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รายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา   

โรงเรียนบ้านเขาโอน   พุทธศักราช  2562 (ฉบับปรับปรุง 2563) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551   

ประจ าภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา  2565 
................................................. 

 
1. ข้อมูลพื้นฐานของครู 

1.1 ชื่อ – สกุล ..................นางสุนีย์  รักหอม.......................... อายุ ..57...... ปี 
 ต าแหน่ง .คร ู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ. 
1.2 ระดับชั้นที่สอน 

1) ชั้นประถมศึกษาปีที่   6……..  รายวิชา …ภาษาไทย……….รหัส  ท 16101…………… 
กลุ่มสาระการเรียนรู้……………ภาษาไทย…  จ านวน .....1..... ห้องเรียน  
คิดเป็น ……4………… คาบต่อสัปดาห์ 

2) ชั้นประถมศึกษาปีที่  …5……..  รายวิชา ……ภาษาไทย…………………….รหัส  …ท 15101… 
กลุ่มสาระการเรียนรู้……………ภาษาไทย…  จ านวน ...1....... ห้องเรียน  
คิดเป็น ……4………… คาบต่อสัปดาห์ 

3) ชั้นประถมศึกษาปีที่  …4……..  รายวิชา ……ภาษาไทย……รหัส  …ท 14101… 
กลุ่มสาระการเรียนรู้……………ภาษาไทย…  จ านวน ...1....... ห้องเรียน  
คิดเป็น ……4………… คาบต่อสัปดาห์ 

4) ชั้นประถมศึกษาปีที่  …6……..  รายวิชา ……การงานอาชีพ…………….รหัส  …ง. 16101… 
กลุ่มสาระการเรียนรู้……………การงานอาชีพ…  จ านวน ...1....... ห้องเรียน  
คิดเป็น ……1………… คาบต่อสัปดาห์ 

5) ชั้นประถมศึกษาปีที่  …6……..  รายวิชา ……สุขศึกษา……………….รหัส  …พ 16101… 
กลุ่มสาระการเรียนรู้…………สุขศึกษาและพละศึกษา…  จ านวน ...1....... ห้องเรียน  
คิดเป็น ……1………… คาบต่อสัปดาห์ 

6) ชั้นประถมศึกษาปีที่  …6…รายวิชา ……การป้องกันการทุจริต .รหัส ส    16201 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้…………สังคมศึกษา…  จ านวน ...1....... ห้องเรียน  

คิดเป็น ……1………… คาบต่อสัปดาห์ 
7) ชั้นประถมศึกษาปีที่  …6……..  รายวิชา ……ศิลปะ รหัส  ศ 16101 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้……………ศิลปะ  จ านวน ...1....... ห้องเรียน  

คิดเป็น ……1………… คาบต่อสัปดาห์ 
 

1.3  การนิเทศการสอน 
  ได้รับการนิเทศจากนักวิชาการหรือศึกษานิเทศก์   
  ไม่ได้รับการนิเทศจากนักวิชาการหรือศึกษานิเทศก์ 
  ได้รับการนิเทศจากเพ่ือนครูและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ .......................................  
  ไม่ได้รับการนิเทศจากเพ่ือนครูและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
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1.4 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทยและกลุ่มสาระรอง  ชั้น

ประถมศึกษาปีที่  6 ซึ่งเป็นรายวิชาที่ไมต่รงกับวิชาเอกและความถนัดของข้าพเจ้าแต่ใช้ความพยายาม
และความตั้งใจ  ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในด้านการเรียนการสอนในรูปแบบของการ
อบรมสัมมนา  ศึกษาดูงาน  การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและจากการค้นคว้าเอกสาร  ต ารา  
อินเตอร์เน็ต  และแหล่งความรู้อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง   โดยมีประสบการณ์ในการสอน  เป็นเวลา  11  ป ี

1.5 ผลงานที่ภาคภูมิใจ  ได้ร่วมกับคณะครู  อาจารย์  ในองค์กรและนอกองค์กรในการร่วม
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 ฉบับปรับปรุง  2563  และ การจัดท า
หน่วยการเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งร่วมพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นใน โดยเฉพาะ  ผลการสอบ O-Net  สาระ
ภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ ปี  2563 และได้คะแนนสอบภาษาไทยรายบุคคลสูง  93.75 คะแนน  
ในปีการศึกษานี้ไม่มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการเนื่องจากมีโรคระบาด 

 วิธีการจัดท าและการใช้หน่วยการเรียนรู้ 
 1 ผู้สอนได้ท าการแบ่งหน่วยการเรียนรู้ ในรายวิชา ดังนี้ 

1) รายวิชาภาษาไทย   รหัสวิชา ท 16101.  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ได้จัดท า 
หน่วยการเรียนรู้  ทั้งหมด  15  หน่วยการเรียนรู้  เวลา  160  ชัว่โมง  จ านวน 4 หน่วยกิต  ได้แก่ 

หน่วยที่  1  ทักษะสัมพันธ์ 
หน่วยที่  2  ขุนช้างขุนแผนตอนก าเนิดพลายงาม 
หน่วยที่  3  ภาษาพัฒนาชีวิต 
หน่วยที่  4  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
หน่วยที่ 5   สุภาษิตสอนหญิง 

   หน่วยที่ 6   สร้างสรรค์งานเขียน 
   หน่วยที่ 7   พูดอย่างสร้างสรรค์    

หน่วยที่ 8   อ่านอย่างมีวิจารณญาณ  
   หน่วยที่ 9   อ่านพูดคิดพิจารณา 

หน่วยที่ 10 นิทานทองอิน ตอน นาคพระโขนงที่สอง 
หน่วยที่ 11 เที่ยวทั่วไทย กา้วไกลศึกษา 
หน่วยที่ 12 รามเกียรติ์ตอน ศึกไมยราพ 
 
หน่วยที่ 13 สมุดมิตรภาพ 

   หน่วยที่ 14 ภาษาไทย ภาษาถิ่น 
หน่วยที่ 15 ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน   

ขั้นตอนและวิธีการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 

ในการออกหน่วยการเรียนรู้  ได้ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551  และหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน ในการบูรณาการให้สอดคล้องกับท้องถิ่น  โดยจัดท า
หน่วยการเรียนรู้เป็นล าดับขั้นตอน  ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1  การก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้    
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 ในการเรียนรู้ของหน่วยเชื่อมโยงกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดหรือไม่   ครูต้องวิเคราะห์หาค า
ส าคัญในตัวชี้วัดว่าต้องการให้นักเรียนรู้อะไร ท าอะไรได้ แล้วท าการสังเคราะห์เป็นแก่นความรู้หรือ
เรียกว่า Concept ของหน่วยนั้นในลักษณะที่นักเรียนเข้าใจ 
 ขั้นตอนที่ 2  การก าหนดหลักฐาน/ร่องรอยการเรียนรู้ 
 ซึ่งครูผู้สอนจะต้องน ามาตรฐาน/ตัวชี้วัด จากเป้าหมายการเรียนรู้ในหน่วยมาก าหนดชิ้นงาน/
ภาระงานที่จะให้นักเรียนได้แสดงออกตามเป้าหมายที่ก าหนด หรืออาจให้นักเรียนร่วมก าหนดขึ้นได้ 
ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ครูผู้สอนต้องท าการประเมินว่าชิ้นงาน/ภาระงานที่ผู้เรียน
แสดงออกมีคุณภาพหรือไม่ โดยก าหนดประเด็นการประเมินเป็นมิติ หรือเป็นระดับคุณภาพว่าผู้เรียน
มีคุณภาพอยู่ในระดับใด 
 ขั้นตอนที่ 3  การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา ท าให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งช่วยในการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน ซึ่งครูผู้สอนอาจจัดขั้นตอนการเรียน
การสอนตามรูปแบบทฤษฎี   วิธีสอน  กระบวนการเรียนรู้  เทคนิคการสอน  เทคนิคการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลายได้ตามความประสงค์  ถ้าวิธีการดังกล่าวช่วยให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดที่ก าหนดได้  
สรุปขั้นตอนคือ  
 - วิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่มาตรฐานการเรียนรู้ 

- ก าหนดสาระส าคัญ ว่าผู้เรียนรู้อะไร ท าอะไรได้ 
- จัดท าโครงสร้างรายวิชา 
- วิเคราะห์มาตรฐานสู่สมรรถนะและคุณลักษณะ 
- วิเคราะห์หลักฐานการเรียนรู้ 
- วางแผนก าหนดหลักฐานการเรียนรู้ 
- ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
- ตรวจสอบกิจกรรมการเรียนรู้ 
- ศึกษาองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้  

 หลักส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนพึงค านึง คือ 
1. เป็นกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนไปสู่มาตรฐานและตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในหน่วยการเรียนรู้ 
2. เป็นกิจกรรมที่น าไปสู่การสร้างชิ้นงาน/ภารงาน ที่แสดงถึงการบรรลุมาตรฐาน 

และตัวชี้วัดของผู้เรียน 
 3. สอดคล้องกับความสามารถและธรรมชาติของผู้เรียนเป็นกลุ่ม หรือรายบุคคล หรือนักเรียน
พิเศษ 
 4.  เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบและจัดกิจกรรม 
 5.  กิจกรรมควรมีความหลากหลาย เหมาะสมกับนักเรียนและเนื้อหาสาระ 
 6.  มีการสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
 7.  ควรจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงไปสู่ชีวิตจริง/ ท้องถิ่น 
 8.  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
 9.  ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าสู่แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียน 
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 10 ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
 11 การสรุปความรู้ สร้างความรู้และขยายความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ศึกษาองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้  ซึ่งประกอบด้วย 
1) ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
2) มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
3) สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
4) สาระการเรียนรู้ 

-สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
-สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี) 

  5)   สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
  6)   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  7)  ชิ้นงาน/ภาระงาน 
  8)  การวัดและประเมินผล 
  9)  กิจกรรมการเรียนรู้ 
  10) เวลาเรียน/จ านวนชัว่โมง 
 
 
 
ความส าเร็จและหรือปัญหาของการน าไปใช้ 

ความส าเร็จ 
 การน าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านเขาโอน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุง
จนถึงปัจจุบัน มีการบูรณาการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  โดยใช้แนวคิด
หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการเข้าสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  มีการจัดท าหน่วย  การ
เรียนรู้ในรายวิชาที่สอน และมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน โดยมีการก าหนด สาระ  ส าคัญ ว่า
ผู้เรียนรู้อะไร ท าอะไรได้ จัดท าโครงสร้างรายวิชา วิเคราะห์มาตรฐานสูสมรรถนะและคุณลักษณะ 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างครบถ้วน  ถ้าท าตามทุกขั้นตอนสามารถน าไปใช้ในการวางแผนการ
เขียนแผนการสอนได้ดี  และรู้ล าดับขั้นตอนการสอน  ผลงานหรือชิ้นงานที่ได้ในการสอนแต่ละคาบ 
และในขณะท ากิจกรรมสามารถวัดพฤติกรรมของนักเรียน รวมทั้งสามารถส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดี  
หรือแก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหาได้   
ด้านครูผู้สอน/ด้านการเรียนการสอน 
 ปัญหา 
 1.ครูขาดการท าความเข้าใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและโครงสร้างของหลักสูตร 
 2. ขาดเทคนิค วิธีการกระตุ้นให้ผู้เรียนมความพร้อมและสนใจการเรียน 
 3. ขาดการเตรียมการสอน 
 4.ขาดวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ดนตรีไทย 
 5. ขาดสื่อเทคโนโลยี 

วิธีการแก้ปัญหา 
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 ครูต้องมีความตระหนัก เจตคติ ท าความเข้าใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและโครงสร้างของ
หลักสูตร พัฒนาสื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอนที่น่าสนใจ เกิดความเหมาะสมกับช่วงวัย 
และต้องมีการเตรียมความพร้อมในการสอน  การจัดหาสื่อ เทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน 
และต้องจัดกิจกรรมที่หลากหลาย สนองความต้องการของผู้เรียน 

ด้านการวิเคราะห์หลักสูตร 
รู้-เข้าใจหลักการ/จุดหมาย/โครงสร้างหลักสูตร ได้แนวทางจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

ได้วิเคราะห์หลักสูตร/ตัวชี้วัด ได้ค าอธิบาย/ผลการเรียนรู้/หน่วยการเรียนรู้ ได้ทราบรายวิชาที่ต้อง
สอนตามโครงสร้าง  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้มากข้ึน เพ่ือ
เป็นการระดมสมองระหว่างผู้บริหาร ครู และชุมชน ในการจัดท าหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและ
สัมฤทธิ์ผล และควรมีการติดตามประเมินผลการจัดท าหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 

วิธีการเรียนรู้ของนักเรียน 
จากการสังเกตของครูผู้สอนในการน าหน่วยการเรียนรู้ที่จัดท ามาใช้สอนนักเรียนผลปรากฏว่า  

นักเรียนเรียนรู้ได้ตามที่ครูจัดกิจกรรมและทุกคนมีส่วนร่วม   ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความสามารถของนักเรียน
ด้วยว่ามีทักษะการอ่าน  การคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับใด    
ผลการเรียนรู้/ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  

จากการสังเกตของครูผู้สอนในการน าหน่วยการเรียนรู้ที่จัดท ามาใช้สอนนักเรียน ผลปรากฏ
ว่า  โดยภาพรวมนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด แต่จะเกิดปัญหาเรื่องของการลืม
เนื้อหาในสิ่งที่เรียนผ่านไปแล้ว เมื่อจะต้องน าไปใช้ในการทดสอบกลางภาคหรือปลายภาคเรียน
นักเรียนก็ไม่สามารถน าความรู้ที่ได้เรียนไปใช้ในการทดสอบได้เท่าที่ควร จึงต้องอาศัยการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้น ย้ า ซ้ า ทวน เพ่ือให้จดจ าความรู้ และมีทักษะด้านการแก้ปัญหา การให้เหตุผล และ
การค านวณได้อย่างถูกต้อง และมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรม (Active Learning) 
มากยิ่งขึ้น เน้นการทบทวน และทดสอบความรู้จบในแต่ละเรื่องทุก ๆ ครั้ง เพื่อสร้างความคงทนใน
การเรียนรู้ และเพ่ิมเติมสื่อการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อให้นักเรียนเกิด
ความสนุกกับการเรียนรู้ และได้พัฒนาสมรรถนะและทักษะที่ส าคัญด้านต่าง ๆ ให้กับนักเรียนด้วย 
เช่น ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้น าผู้ตาม ทักษะการคิดแก้ปัญหา  ทักษะในการสื่อสารและ
น าเสนอ   

จากการประเมินผลการเรียนของนักเรียน  ประจ าภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2564 
ในรายวิชา ภาษาไทย นักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ย 3 ขึ้นไป ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เฉลี่ยร้อยละ 
72.22  อยู่ในระดับ…ดี `ซ่ึงผลเป็นที่น่าพอใจ ไดสู้งกว่าเป้าหมายที่วางไว้   ผลการประเมินการอ่าน  
คิดวิเคราะห์ และเขียน  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  และ ผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ได้ระดับดีเยี่ยม    แต่มีบางส่วนยังต้องพัฒนา เพราะนักเรียนขาดทักษะ
การอ่าน  และอ่านหนังสือไม่ออก สะกดไม่เป็น  เนื่องจากควขาดความรู้พ้ืนฐาน 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา  2564 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน           
(ค่าเฉลี่ยร้อยละ) 

ผล 
การเปรียบเทียบ 

         ภาษาไทย 70 89.58 +19.50 
 

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา 
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ  3  ขึ้นไป 
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            ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1- 6  ปีการศึกษา 2564 

จ านวนนักเรียนทั้งหมดแต่ละชั้น 15 12 10 9 6 6 58 

 
วิชา 

จ านวนนักเรียนที่ได้เกรด 3 ขึ้นไป   

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ร้อยละ 

ภาษาไทย 13 9 3 6 4 5 68.97 % 
 
 
 
2. ผลการประเมินตนเองที่เชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551 

( โปรดท าเครื่องหมาย ลงในรายการที่ท่านปฏิบัติจริง ) 
ประเด็น ท าได้ดีมาก ท าได้บ้างแต่

ต้องพัฒนาเพิ่ม 
ไม่ได้ท าหรือ

ต้องการพัฒนามาก 
1.  การศึกษาหลักสูตร /   
2.  โครงสร้างรายวิชา /   
3.  หน่วยการเรียนรู้ /   
4.  แผนการจัดการเรียนรู้  /  
5.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  /  
6.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้  /  
7.  การใช้ค าถาม /   
8.  การวัด  ประเมินผล /   
9.  การพัฒนาทักษะการคิด /   
10.  การดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล /   
11.  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง /   
12.  วิจัยปฏิบัติการ /   
13.  การสอดแทรกคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

/   

รวม(ประเด็น) 10 3 - 
จากตาราง  พบว่า  ประเด็นที่ท าได้ในระดับดีมาก  มีอยู่  ……10….. ประเด็น  ดังนี้  

1.  การศึกษาหลักสูตร 
2.  การใช้ค าถาม  
3.  การวัดประเมินผล  
4. การดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล   
5. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  
6. วิจัยปฏิบัติการ  
7. การสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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8.  การพัฒนาทักษะการคิด   
9.  โครงสร้างรายวิชาการ 
10. หน่วยการเรียนรู้ 
 
 

ส่วนประเด็นที่ท าได้บ้างแต่ต้องพัฒนาเพ่ิมเติม  มี  ……3……..  ประเด็น  ดังนี้ 
1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.  แผนการจัดการเรียนรู้ 
3.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

การร่วมมือพัฒนางาน 
มีการประชุมปรึกษาหารือกับคณะครู ระดับชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้   ระหว่างกลุ่ม  

สาระการเรียนรู้ และการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือหา
ข้อตกลงร่วมกันในด้านการเรียนการสอน การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา เพ่ือระดมพลังสมองใน
การร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ในสังคมได้อย่างมีความสุข ขอความร่วมมือจากครูทุกคนในการวางพื้นฐานการอ่านออกเขียนได้  
รวมทั้งผู้ปกครองต้องดูแลเรื่องการอ่านของลูกด้วย 
การสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ปกครอง ในเรื่องความเอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมออบหมาย โดยเฉพาะการอ่าน  การเขียน 
หน่วยงานต่าง   ที่สามารถช่วยในเรื่องงบประมาณ 
ต้องการได้รับความช่วยเหลือ 

ด้านงบประมาณ  และการปูพ้ืนฐานด้านการอ่าน  เขียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
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แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ปรับปรุง พ.ศ. 2562 

โรงเรียนบ้านเขาโอน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ตรัง เขต 2 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ครูผู้ประเมิน นางสุนีย์  รักหอม 
สอนรายวิชา.ภาษาไทย รหัสวิชา..ท 16101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6 
............................................................................................................................. ......................... 
ค าชี้แจง 
1. แบบประเมินผลฉบับนี้ เป็นแบบประมาณค่า  4  ระดับ พร้อมบันทึกเสนอแนะแบ่งเป็น  3  ตอน  
ประกอบด้วย 
ตอนที่ 1   องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา  
ตอนที่ 2   การน าหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ 
ตอนที่ 3   ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
2. ให้ผู้ที่รับผิดชอบด าเนินการประเมินแล้วกรอกข้อมูลตามที่ก าหนด 
3. ระดับคุณภาพ ให้เขียนเครื่องหมายถูก (√) ลงในช่องระดับคุณภาพ ดังนี้ 
  ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง ครบถ้วน ถูกต้อง สอดคล้อง เหมาะสม ทุกรายการ 
  ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ครบถ้วน ถูกต้อง สอดคล้อง เหมาะสม ขาดบางรายการ 
  ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง  มีครบทุกรายการ แต่มีหลายรายการควรปรับปรุงแก้ไข 
  ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง  ไม่มี มีไม่ครบทุกรายการ ไม่สอดคล้อง ต้องปรับปรุง
แก้ไขหรือเพ่ิมเติม 
4.  ข้อมูลที่ได้จะน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที่ 1 องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา 

รายการ ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ไข 
4 3 2 1  

1  ส่วนน า 
     1.1  ความน า         
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             แสดงความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กรอบหลักสูตรระดับ
ท้องถิ่นจุดเน้น และความต้องการของโรงเรียน 
     1.2  วิสัยทัศน์ 
            แสดงภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช  2551  อย่างชัดเจน สอดคล้องกับกรอบหลักสูตร
ระดับท้องถิ่น ครอบคลุมสภาพความต้องการของโรงเรียน ชุมชน 
ท้องถิ่น  มีความชัดเจนสามารถปฏิบัติได้ 

    

 

     1.3  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
            มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 
 

  
 

     1.4  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
            มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น 
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ของ
โรงเรียน 

 

 

  

 

2.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
      2.1  โครงสร้างเวลาเรียน    
             มีการระบุเวลาเรียนตลอดหลักสูตร จ านวน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้  ที่เป็นเวลาเรียนพ้ืนฐาน และเพ่ิมเติมจ าแนกแต่
ละชั้นปีอย่างชัดเจน ระบุเวลาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จ าแนกแต่ละชั้นปีอย่างชัดเจน เวลาเรียนรวมของหลักสูตร
สถานศึกษาสอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 

 
 
 
   

 

     2.2  โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี    
          มีการระบุรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม ระบุรหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา พร้อมทั้งระบุเวลาเรียน และ/หรือหน่วยกิต  มีการ
ระบกุิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้งระบุเวลาเรียนไว้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน  รายวิชาเพ่ิมเติม / กิจกรรมเพ่ิมเติมที่ก าหนดสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ จุดเน้นของโรงเรียน 

    

 

 

รายการ 
ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/

แก้ไข 
4 3 2 1  



ก 

 

 

 

   3.  ค าอธิบายรายวิชา 
         มีการระบุรหัสวิชา ชื่อรายวิชา และชื่อกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  ชั้นปีที่สอน จ านวนเวลาเรียน และ/หรือหน่วยกิต  ไว้
อย่างถูกต้องชัดเจน     
          การเขียนค าอธิบายรายวิชาได้เขียนเป็นความเรียงโดยระบุ  
องค์ความรู้  ทักษะกระบวนการ  และคุณลักษณะ  หรือเจตคติ  ที่
ต้องการและครอบคลุมตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง         
        ระบุรหัสตัวชี้วัด ในรายวิชาพ้ืนฐานและจ านวนรวมของ
ตัวชี้วัดและระบุผลการเรียนรู้ ในรายวิชาเพ่ิมเติมและจ านวน
รวมของผลการเรียนรู้ถูกต้อง 
        มีการก าหนดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  สอดแทรกอยู่ใน
ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐานหรือรายวิชาเพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

   4.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
        ในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและโครงสร้างหลักสูตร
ชั้นปี  ได้ระบุกิจกรรม และจัดเวลา สอน ตามที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียน 
        ในส่วนที่  4 ของหลักสูตรสถานศึกษามีการจัดท าโครงสร้าง
และแนวการจัดกิจกรรม  แนวทางการวัดและประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนทั้ง 3 กิจกรรมที่ชัดเจน   

 

    

  5.  เกณฑ์การจบการศึกษา 
       ระบุเวลาเรียน/หน่วยกติ  ทั้งรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชา
เพ่ิมเติมตามเกณฑ์การจบการศึกษาของโรงเรียน ชัดเจน      
       ระบุเกณฑ์การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน
ไว้อย่างชัดเจน 
      ระบุเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้อย่าง
ชัดเจน 
      ระบุเกณฑ์การผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน 

 
 
 
 

    

 
 

ตอนที่  2  การน าหลักสูตรสถานสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้  (หลักสูตรระดับชั้นเรียน) 

รายการ 
ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/

แก้ไข 
4 3 2 1  



ก 

 

 

 

1  โครงสร้างรายวิชา 
      1.1 การจัดกลุ่มมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
            จัดกลุ่มมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่มีความสัมพันธ์กัน
และเวลา ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เหมาะสม ทุกกลุ่มสาระฯ   

 
 
 

    

     1.2  การจัดท าสาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
            ได้วิเคราะห์แก่นความรู้ของทุกตัวชี้วัดในแต่ละหน่วย
การเรียนรู้ มาจัดท าสาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด ชัดเจน
เหมาะสมและครบทุกหน่วยการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ 

 
 
 

    

1.3 การตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
           สะท้อนให้เห็นสาระส าคัญ หรือประเด็นหลักในหน่วย
การเรียนรู้นั้นๆ น่าสนใจเหมาะสมกับวัย ความสนใจ 
ความสามารถของผู้เรียน  ทุกกลุ่มสาระฯ   

  
 
 

  มีบางสาระต้องมีการปรับปรุง 

1.4 การก าหนดสัดส่วนเวลาเรียน 
ก าหนดสัดส่วนเวลาเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เหมาะสม และ
รวมทุกหน่วยต้องเท่ากับเวลาเรียนตามหลักสูตรทุกกลุ่มสาระฯ 

  
 

   

1.5 การก าหนดสัดส่วนน้ าหนักคะแนน 
       ก าหนดสัดส่วนน้ าหนักคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรู้
เหมาะสมและรวมตลอดปี/ภาคเรียนเท่ากับ 100 คะแนน ทุกกลุ่ม
สาระฯ   

  
 

  อาจมีการปรับสัดส่วนน้ าหนัก
คะแนนบ้างในบางกลุ่มสาระ 

   2. หน่วยการเรียนรู้ 
       2.1 การวางแผนจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
              มีการวางแผนออกแบบหน่วยการเรียนรู้ครบทุกหน่วย
การเรียนรู้ และทุกกลุ่มสาระฯ 

 
 
 

 
 
 

  มีบางกลุ่มสาระต้องออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้เพ่ิมเติม 

 
 
 
 

- 

รายการ 
ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/

แก้ไข 
4 3 2 1  



ก 

 

 

 

      2.2 การจัดท าหน่วยการเรียนรู้  : การก าหนดเป้าหมาย 
             ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/
ความคิดรวบยอด  สาระการเรียนรู้  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ถูกต้อง  เหมาะสมมีความสอดคล้องกัน
ทุกกลุ่มสาระฯ 

 
 
 

   ไม่ครบทุกกลุ่มสาระต้อง
ปรับปรุงเพิ่มเติม 

      2.3  การจัดท าหน่วยการเรียนรู้  : การก าหนดหลักฐานการ
เรียนรู้  ก าหนดชิ้นงาน /ภาระงาน  การวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ 

 
 
 

   ไม่ครบทุกกลุ่มสาระต้อง
ปรับปรุงเพิ่มเติม 

      2.4  การจัดท าหน่วยการเรียนรู้  : ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด/
มาตรฐานและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกกลุ่มสาระฯ 

    ไม่ครบทุกกลุ่มสาระต้อง
ปรับปรุงเพิ่มเติม 

   3. แผนการจัดการเรียนรู้ 
       3.1  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครบตามองค์ประกอบที่
ส าคัญ   แผนการจัดการเรียนรู้สมบูรณ์ มีองค์ประกอบส าคัญครบ
ทุกหน่วยและกลุ่มสาระฯ 

  
 

  ไม่ครบทุกกลุ่มสาระต้อง
ปรับปรุงเพิ่มเติม 

       3.2  มีการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 

     

       3.3 ใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของครู  แก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 

     

       3.4  การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
มีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ทุกแผนก่อนการน าไปใช้จริง
ทุกกลุ่มสาระฯ 

    ไม่ครบทุกกลุ่มสาระ 

       3.3 มีการน าเอาแผนที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้จริงทุกกลุ่มสาระฯ 

    ไม่ครบทุกกลุ่มสาระ 

  4. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาอย่างยั่งยืน 
     4.1  มีการนิเทศการใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
    4.2  มีการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
 

 
 

 
 
 

 หลักสูตรมีการปรับปรุง
ตามตามหลักสูตร
แกนกลาง 2551  

      4.3  น าผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษามา
วางแผนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

     

ตอนที่ 3   ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
  หลักสูตรโรงเรียนบ้านเขาโอน  ฉบับปรับปรุง 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ในบางกลุ่มสาระ  คือ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคม ฯ และการงาน
อาชีพ ส่วนกลุ่มสาระอ่ืน ๆยังคงใช้ตามเดิม  

การร่วมมือพัฒนางาน  



ก 

 

 

 

มีการประชุมปรึกษาหารือกับคณะครู ระดับชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระหว่างกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครูและบุคลากร ทางการศึกษา  เพ่ือหาข้อตกลง
ร่วมกันในด้านการเรียนการสอน การดูแลช่วยเหลือ นักเรียนที่มีปัญหา เพ่ือระดมพลังสมองในการร่วมกัน
พัฒนาหลักสูตรและพัฒนาผู้เรียน ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และอยู่ร่วมกับ ผู้อ่ืนในสังคมได้
อย่างมี ความสุข 

การสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ได้รับการสนับสนุนจากผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการในการอ านวย

ความสะดวก ในการประชุมเพ่ือจัดท าหลักสูตร สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมืออ านวยความสะดวก    ต่าง ๆ 
ตลอดจนสนับสนุนเรื่องของงบประมาณด้านต่าง ๆ  ในการจัดประชุมเพ่ือเป็นแนวทางในการทบทวนการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความถูกต้องเหมาะสม และทางต้นสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 2 ได้ก ากับติดตามให้โรงเรียนได้จัดท า ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการขับเคลื่อนการศึกษา 

 
 
 
ต้องการได้รับความช่วยเหลือ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รายงาน 

              ( นางสุนีย์  รักหอม ) 

         ต าแหน่งครู  โรงเรียนบ้านเขาโอน  

 
 
 
 
 



ก 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

7  
 

รายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551   

ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2564 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านเขาโอน 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ตรัง  เขต   2 



ก 

 

 

 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนบ้านเขาโอน 
ที่          -  วันที่   2   เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ.  2565 
เรื่อง           รายงานผลการการใช้หลักสูตรสถานศึกษา   ปีการศึกษา  2565 
 
เรียน     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาโอน 
  ตามท่ีข้าพเจ้า  นางสุนีย์  รักหอม   ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ของโรงเรียนบ้านเขาโอน  ปีการศึกษา  2565  ซึ่งได้ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ิมเติม  มาถึง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563  ตามนโยบายการจัดการศึกษาทุก
ระดับและสภาพบริบทที่เปลี่ยนแปลงทุกปี     เพื่อความเหมาะสมกับผู้เรียนให้ผู้เรียนได้เรียนตาม
ศักยภาพและมีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา  ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าควรมีการ
ตรวจสอบโดภาพรวมของการบริหารและพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ จึงจัดการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษาข้ึน เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ต่อไป 
            บัดนี้ โรงเรียนบ้านเขาโอนและข้าพเจ้าได้ใช้หลักสูตรสถานศึกษา ทุกกลุ่มสาระเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายและยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
และได้รายงานผลการใช้มาให้ทราบตามเอกสาที่แนบ 

            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
                            (ลงชื่อ)........................................                                               
                         (นางสุนีย์  รักหอม ) 
           
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. ................................ 
........................................................................................................................................................ .... 
............................................................................................................................. ................................ 
 ................................................................................................. ........................................................... 
 
        ( ลงชื่อ )   .................................................                                                   
           ( นางสาวปฐมาพร  บัวมาศ ) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาโอน  

 
 



ก 
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  โรงเรียนบ้านเขาโอน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 2 ได้จัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งได้มีการ
ปรับปรุงเพ่ิมเติมในบางส่วน ตามนโยบายการจัดการศึกษาทุกระดับและสภาพบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ทุกปี   เพื่อความเหมาะสมกับผู้เรียนให้ผู้เรียนได้เรียนตามศักยภาพและมีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมาย
ของการจัดการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มสาระภาษาไทย ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการสอน จึง
เห็นว่าควรมีการตรวจสอบโดยภาพรวมของการบริหารและพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ จึงจัดการ
ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาและของกลุ่มสาระภาษาไทย  เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนต่อไป 
 
                  สุนีย์  รักหอม  

 

 

 

 
 
 


