผู้เรียนมี ความรู้ความสามารถตามเป้าหมายที่ก าหนด(โดย
ตรวจสอบผลการจัดการเรียนรู้ จาก “หลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้”
การจัดทาโครงสร้างรายวิชา
เมื่อได้รายวิชาลงโครงสร้างของหลั กสู ตรสถานศึ กษาเรีย บร้ อยแล้ ว ครูผู้สอนจัดทา
โครงสร้างรายวิชาโดยดาเนินการ ดังนี้
1. กาหนดชื่อหน่วยการเรียนรู้ โดยพิจารณาคา/ข้อความสาคัญ(Key words) หรือเนื้อหา
ในตัวชี้วัดของรายวิชามาจัดกลุ่ ม โดยนาตัวชี้วัดที่มีเนื้อหาอยู่ในกลุ่ มเดีย วกัน หรือเป็นเรื่องเดียวกัน
มารวมกันจัดเป็น 1 หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งใน 1 รายวิชาจะมีหลายหน่วยฯ และแต่ละหน่วยฯ จะมี
ตัวชี้วัดซ้าหรือไม่ซ้ากันก็ ได้ อยู่ในดุลพินิจของผู้สอน แต่เวลาที่ใช้จัดการเรียนรู้รวมทั้งหมด ต้อง
ไม่เกินจานวนชั่วโมงที่กาหนดในโครงสร้างหลัก สูตรสถานศึ กษา แล้วตั้งชื่อหน่วยให้น่าสนใจ
สาหรับผู้เรียน
2. ระบุมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด ที่นามาจัดทาเป็นหน่วยการเรียนรู้แต่ ละหน่วย
การเรียนรู้ โดยเขียนรหัสมาตรฐาน ระดับชั้นและตัวชี้วัดที่นามาจัดทาหน่วยฯ ทั้งหมด
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3. กาหนดสาระสาคัญสาหรับแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เป็นข้อความที่ระบุว่าผู้เรี ยนรู้อะไร
มีทักษะอะไร (อาจจะมีคุณลักษณะอย่างไรด้ วย) และหน่วยนี้มีคุณค่าต่อผู้เรียนอย่างไรในระยะสั้น
และระยะยาวโดยร้อยเรียงข้อมูล ของทุก ตัวชี้วัด และเขียนเป็น Concept ภาพรวมของหน่วยฯ ที่
ต้องการให้เป็นองค์ความรู้ เป็นความเข้าใจที่ฝังติ ดตัวผู้เรียนไปเป็นเวลานาน และสามารถนามาใช้
ได้เมื่อต้องการ ซึ่งมีวิธีเขียน 4 แนวทาง ได้แก่
3.1 เขียนลักษณะหลักเกณฑ์ หรือหลักการ เช่น “พืชตอบสนองต่อแสง เสียง และ
การสัมผัส ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมภายนอก” “การบวก คือการนาจานวนตั้งแต่สองจานวนขึ้น ไปมา
รวมกัน จานวนที่ได้จากการรวมจานวนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เรียกว่า ผลรวม หรือ ผลบวก และใช้
เครื่องหมาย + เป็นสัญลักษณ์แสดงการบวก”
3.2 เขียนลักษณะความคิดรวบยอด เช่น “พืชและสัตว์ต้องการอาหาร น้าและอากาศ
เพื่อการดารงชีวิต และการเจริญเติบโต” หรือเขียนแบบความเข้าใจที่คงทน เช่น“ความเข้าใจจานวน
นับ สัญลักษณ์ที่ใช้ในสมการ การบวกลบคูณหารจานวนนับ และความเท่ากัน ทาให้สามารถ
แก้ปัญหาภายใต้ข้อจากัดต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันได้” “การดารงชีวิตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงโดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทาให้ชีวิตมีความสุ ข”
3.3 เขียนลักษณะกระบวนการ(กรณีที่ภาพรวมของหน่วยฯ เน้นกระบวนการ) เช่น
หน่วยฯ นี้เน้นกระบวนการแก้ปัญหา เขียนสาระสาคัญได้ คือ “การวิเคราะห์สาเหตุ ของปัญหาอย่าง
กว้างขวางหลายมิติ กาหนดทางเลือกในการแก้สาเหตุของปัญหาอย่างหลากหลาย เลือกทางเลือก
ในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม ดาเนินการแก้ปัญหาตามทางเลือกที่กาหนด ประเมินและปรับปรุง
การแก้ปัญหาอย่างรอบคอบเป็นระยะ ๆ ช่วยให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมี ประสิ ทธิภาพ”
3.4 เขียนลักษณะความสัมพันธ์ เช่น “วิธีการดารงชีวิตของมนุษย์ มีผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศในสายน้า”
4. กาหนดระยะเวลา(จานวนชั่วโมง)สาหรับแต่ละหน่วยการเรียนรู้ รวมทุกหน่วยฯ แล้ว
มีจานวนชั่วโมงเท่ากับจานวนชั่วโมงของรายวิชา
5. กาหนดน้าหนักคะแนนของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ตามความสาคัญของแต่ละหน่วยฯ
เพื่อการกาหนดคะแนนสาหรับการประเมินผลการเรียนรู้ ของแต่ละหน่วยฯ ให้เหมาะสมตาม
ความสาคัญของแต่ละหน่วยฯ
การจัดทาโครงสร้างรายวิชา อาจจะใช้แบบฟอร์มในการบันทึก ดังต่อไปนี้
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การจัดทาโครงสร้างรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา................................................ กลุ่มสาระการเรียนรู้..........................................
ชั้น.................................. เวลา..............ชั่วโมง จานวน............หน่วยกิ ต ภาคเรียนที่.....................
ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มฐ. ตัวชี้วัด
สาระสาคัญ
เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

รวมตลอดปี/ภาค
การจัดทาหน่วยการเรียนรู้
การจัดทาหน่วยการเรียนรู้อิง มาตรฐาน เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด เป็นเป้าหมายของหน่วยฯ ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนสาคัญที่สุดของการใช้หลักสู ตร
สถานศึกษา เป็นการนามาตรฐานการเรียนรู้สู่การปฏิ บัติในการจั ดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่ สพฐ.แนะนา คือ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค
Backward Design ซึ่งมี 3 ขั้นตอนใหญ่ ๆ ได้แก่
1. กาหนดเป้าหมายการเรียนรู้
2. กาหนดหลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายการเรียนรู้ที่กาหนด
3. ออกแบบการจัดการเรี ยนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมี ผลการเรียนรู้ ตามเป้าหมายที่ กาหนด
ขั้นที่ 1 กาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ จากที่เป็นหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน เป้าหมาย
การเรียนรู้ของหน่วยฯ ได้แก่
ชื่อหน่วย....................................................
เป้าหมายการเรียนรู้
สาระสาคัญ ........................(นามาจากโครงสร้างรายวิชา).................................
ตัวชี้วัด...........(นามาจากโครงสร้างรายวิชาเขียนรหัสและรายละเอียดของแต่ ละตัวชี้ วัด)..................
คุณลักษณะ...(นามาจากตารางการวิเ คราะห์ตัวชี้วัดเพื่อ จัดทาคาอธิ บายรายวิชา หรืออาจจะเลือก
คุณลักษณะที่สาคัญและเด่น กาหนดเป็นคุณลักษณะของหน่วยฯ)..................
ขั้นที่ 2 กาหนดหลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นการนาเป้าหมายทุกเป้าหมาย
(สาระสาคัญ ตัวชี้วัดทุกตัวชี้วัด และคุณลักษณะ) มากาหนดหลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
อาจจะใช้ตาราง ดังนี้
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หลักฐานที่เป็นผลการเรียนรุ้
(ผลงาน/ชิ้นงาน/ภารเงาน)
สาระสาคัญ
..........................................................................
...................................................................
(ผลงาน/ชิ้นงาน/ภารเงาน)
ตัวชี้วัด
ว1.1ป.1/1............................................................ ...........................................................................
(ผลงาน/ชิ้นงาน/ภารเงาน)
คุณลักษณะ
........................................................................... ………………………………………………..
การกาหนดหลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้ เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยการ
ออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้ให้เหมาะสม ซึ่งโดยทั่วไปได้กาหนดเป็น 6 เทคนิคของการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
1. Selected Response หมายถึง ข้อสอบปรนัยเลือกตอบ จับคู่ ถูกผิด
2. Constructed Response หมายถึง ข้อสอบเติมคา หรือเติมข้อความ หรือเขียน Mind map
3. Essay หมายถึง เขียนบรรยาย เขียนเรียงความ เขียนเล่าเรื่อง เขียนรายงาน
4. School Product/Performance หมายถึง การแสดงหรือการปฏิบัติในสถานศึก ษา เช่น
โต้วาที พูดสนทนาภาษาอังกฤษ ทดลองทางวิทยาศาสตร์ อ่าน... แสดงบทบาทสมมุติ( Role play)…
ประกอบอาหาร.. สืบค้นข้อมูล......(โดยใช้ internet ในโรงเรียน)
5. Contextual Product/Performance หมายถึง การแสดงในสถานการณ์จริง หรือสภาพชีวิต
จริงนอกสถานศึกษา เช่น “สารวจราคาพืชผักในตลาด สรุป และนาเสนอผลการสารวจ” “สารวจสินค้า
OTOP สรุป และนาเสนอผลการสารวจ” “สัมภาษณ์ชาวต่างประเทศ แล้วเขียนรายงานส่ง หรือนามาเล่า
ให้เพื่อนนักเรียนฟังในชั่วโมง”
6. On-going Tools หมายถึง เป็นหลักฐานแสดงการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่มีการประเมิน
ผู้เรียนตลอดเวลา ทุกวัน เช่น ผู้เรียนบันทึกพฤติกรรม........ หรือการสังเกตพฤติกรรม......ของผู้เรียน
ตลอดเวลา ตั้งแต่ตื่น จนหลับนอนทุกวัน
ใน 1 เป้าหมายการเรียนรู้ อาจจะมีหลักฐาน(ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน)มากกว่า 1 อย่างก็ได้
เพื่อเป็นการยืนยัน สร้างความมั่นใจให้กับครูผู้ส อนว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ จริง และ
หลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้ 1 อย่าง อาจจะตอบได้หลายเป้าหมายก็เป็นได้ ก็เขียนซ้ากันหลาย
เป้าหมายได้ เนื่องจากเป็นหลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจน
ขั้นที่ 3 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ แนวดาเนินการ ดังนี้
1. จัดลาดับหลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้ โดยนาหลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้ทั้งหมด
ที่ระบุในในขั้นที่ 2 (หลักฐานที่ซ้ากัน ให้นามาจัดลาดับครั้งเดียว) ตามลาดับที่ครูผู้ สอนจะทาการ
สอนผู้เรียน ให้เป็นลาดับให้เหมาะสม
2. กาหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยนาหลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้เป็นหลักในการ
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ออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนทาภาระกิจ หรือผลิตผลงาน/ชิ้นงานได้ตามที่กาหนดใน
ขั้นที่ 2 ด้วยตัวของผู้เรียนเอง โดยครูเป็นคนกาหนดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจ แล้ว
ทางานได้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ของหน่วยฯที่กาหนด โดยอาจจะออกแบบตารางบั นทึ ก
ดังนี้
หลักฐาน
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ อุปกรณ์
ชั่วโมง
1................................. กิจกรรมที่ 1(เขียนกิจกรรมหลัก ๆ)
2................................ 1............................................................
2............................................................
3................................ กิจกรรมที่ 2
1..............................................................
2..............................................................
ในการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ 1 ชุดของกิจกรรม อาจจะสามารถทาให้ผู้เรียนมี ผลงาน/
ชิ้นงาน/ ทาภาระงานได้ตามหลักฐานที่กาหนดหลายหลักฐานก็ได้ หรือ 1 หลักฐาน ต่อ 1 ชุดของ
กิจกรรมก็ได้ อยู่ในดุลพินิจของผู้สอน และขณะออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ ครูควรออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาสมรรถนะ 5 สมรรถนะตามที่กาหนดในหลักสูตรแกนกลางฯให้แก่
ผู้เรียนด้วย
เมื่อออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ไ ด้ครบทุกหลั กฐานแล้ ว ให้นาข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่เริ่ ม
กาหนดหน่วยฯ มาเขียนรายละเอียดลักษณะเดียวกั บแผนการจัดการเรียนรู้ และแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่แนะนา คือเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ใหญ่ 1 แผนฯ ต่อ 1 หน่วยการเรียนรู้ โดยในขั้น
กิจกรรมการเรียนรู้ ให้แยกกิจกรรม1 ช่วง(นาเข้าสู่บทเรียน-สอน-สรุปประเมิน) ให้ตรงกับจานวน
ชั่วโมงในตารางสอน โดยอาจจะให้มีองค์ประกอบ ดังนี้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่...
กลุ่มสาระการเรียนรู้....................................................................รายวิชา..........................................
ชั้น..........................ภาคเรียนที่ .............................ปีการศึกษา..........................................................
ชื่อหน่วยการเรียนรู้.................................................................................................เวลา.........ชั่วโมง
มาตรฐานการเรียนรู้
.............................................................................................................................................
ตัวชี้วัด
............................................................................................................................................
สาระสาคัญ
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..............................................................................................................................................
สาระการเรียนรู้(วิเคราะห์จากตัวชี้วัดทั้งหมดของหน่วยฯ)
ความรู้
...........................................................................................................................................
ทักษะ/กระบวนการ
............................................................................................................................................
คุณลักษณะ
...........................................................................................................................................
กิจกรรมการเรียนรู้
..........................................................................................................................................
สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้
..........................................................................................................................................
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เป้าหมาย
หลักฐาน
วิธีวัด
เครื่องมือวัด
สาระสาคัญ
................................. .................................... ................................... ..................................
ตัวชี้วัด
................................... ................................... .................................
ว1.1ป.1/1
ว1.1ป.1/2
.................................. .................................. .................................
คุณลักษณะ
................................... .................................. ................................... ..................................
จากนี้ ครูผู้สอนต้องสร้างเครื่องมือ ประเมิน ผลการเรียนรู้ ของผู้เรียนตามที่ กาหนดข้างบน
ให้ครบ
การประเมินหน่วยการเรียนรู้
เมื่อครูผู้สอนออกแบบการจัดการเรียนรู้เรี ยบร้ อยแล้ว ควรให้ผู้เชี่ยวชาญ(ครูสอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เดียวกัน)อย่างน้อย 3 คน ช่วยกันตรวจสอบความถู กต้ อง เหมาะสมของหน่วยการ
จัดการเรียนรู้ที่จะนาไปจัดการเรียนรู้ให้กั บผู้เรียน โดยอาจจะใช้แบบประเมิน ดังนี้

แบบประเมินการจัดทาหน่วยการจัดการเรียนรู้
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กลุ่มสาระการเรียนรู้................................................ชื่ อหน่วยการจัดการเรียนรู้ ....................................
ชั้น............................เวลา..........................ครูผู้ สอน....................................................................
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ลงในชื่อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
4 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
3 หมายถึง เหมาะสมมาก
2 หมายถึง เหมาะสมน้อย
1 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด
รายการ
ความเหมาะสม
4
1.ชื่อหน่วยฯ กระทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ น่าสนใจ
2.มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดมีความเชื่อ มโยงกันอย่างเหมาะสม
3.ความสอดคล้องของสาระส าคัญ กับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด
4.ความครอบคลุ มของสาระสาคัญ กั บตั วชี้วัดทั้งหมดของหน่วยฯ
5.ความเหมาะสมของจานวนชั่วโมง
6.ความครบถ้วนของสาระการเรียนรู้ กับตัวชี้วัด
7.ความครบถ้วนของทั กษะ/กระบวนการกั บตั วชี้วัด
8.ความครบถ้วนของคุณ ลัก ษณะกั บตั วชี้วัด
9.ความเหมาะสมของผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงานเพื่อการประเมินผลการ
เรียนรู้ รวบยอดของหน่วยฯ
10.กิจกรรมการเรียนรู้ สามารถทาให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ/กระบวนการ
และคุณลักษณะ ครบตามตัวชี้วัดของหน่วยฯ และเน้นสมรรถนะสาคัญที่
หลักสูตรแกนกลางฯ กาหนด
11.ความเหมาะสมของสื่ อ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้
12.ความเหมาะสมของวิ ธีการวั ด และประเมินผลการเรียนรู้
13.ความเหมาะสมของเครื่ องมื อวั ด และประเมินผลการเรียนรู้
14.ความเหมาะสมของเกณฑ์การวัด และประเมินผลการเรียนรู้
15.หน่วยการเรียนรู้สามารถนาไปจั ดการเรี ยนรู้ให้กับผู้เรียนได้จริง
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

3

2

1
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คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.75 หมายถึง ปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ย 1.76-2.50 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.25 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 3.26-4.00 หมายถึง ดีมาก
เมื่อหน่วยการเรียนรู้ที่ได้ออกแบบมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ การประเมินแล้ว ครูผู้สอนจึงนาไป
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามที่หลั กสู ตรสถานศึก ษากาหนด
และมีคุณภาพตามที่ สพท.ได้มุ่งหมายไว้
......................................................................................................
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