
การใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 ตามคําส่ังกระทรวงศึกษาธิการที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานที่ 293/2551          
เร่ือง ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน ลงวนัที่ 11 กรกฎาคม 2551 กําหนดใหสถานศึกษา 
ในสังกัด จัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

1. โรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตรและโรงเรียนที่มีความพรอมตามรายชื่อที่กระทรวง  
ศึกษาธิการประกาศ  ใชหลักสูตรฯ ดังนี ้

1.1 ปการศึกษา 2552 ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
ในชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 

1.2 ปการศึกษา 2553 ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
ในชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2 และชั้นมธัยมศึกษาปที่ 4 และ 5 

1.3 ตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนไป ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 ทุกชั้นเรียน 

2. โรงเรียนทั่วไป ใหใชหลักสตูรฯ ดังนี ้
2.1 ปการศึกษา 2553 ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

ในชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 
2.2 ปการศึกษา 2554 ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

ในชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2 และชั้นมธัยมศึกษาปที่ 4 และ 5 
2.3 ตั้งแตปการศึกษา 2555 เปนตนไป ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2551 ทุกชั้นเรียน 
 สถานศึกษา ทีต่องใช หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ตาม
กําหนดเวลาดงักลาว ควรศึกษาเอกสารที่เกีย่วของกับหลักสูตรแกนกลางฯ และเตรยีมการจัดทําส่ิง
ตาง ๆ ใหพรอมกอนที่จะถึงกําหนดเวลาตามคําส่ังของกระทรวงศึกษาธิการดังกลาวแลว เอกสาร
เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางฯ สถานศึกษา สามารถดาวนโหลดไดที่ www.curriculum51.net และ
กระทรวงศกึษาธิการจะทะยอยสงเอกสารเปนรูปเลมใหสถานศึกษาทีต่องใชหลักสตูรแกนกลางฯ 
ตั้งแตปการศึกษา 2552 ตั้งแตเดือนมกราคม เอกสารหลักสูตรแกนกลางฯ มีดังนี ้

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 
2. ตัวช้ีวดัและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรู.............ตามหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช 2551 จํานวน 8 กลุมสาระการเรียนรู ๆ ละ 1 เลม 
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เอกสารประกอบหลักสูตรฯ แกนกลาง มี 3 เลม ดังนี ้
1. แนวทางการบริหารหลักสูตร 
2. แนวทางการจดัการเรียนรู 
3. แนวปฏิบัตกิารวัดและประเมินผลการเรียนรู 
นอกจากนี้ สถานศึกษา ที่สนใจสามารถขอยืมไดจากผูที่ไดรับการอบรมเปนวิทยากร  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 ทุกเขตพื้นทีก่ารศึกษา ผูผานการอบรม
อยางนอยเปนศึกษานิเทศก จํานวน 7 คน และครูโรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตรฯ จํานวน 3 คน 
 เมื่อไดเอกสารแลว ฝายวิชาการและคณะครูของสถานศึกษาควรศึกษารายละเอียดใน
เอกสารใหเขาใจ โดยเฉพาะ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 ไดกําหนด 
“วิสัยทัศน” “หลักการ” “จุดหมาย” “สมรรถนะสําคัญ” “คุณลักษณะอนัพึงประสงค” “มาตรฐาน
การเรียนรู(รวมท้ังตัวช้ีวดั)” “กิจกรรมพัฒนาผูเรียน” “โครงสรางเวลาเรียน” และศึกษาเอกสาร  
แนวทางการบริหารหลักสูตร อยางละเอียดจะทําใหทราบวาสถานศึกษาจะตองดําเนินการใช
หลักสูตรฯ อยางไร เอกสารแนวทางการจดัการเรียนรู จะใหแนวการจดัการเรียนรูทีม่ีมาตรฐานเปน
เปาหมาย ส่ือการจัดการเรียนรู การจัดทําคําอธิบายรายวิชา การจัดทําหนวยการเรียนรูที่สงเสริมให
ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู สวนเอกสารแนวปฏิบัติการวดัและประเมินผลการเรียนรู 
แนะนําการบรหิารจัดการงานวัดผลของสถานศึกษา การจัดทําระเบยีบวาดวยการวดัและประเมินผล
การเรียนรู แนวทางการวดัและประเมินผลการเรียนรูระดบัชั้นเรียน ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
การศึกษาที่ตองใช 
 การจัดการศกึษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
พุทธศักราช 2551 ไดแบงการศึกษาเปน 3 ระดับ ไดแก 

1. ระดับประถมศึกษา(ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-6) เปนระดับการศึกษาที่มุงเนนทักษะ 
พื้นฐานดานการอานการเขียน การคิดคํานวณ การคิดพื้นฐาน การติดตอส่ือสาร กระบวนการเรยีนรู
ทางสังคม และพื้นฐานความเปนมนุษย การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางสมบูรณและสมดุลทั้ง                   
ดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม และวัฒนธรรม โดยเนนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  

2. ระดับมัธยมศกึษาตอนตน(ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3) เปนระดับการศึกษาที่มุงเนนให 
ผูเรียนไดสํารวจความถนดั และความสนใจของตนเอง สงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพสวนตน           
มีทักษะในการคิดอยางมีวจิารณญาณ คิดสรางสรรค และคิดแกปญหา มีทักษะในการดํารงชีวิต           
มีทักษะการใชเทคโนโลยีเพือ่เปนเครื่องมือในการเรียนรู มีความรับผิดชอบตอสังคม มีความสมดุล
ทั้งดานความรู ความคิด ความดีงาม และมคีวามภูมใิจในความเปนไทย ตลอดจนใชเปนพื้นฐาน         
ในการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาตอ 
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3. ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย(ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6) เปนระดับการศึกษาที่มุงเนน         
การเพิ่มพูนความรูและทักษะเฉพาะดาน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผูเรียนแตละคน ทั้งดานวิชาการ และวิชาชพี มีทักษะ มีทกัษะในการใชวิทยาการและเทคโนโลยี 
ทักษะกระบวนการคิดขั้นสงู สามารถนําความรูไปประยกุตใชใหเกดิประโยชนในการศึกษาตอ และ
การประกอบอาชีพ มุงพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเปนผูนํา และผูใหบริการ
ชุมชนในดานตาง ๆ 

กรอบภาพรวมของการพฒันาคุณภาพของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 มีดังนี ้
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คุณลักษณะอันพึงประสงค 
     1. รักชาติ  ศาสน กษัตริย  
     2. ซ่ือสัตยสุจริต             3. มีวินัย 
     4. ใฝเรียนรู                     5. อยูอยางพอเพียง 
     6. มุงมั่นในการทํางาน   7. รักความเปนไทย 
                           8. มีจิตสาธารณะ 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแกปญหา 
4. ความสามารถในการใชทกัษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

จุดหมาย 

1. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมทีพ่ึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนบัถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
              2. มีความรูอันเปนสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา  การใช
เทคโนโลยีและมีทักษะชวีิต  

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 
             4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก   ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ           
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยทรงเปนประมุข  
              5.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมปิญญาไทย   การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม   
มีจิตสาธารณะที่มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสขุ   
  

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
๑.กิจกรรมแนะแนว 

๒.กิจกรรมนกัเรียน 

๓. กิจกรรมเพือ่สังคม
ป โ 

วิสัยทัศน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซ่ึงเปนกําลังของชาตใิหเปน
มนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู  คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก 
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   มคีวามรูและทักษะ
พื้นฐาน รวมทัง้ เจตคติ ที่จําเปนตอการศึกษาตอ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุงเนน
ผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพฒันาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

ดร.เฉลิม ฟกออน ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 1.                               กุมภาพันธ 2552. 

                มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด   8  กลุมสาระการเรียนรู                                                            
                     1. ภาษาไทย      2. คณิตศาสตร    3. วิทยาศาสตร                               
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม   5. สุขศึกษาและพลศึกษา      
    6.  ศิลปะ      7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี       8. ภาษาตางประเทศ                                                  
 

คุณภาพของผูเรียนระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
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แตละกลุมสาระการเรียนรู ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ไดกําหนด 

องคความรู ทักษะสําคัญและคุณลักษณะที่สําคัญ ที่เปนจุดเนนในการพัฒนาผูเรียน ดังนี ้
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคความรู ทักษะสําคัญ 

และคุณลักษณะ 

ในหลักสูตรแกนกลางการศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน 

วิทยาศาสตร   :   การนําความรู 
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ไปใชในการศกึษา คนควาหา
ความรู และแกปญหาอยางเปน
ระบบ การคิดอยางเปนเหตุเปนผล  
คิดวิเคราะห  

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  :  
การอยูรวมกันในสังคมไทยและ
สังคมโลกอยางสันติสุข  การเปน
พลเมืองดี  ศรัทธาในหลักธรรม
ของศาสนา การเห็นคุณคาของ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ความ
รักชาติ และภมูิใจในความเปนไทย 
 

ศิลปะ : ความรูและทักษะ
ในการคิดริเร่ิม  จินตนาการ 
สรางสรรคงานศิลปะ  
สุนทรียภาพและการเห็น
คุณคาทางศิลปะ 

ภาษาไทย   :  ความรู  ทักษะ 

และวัฒนธรรมการใชภาษา   
เพื่อการสื่อสาร   ความชื่นชม    
การเห็นคณุคาภูมิปญญา ไทย     
และภูมิใจในภาษาประจําชาติ 

ภาษาตางประเทศ   :    ความรู
ทักษะ  เจตคต ิและวัฒนธรรม 
การใชภาษา ตางประเทศในการ
ส่ือสาร  การแสวงหาความรู 
และการประกอบอาชีพ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี   : 
ความรู  ทักษะ และเจตคตใิน
การทํางาน  การจัดการ              
การดํารงชีวิต  การประกอบ
อาชีพ  และการใชเทคโนโลย ี

สุขศึกษาและพลศึกษา   :   
ความรู ทักษะและเจตคตใินการ
สรางเสริมสุขภาพพลานามยัของ
ตนเองและผูอ่ืน  การปองกันและ
ปฏิบัติตอส่ิงตาง ๆ  ที่มีผลตอ
สุขภาพอยางถูกวิธีและทกัษะ         
ในการดําเนินชีวิต 

คณิตศาสตร  :   การนําความรู
ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรไปใชในการแกปญหา 
การดําเนนิชีวติ  และศึกษาตอ           
การมีเหตุมีผล  มีเจตคติที่ดีตอ
คณิตศาสตร พัฒนาการคิดอยาง
เปนระบบและสรางสรรค 
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การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 เปนหลักสูตรอิงมาตรฐาน 
หลักสูตรสถานศึกษาก็เชนเดียวกัน เปนหลักสูตรอิงมาตรฐาน กระบวนการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาจึงเริ่มจากการศึกษามาตรฐานการเรียนรูของแตละกลุมสาระการเรียนรูหลักสูตร
แกนกลางฯ ศกึษาเปาหมายในการพัฒนาคนในระดับทองถ่ิน ที่กําหนดโดยสํานกังานเขตพื้นที่
การศึกษา แลวจึงนําขอมูลดังกลาว มาจัดทําเปนหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551(มาตรฐานการเรียนรู-โครงสรางหลักสูตรฯ 
-กิจกรรมพัฒนาผูเรียน-คุณลักษณะอันพึงประสงค-สมรรถนะสําคัญ-การประเมินผลฯลฯ) 

หลักสูตรระดับทองถิ่น(เปาหมายระดับทองถ่ิน กําหนดโดย สพท.) 

หลักสูตรสถานศึกษา 

•วิสัยทัศน 
•คุณลักษณะอันพึงประสงค 
•สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

กรรมการสถานศึกษาฯ ใหความเห็นชอบ 

นําไปใช •โครงสรางหลักสูตร 

•คําอธิบายรายวิชา 
•เกณฑการวดัผลการเรียนรู และการจบหลักสูตร 

การดําเนนิงานของสถานศึกษาในการใช หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 มีดังนี ้
 การเตรียมการ 

1. จัดทําโครงสรางหลักสูตรของสถานศึกษา 
2. ครูผูสอนจัดทําคําอธิบายรายวิชา 
3. ครูผูสอนจัดทําโครงสรางรายวิชา 
4. ครูผูสอนจัดทําหนวยการเรยีนรู แผนการจดัการเรียนรู และสรางเครื่องมือวัดผล 

การเรียนรูของผูเรียน 
5. จัดทําระเบยีบการวัดและประเมินผล 
การดําเนินการพัฒนาผูเรียน 
6. ครูสอนตามหนวยฯ และแผนการจัดการเรยีนรู 
7. ครูประเมินผลการเรียนรูตามตัวช้ีวดัชั้นป/ชวงชั้น 
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8. สถานศึกษา ตรวจสอบจํานวนหนวยกิตที่ผูเรียนเรียนกับเกณฑการจบหลักสูตรฯ 
9. สถานศึกษาออกหลักฐานการศึกษาใหกับผูเรียน 
ตอไปนี้จะขยายรายละเอยีดในสวนที่จําเปน สําหรับการใชหลักสูตรแกนกลางฯ  

ที่สถานศึกษา และครูผูสอนควรทราบ ดังนั้น รายการที่ 5 และรายการที่ 6-9 จึงจะไมแสดง
รายละเอียด เนือ่งจากผูรับผิดชอบมีความรู ความเขาใจเปนอยางดแีลว และศึกษาไดจากเอกสาร
ดังกลาวขางตน 

การจัดทําโครงสรางหลักสูตรของสถานศึกษา  
ในการจดัทําโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ตองพิจารณาขอมูลจากหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปาหมาย/จุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียน ระดับทองถ่ิน
(หลักสูตรระดบัทองถ่ิน) แลวจึงดําเนินการจัดทําโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้(สําหรับ
ความเปนทองถ่ิน สถานศึกษา สามารถสอดแทรกในวิชาพื้นฐาน สอดแทรกหรือจัดทาํเปนรายวิชา
ในวิชาเพิ่มเตมิ และสามารถสอดแทรกในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

1. รายวิชาพื้นฐาน ทุกกลุมสาระการเรียนรู ตองใหจํานวนหนวยกิต/ช่ัวโมงตามตามที่  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 กําหนด การใหช่ือวิชาในโครงสราง
หลักสูตรสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาใหช่ือวิชาตามกลุมสาระการเรียนรู ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนและตอนปลาย ใหช่ือวิชาตามกลุมสาระการเรียนรู หรือใหช่ือตามเนื้อหาสาระของรายวิชา
นั้น(โครงสรางเวลาเรียนกําหนดในเอกสารหลักสูตรแกนกลางฯ หนา 20) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน และตอนปลาย แตละกลุมสาระการเรียนรู สามารถจัดแยกไดมากกวา 1 รายวชิา(1 รายวิชา
ตองมีหนวยกติไมนอยกวา 0.5 หนวยกิต) แตรวมจํานวนชั่วโมงของกลุมสาระฯ แลวตองไมเกิน
จํานวนชั่วโมงที่กําหนดในโครงสรางเวลาเรียนของแตละกลุมสาระการเรียนรู ที่กําหนดโดย
หลักสูตรแกนกลางฯ 

การจัดรายวิชา จัดโดย นําตัวช้ีวัดที่กําหนดใน หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  
พุทธศักราช 2551 มาจัดวางในแตละป(ระดับประถมศึกษา) หรือภาคเรียน(ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
และตอนปลาย) ใหเปนลําดบัที่เหมาะสมกับการรับรูของผูเรียน สําหรบัระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แตละกลุมสาระการเรียนรูในโครงสรางเวลาเรียนของหลักสูตร
สถานศึกษา สามารถแยกมากกวา 1 รายวิชาได เชน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
อาจจะแยกเปน 2 รายวิชา เปนวิชาสุขศึกษา และวิชาพลศึกษา วิชการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
อาจจะแยกเปน 2 รายวิชา คอื วิชาคอมพิวเตอร และวิชาการงานและอาชีพ เปนตน แตจํานวน          
หนวยกิต หรือจํานวนชั่วโมง/ปของ 2 รายวชิารวมกันแลว ตองไมเกินจํานวนชั่วโมงในโครงสรางเวลา
เรียนของกลุมสาระการเรียนรูนั้น ท่ีกําหนดในหลักสูตรแกนกลางฯ 
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2. รายวิชาเพิ่มเตมิ  
2.1 ระดับประถมศึกษา จดัรายวชิาปละไมเกนิ 80 ช่ัวโมง และมัธยมศึกษาตอนตน จัด 

รายวิชาปละไมเกิน 240 ช่ัวโมง ใหช่ือวิชาที่สอดคลองกับเนื้อหาสาระของรายวิชา 
2.2 ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย จัดรายวิชาปละไมนอยกวา 1,680 ช่ัวโมง ใหช่ือวิชาที ่

สอดคลองกับเนื้อหาสาระของรายวิชา 
รายวิชาเพิ่มเตมิ ผูสอนตองกําหนดเปาหมายการเรียนรูที่เรียกวา “ผลการเรียนรู” เองให 

ชัดเจน เนื่องจากไมมีตัวช้ีวัดรายป/รายชวงชั้น และใหใชคําวา “ผลการเรียนรู” เทานั้น ไมใช คําวา 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  
 การกําหนดรหสัวิชา มีหลักเกณฑ ดังนี ้
หลักท่ี 1  หลักท่ี 2  หลักท่ี 3        หลักท่ี 4                  หลักท่ี 5        หลักท่ี 6 

กลุมสาระฯ ระดับ      ปในระดับการศึกษา   ประเภทของรายวิชา        ลําดบัของรายวชิา 
     ท     1       0              1     01-99 
     ค     2                       1              2 
     ว     3       2 
     ส         3 
     พ         4 
     ศ         5 
     ง         6 

 ใชรหัสตัวอักษรตามรายการรหัสตัวอักษรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ เชน 
ภาษาอังกฤษ ใช อ ภาษาญี่ปุน ใช ญ ภาษาจีน ใช จ เปนตน 
หลักท่ี 1 เปนรหัสตัวอักษรแสดงกลุมสาระการเรียนรู คือ 

ท หมายถึง กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ค หมายถึง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ว หมายถึง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ส หมายถึง กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
พ หมายถึง กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ศ หมายถึง กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ง หมายถึง กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 หมายถึง กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ใหใชรหัสของแตละภาษาตามรายการที่
กําหนด คือ ข หมายถึงภาษาเขมร จ หมายถึงภาษาจนี ซ หมายถึงภาษารสัเซีย ญ หมายถึง
ภาษาญี่ปุน  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 หมายถึงภาษาฮินด ู
 กรณีที่สถานศกึษาไดจัดรายวิชาภาษาตางประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กระทรวงกําหนด
ไว ใหสถานศกึษาทําเรื่องเสนอ สพฐ. เพื่อกําหนดรหัสตวัอักษรกลุมสาระการเรียนรูตางประเทศ
เพิ่มเติม และประกาศใหสถานศึกษาทัว่ประเทศไดรับทราบและใชใหตรงกัน 
หลักท่ี 2 เปนรหัสตัวเลขแสดงระดับการศึกษา ไดแก 
 1 หมายถึง รายวิชาระดับประถมศึกษา 
 2 หมายถึง รายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 3 หมายถึง รายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หลักท่ี 3 เปนรหัสตัวเลขแสดงปที่เรียนของรายวิชา ไดแก 
 0 หมายถึง รายวิชาไมกําหนดปที่เรียน จะเรียนปใดก็ไดในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนตน และมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 1 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปที่ 1 ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย(ป.1 ม.1 และ ม.4) 
 2 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปที่ 2 ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย(ป.2 ม.2 และ ม.5) 
 3 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปที่ 3 ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย(ป.3 ม.3 และ ม.6) 

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

หลักท่ี 4 เปนรหัสตัวเลขแสดงประเภทของรายวิชา ไดแก 
 1 หมายถึง รายวิชาพืน้ฐาน 
 2 หมายถึง รายวิชาเพิ่มเติม 
หลักท่ี 5 และหลักท่ี 6 เปนรหัสตัวเลขแสดงลําดับของรายวิชาแตละกลุมสาระการเรียนรูในป/ระดบั
การศึกษาเดียวกันมีจํานวนตัง้แต 01-99 สําหรับกลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร กลุมสาระ             
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ควรกําหนดรหัสวิชาเปนชวงลําดับ ดังนี ้

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
01-19  รายวิชาในกลุมฟสิกส 
21-39  รายวิชาในกลุมเคมี                                               
41-59  รายวิชาในกลุมชีววิทยา  
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61-79  รายวิชาในกลุมโลกและอวกาศ                                             
81-99  รายวิชาในกลุมวิทยาศาสตรอ่ืน ๆ 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 01-19  รายวิชาในกลุมศาสนา 
             21-39  รายวิชาในกลุมหนาที่พลเมือง                                              

41-59  รายวิชาในกลุมเศรษฐศาสตร                                           
61-79  รายวิชาในกลุมประวตัิศาสตร                                             
81-99  รายวิชาในกลุมภมูิศาสตร 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
01-19  รายวิชาในกลุมการดาํรงชีวิตและครอบครัว                                                 
21-39  รายวิชาในกลุมการออกแบบและเทคโนโลยี                                               
41-59  รายวิชาในกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                           
61-99  รายวิชาในกลุมการอาชีพ 
3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตนจัดใหผูเรียนปละ  

120 ช่ัวโมง ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย จัดใหผูเรียนปละ 360 ช่ัวโมง 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนแบงเปน 3 ลักษณะ ไดแก กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน 

(ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน นักศกึษาวิชาทหาร กจิกรรมชุมนุม ชมรม) และ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ซ่ึงกจิกรรมเพือ่สังคมฯ เปนกิจกรรมตามความสนใจของ
ผูเรียนที่จะทําเพื่อบุคคลอื่น สังคม ชุมชน เพื่อพัฒนาจิตสาธารณ  

ระดับประถมศึกษา รวม 6 ป ใหไดจํานวน 60 ช่ัวโมง  
ระดับมัธยมศกึษาตอนตน(3 ป) จํานวน 45 ช่ัวโมง  
ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย(3 ป) จํานวน 60 ช่ัวโมง 

 จํานวนชั่วโมงของกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมฯ ที่กําหนดในหลักสูตรแกนกลางฯ 
สถานศึกษาอาจจะจัดเปนกิจกรรมสอดแทรกในรายวิชาตาง ๆ(วิชาพื้นฐาน และวิชาเพิ่มเติม) หรือ
ในกจิกรรมพฒันาผูเรียน หรือจัดนอกเวลาก็ได โดยตองมีหลักฐานการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคม
ของผูเรียน ครบจํานวนชั่วโมงตามที่หลักสูตรแกนกลางฯ กําหนด ซ่ึงสถานศึกษาจะจัดใหมีทุกป 
หรือทุกภาคเรยีน หรือเปนบางป บางภาคเรียน ก็ได แตตองมีจํานวนชั่วโมงครบตามที่หลักสูตร
แกนกลางฯ กาํหนด  
 การกําหนดโครงสรางหลักสูตรของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถกําหนดจํานวนชัว่โมง
รวมท้ังหมด(วชิาพื้นฐาน วิชาเพิ่มเติม และกิจกรรม)มากกวาท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดไวไดตามความเหมาะสม และบริบทของสถานศกึษา  โดยตอง
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หมายเหตุ แสดงรายวิชาท่ีจัดเกินจากที่หลักสูตรแกนกลางฯ กําหนดพรอมใหเหตุผลไวนอกกรอบ
หลักสูตรแกนกลางฯ ดวย 
 เมื่อสถานศึกษากําหนดจํานวนชั่วโมงสําหรบัแตละกลุมสาระการเรียนรูตามโครงสราง
หลักสูตรแกนกลางฯ เรียบรอยแลว จึงประกาศใหคณะครูทุกคนไดทราบ และเตรียมวางแผน       
การพัฒนาผูเรียนตอไป 

การจัดทําคําอธิบายรายวชิา มีแนวการดําเนินการ ดังนี ้
 ในการจดัทําคาํอธิบายรายวชิาทุกวิชา ทกุระดับชั้น ตองนําเปาหมายการพัฒนาผูเรียนของ
หลักสูตรระดบัทองถ่ินที่กําหนดโดย สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามาจดัการเรียนรูใหกับผูเรียนดวย 
เนื่องจาก สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา มหีนาที่จะตองประเมินคณุภาพของผูเรียนตามเปาหมายของ
หลักสูตรระดบัทองถ่ินดวย ในการจดัทําคาํอธิบายรายวชิา มีแนวทางในการดําเนินการ ดังนี ้

1. ระดับประถมศึกษา  
1.1 ครูในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกัน สอนระดับชั้นเดยีวกัน รวมกนัศกึษาและ 

วิเคราะหตัวช้ีวัดชั้นป และสาระการเรียนรูแกนกลางตามที่หลักสูตรแกนกลางฯ กําหนด แตละ
ตัวช้ีวดัวา มีคํา หรือขอความสําคัญ(Key words)ใดที่เปน “ความรู(K)” “ทักษะ/กระบวนการ(P)” 
และ “คุณลักษณะ(A)” (เปนคุณลักษณะของรายวิชาที่ปรากฏตามตัวช้ีวัด  อาจจะไมตรงกับ
คุณลักษณะอนัพึงประสงคที่หลักสูตรแกนกลางฯ กําหนดก็ได) จัดแยกไวเปนสวน ๆ วิเคราะหให
ครบทุกตัวช้ีวดัที่กําหนดในรายวิชาโดยอาจจะใชแบบฟอรมขางลาง 

1.2 นําขอความที่วิเคราะหไว(ดานความรู ทักษะ/กระบวนการ และคณุลักษณะ)  
มาสังเคราะห หรือรอยเรียงเขียนเปนคําอธบิายรายวิชา โดยอาจจะใหขอความทั้ง 3 สวนทีว่ิเคราะห
ไวผสมกลมกลืน หรือเขียนแยกสวนของความรู ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะไวคนละ       
ยอหนาก็ได และยอหนาสุดทายของคําอธิบายรายวิชา ตองระบุดวยวา วิชานี้มีตวัช้ีวดัอะไรบาง โดย
เขียนเปนรหัสกํากับมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดไวดวย ดงันี ้

ว 1.1 ป. 1/2 
ป.1/2        หมายถึง ตัวช้ีวัดชัน้ประถมศึกษาปที่ 1  ขอที่ 2 
1.1            หมายถึง สาระที่ 1  มาตรฐานขอที่ 1      
ว                หมายถึง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
2.1 ครูที่สอนกลุมสาระการเรียนรูเดียวกัน ระดบัชั้นเดียวกนั ศึกษาและวิเคราะห 

ตัวช้ีวดัชั้นปตามที่หลักสูตรแกนกลางฯ กาํหนด แลวชวยกันจัดวางตัวช้ีวัดไวในภาคเรียนที่ 1 และ
ภาคเรียนที่ 2 ตัวช้ีวดัที่จัดวางในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 อาจจะซ้ํากัน หรือไมซํ้ากันก็ได 
แลวแตดุลพินจิของผูสอน ซ่ึงตองคํานึงถึงเวลาที่ใชสอนในแตละภาคเรยีนดวยวามีเพยีงพอหรือไม 
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และถานําตัวช้ีวัดใดไวในภาคเรียนใด ในภาคเรียนนั้นตองประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตาม
ตัวช้ีวดันั้นดวยทุกตวัช้ีวดั  

2.2 ครูผูสอนวิเคราะหตวัช้ีวดัชัน้ป และสาระการเรียนรูแกนกลางตามทีห่ลักสูตร 
แกนกลางฯ กาํหนดสําหรับภาคเรียนที่ 1 แตละตวัช้ีวัดวา มีคํา หรือขอความสําคัญ(Key words)ใดที่
เปน “ความรู(K)” “ทักษะ/กระบวนการ(P)” และ “คุณลักษณะ(A)” (เปนคุณลักษณะของรายวิชาที่
ปรากฏตามตัวช้ีวัด  อาจจะไมตรงกับคุณลักษณะอันพึงประสงคที่หลักสูตรแกนกลางฯ กําหนด         
ก็ได) จัดแยกไวเปนสวน ๆ ใหครบทุกตัวช้ีวัดของภาคเรียนนั้น โดยอาจจะใชแบบฟอรมขางลาง 

2.3 นําขอความที่วเิคราะหไว(ดานความรู ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะ)  
มาสังเคราะห หรือรอยเรียงเขียนเปนคําอธบิายรายวิชา โดยอาจจะใหขอความทั้ง 3 สวนทีว่ิเคราะห
ไวผสมกลมกลืน หรือเขียนแยกสวนของความรู ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะไวคนละ       
ยอหนาก็ได และยอหนาสุดทายของคําอธิบายรายวิชา ตองระบุดวยวา วิชานี้มีตวัช้ีวดัอะไรบาง โดย
เขียนเปนรหัสกํากับมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดไวดวย ดงันี ้

ว 1.1 ม. 1/2 
ม.1/2        หมายถึง ตัวช้ีวัดชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1  ขอที่ 2 
1.1            หมายถึง สาระที่ 1  มาตรฐานขอที่ 1      
ว               หมายถึง กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร 

3.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องจากหลักสูตรแกนกลางฯ กําหนดตัวช้ีวัดเปนชวงชั้น
(ม.4-6) ทุกกลุมสาระการเรียนรู ดังนั้น ครูผูสอนควรดําเนินการ ดังนี ้

 3.1  ครูที่สอนกลุมสาระการเรียนรูเดยีวกัน ระดับชั้นเดียวกัน ศึกษาและวิเคราะห 
ตัวช้ีวดัชวงช้ันตามที่หลักสตูรแกนกลางฯ กําหนด แลวชวยกันจดัวางตัวช้ีวดัไวในแตละระดับชั้น
(ม.4, ม.5, และ ม.6) ในแตละภาคเรยีน(ภาคเรียนที่ 1-6) ตัวช้ีวดัที่จัดวางในแตละภาคเรียน อาจจะซ้าํ
กัน หรือไมซํ้ากันก็ได แลวแตดุลพินิจของผูสอน ซ่ึงตองคํานึงถึงเวลาที่ใชสอนในแตละภาคเรียน
ดวยวามีเพียงพอหรือไม และถานําตัวช้ีวัดใดไวในภาคเรยีนใด ในภาคเรียนนั้นตองประเมินผล         
การเรียนรูของผูเรียนตามตัวช้ีวัดนัน้ดวยทกุตัวช้ีวัด  

3.2 ครูผูสอนวิเคราะหตวัช้ีวดัชวงช้ัน และสาระการเรียนรูแกนกลางตามทีห่ลักสูตร 
แกนกลางฯ กาํหนดสําหรับแตละภาคเรียน พิจารณาวา แตละตวัช้ีวัด มีคํา หรือขอความสําคัญ(Key 
words)ใดที่เปน “ความรู(K)” “ทักษะ/กระบวนการ(P)” และ “คุณลักษณะ(A)” (เปนคุณลักษณะของ
รายวิชาที่ปรากฏตามตัวช้ีวดั  อาจจะไมตรงกับคุณลักษณะอันพึงประสงคที่หลักสูตรแกนกลางฯ 
กําหนดก็ได) จัดแยกไวเปนสวน ๆ ใหครบทุกตัวช้ีวัดของภาคเรียนนัน้ โดยอาจจะใชแบบฟอรม
ขางลาง 

3.3 นําขอความที่วเิคราะหไว(ดานความรู ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะ) มา 
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สังเคราะห หรือรอยเรียงเขียนเปนคําอธิบายรายวิชา โดยอาจจะใหขอความทั้ง 3 สวนที่วิเคราะหไว
ผสมกลมกลืน หรือเขียนแยกสวนของความรู ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะไวคนละยอหนา
ก็ได และยอหนาสุดทายของคําอธิบายรายวิชา ตองระบดุวยวา วิชานี้มตีัวชี้วดัอะไรบาง โดยเขียน
เปนรหัสกํากบัมาตรฐานการเรียนรูและตวัช้ีวดัไวดวย ดังนี ้

ว 1.1 ม. 4-6/1 
ม.4-6/1     หมายถึง ตัวช้ีวัดชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย  ขอที่ 1 
1.1            หมายถึง สาระที่ 1  มาตรฐานขอที่ 1      
ว                หมายถึง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

แบบฟอรมการเขียนคําอธิบายรายวิชาอาจจะเปน ดังนี ้
การวิเคราะหเพื่อจัดทําคําอธิบายรายวชิา 

กลุมสาระการเรียนรู............................วิชา.......................... ระดับชั้น.............ภาคเรียนที่............... 
สาระการเรียนรูแกนกลาง/ทองถ่ิน 

ตัวช้ีวดั  
ความรู  ทักษะ / กระบวนการ คุณลักษณะฯ 

ว1.1ป.1/1เปรยีบเทียบ
ส่ิงมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต 

1.ส่ิงมีชีวิต 
2.ส่ิงใมมีชีวิต 
 

1.การสังเกตและ
เปรียบเทียบส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงไมมีชีวิต 

1.มีความสนใจ
สังเกตสิ่งตาง ๆ  

ว1.1ป.1/2สังเกตและ
อธิบายลักษณะและหนาที่
ของโครงสรางภายนอก
ของพืชและสัตว 

1.ลักษณะและ
หนาที่ของ
โครงสรางภายนอก
ของพืช 
2.ลักษณะและ
หนาที่ของ
โครงสรางภายนอก
ของสัตว 

1.การสังเกตลักษณะและ
หนาที่ของโครงสราง
ภายนอกของพืชและสัตว 

1.มีความสนใจ
สังเกตสิ่งตาง ๆ 

.................................... ............................ ....................................... ................................. 
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แบบฟอรมการเขียนคําอธิบายรายวชิา 
กลุมสาระการเรียนรู................................................ 
วิชา..............................................ช้ัน.........เวลาเรียน..........ช่ัวโมง  จํานวน.......หนวยกติ   
คําอธิบายรายวิชา 
 ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................  
รหัสตัวช้ีวดั 
 ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

การจัดทําหนวยการเรียนรู 
 ในการจดัทําหนวยการเรียนรู มีแนวการดําเนินการ ดังนี ้

1. จัดทําโครงสรางรายวิชา 
2. กําหนดเปาหมายการจัดการเรียนรู 
3. กําหนดหลักฐานที่เปนผลการเรียนรูตามเปาหมายที่กาํหนด(ออกแบบการประเมินผล 

การเรียนรู และกําหนดผลงาน/ช้ินงาน/ภาระงาน) 
4. ออกแบบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามเปาหมายที่กําหนด(โดย 

ตรวจสอบผลการจัดการเรยีนรูจาก “หลักฐานที่เปนผลการเรียนรู”  
การจัดทําโครงสรางรายวิชา 

เมื่อไดรายวิชาลงโครงสรางของหลักสูตรสถานศึกษาเรยีบรอยแลว ครูผูสอนจัดทํา 
โครงสรางรายวิชาโดยดําเนนิการ ดังนี ้

1. กําหนดชื่อหนวยการเรียนรู โดยพิจารณาคาํ/ขอความสําคัญ(Key words) หรือเนื้อหา  
ในตัวช้ีวัดของรายวิชามาจดักลุม โดยนําตวัช้ีวดัที่มีเนื้อหาอยูในกลุมเดียวกัน หรือเปนเรื่องเดียวกนั 
มารวมกันจัดเปน 1 หนวยการเรียนรู ซ่ึงใน 1 รายวิชาจะมีหลายหนวยฯ และแตละหนวยฯ จะมี
ตัวช้ีวดัซ้ําหรอืไมซํ้ากันก็ได อยูในดุลพินจิของผูสอน แตเวลาที่ใชจดัการเรยีนรูรวมทั้งหมด ตอง 
ไมเกินจํานวนชั่วโมงที่กําหนดในโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา แลวตั้งชื่อหนวยใหนาสนใจ
สําหรับผูเรียน 

2. ระบุมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดที่นํามาจัดทําเปนหนวยการเรียนรูแตละหนวย 
การเรียนรู โดยเขียนรหัสมาตรฐาน ระดับชั้นและตวัช้ีวดัที่นํามาจดัทําหนวยฯ ทั้งหมด 
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3. กําหนดสาระสาํคัญสําหรับแตละหนวยการเรียนรู เปนขอความที่ระบวุาผูเรียนรูอะไร  
มีทักษะอะไร (อาจจะมีคุณลักษณะอยางไรดวย) และหนวยนีม้ีคุณคาตอผูเรียนอยางไรในระยะสั้น
และระยะยาวโดยรอยเรียงขอมูลของทุกตัวช้ีวดั และเขยีนเปน Concept ภาพรวมของหนวยฯ ที่
ตองการใหเปนองคความรู เปนความเขาใจที่ฝงติดตัวผูเรียนไปเปนเวลานาน และสามารถนํามาใช
ไดเมื่อตองการ ซ่ึงมีวิธีเขียน 4 แนวทาง ไดแก 

3.1 เขียนลักษณะหลักเกณฑ หรือหลักการ เชน “พืชตอบสนองตอแสง เสียง และ 
การสัมผัส ซ่ึงเปนสภาพแวดลอมภายนอก”  “การบวก คือการนําจํานวนตั้งแตสองจํานวนขึ้นไปมา
รวมกัน จํานวนที่ไดจากการรวมจํานวนตาง ๆ เขาดวยกนั เรียกวา ผลรวม หรือ ผลบวก และใช
เครื่องหมาย + เปนสัญลักษณแสดงการบวก”  

3.2 เขียนลักษณะความคิดรวบยอด เชน “พืชและสัตวตองการอาหาร น้ําและอากาศ  
เพื่อการดํารงชวีิต และการเจริญเติบโต” หรือเขียนแบบความเขาใจที่คงทน เชน“ความเขาใจจํานวน
นับ สัญลักษณที่ใชในสมการ การบวกลบคณูหารจํานวนนับ และความเทากัน ทําใหสามารถ
แกปญหาภายใตขอจํากัดตาง ๆ ในชีวิตประจําวันได”  “การดํารงชีวิตทามกลางการเปลี่ยนแปลงโดย
ประยุกตใชแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทําใหชีวิตมีความสุข”  

3.3 เขียนลักษณะกระบวนการ(กรณีที่ภาพรวมของหนวยฯ เนนกระบวนการ) เชน  
หนวยฯ นี้เนนกระบวนการแกปญหา เขียนสาระสําคัญได คือ “การวิเคราะหสาเหตุ ของปญหาอยาง
กวางขวางหลายมิติ กําหนดทางเลือกในการแกสาเหตุของปญหาอยางหลากหลาย เลือกทางเลือก 
ในการแกปญหาอยางเหมาะสม ดําเนินการแกปญหาตามทางเลือกที่กําหนด ประเมินและปรับปรุง 
การแกปญหาอยางรอบคอบเปนระยะ ๆ ชวยใหสามารถแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ” 

3.4 เขียนลักษณะความสัมพันธ เชน “วิธีการดาํรงชีวิตของมนุษย มีผลกระทบตอ 
ระบบนิเวศในสายน้ํา”   

4. กําหนดระยะเวลา(จํานวนชัว่โมง)สําหรับแตละหนวยการเรียนรู รวมทกุหนวยฯ แลว  
มีจํานวนชั่วโมงเทากับจํานวนชัว่โมงของรายวิชา 

5. กําหนดน้ําหนกัคะแนนของแตละหนวยการเรียนรูตามความสําคัญของแตละหนวยฯ  
เพื่อการกําหนดคะแนนสําหรับการประเมนิผลการเรียนรูของแตละหนวยฯ ใหเหมาะสมตาม
ความสําคัญของแตละหนวยฯ  

การจัดทําโครงสรางรายวิชา อาจจะใชแบบฟอรมในการบันทึก ดังตอไปนี ้
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การจัดทําโครงสรางรายวิชา 
โครงสรางรายวิชา................................................  กลุมสาระการเรียนรู.......................................... 
ช้ัน.................................. เวลา..............ช่ัวโมง  จํานวน............หนวยกิต  ภาคเรียนที่..................... 
ที่ ช่ือหนวยการเรียนรู มฐ. ตัวช้ีวัด สาระสําคัญ เวลา

(ช่ัวโมง) 
น้ําหนกั
คะแนน 

      
      
      
      

รวมตลอดป/ภาค   

 การจัดทําหนวยการเรียนรู 
 การจัดทําหนวยการเรียนรูอิงมาตรฐาน เปนหนวยการเรยีนรูที่มีมาตรฐานการเรียนรู/
ตัวช้ีวดั เปนเปาหมายของหนวยฯ ขัน้ตอนนี ้เปนขั้นตอนสาํคัญที่สุดของการใชหลักสูตร
สถานศึกษา เปนการนํามาตรฐานการเรียนรูสูการปฏิบัติในการจัดการเรยีนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน 
 การออกแบบการจัดการเรยีนรูที่ สพฐ.แนะนํา คือ ออกแบบการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค 
Backward Design ซ่ึงมี 3 ขั้นตอนใหญ ๆ ไดแก 

1. กําหนดเปาหมายการเรียนรู 
2. กําหนดหลักฐานที่เปนผลการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายการเรียนรูที่กําหนด 
3. ออกแบบการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมผีลการเรียนรูตามเปาหมายที่กําหนด 
ขั้นท่ี 1 กําหนดเปาหมายการเรียนรู จากทีเ่ปนหนวยการเรียนรูอิงมาตรฐาน เปาหมาย 

การเรียนรูของหนวยฯ ไดแก  
ชื่อหนวย.................................................... 
เปาหมายการเรียนรู 
สาระสําคัญ ........................(นํามาจากโครงสรางรายวิชา)................................. 
ตัวชี้วัด...........(นํามาจากโครงสรางรายวิชาเขียนรหัสและรายละเอียดของแตละตวัช้ีวดั).................. 
คุณลักษณะ...(นํามาจากตารางการวิเคราะหตัวช้ีวดัเพื่อจดัทําคําอธิบายรายวิชา หรืออาจจะเลือก
คุณลักษณะทีสํ่าคัญและเดน กําหนดเปนคณุลักษณะของหนวยฯ).................. 
 ขั้นท่ี 2 กําหนดหลักฐานที่เปนผลการเรียนรูของผูเรียน เปนการนําเปาหมายทุกเปาหมาย
(สาระสําคัญ ตัวช้ีวดัทุกตวัช้ีวัด และคุณลักษณะ) มากําหนดหลักฐานที่เปนผลการเรียนรูของผูเรียน 
อาจจะใชตาราง ดังนี ้
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เปาหมาย หลักฐานที่เปนผลการเรียนรุ 

สาระสําคัญ 
................................................................... 

(ผลงาน/ช้ินงาน/ภารเงาน) 
.......................................................................... 

ตัวชี้วัด 
ว1.1ป.1/1............................................................ 

(ผลงาน/ช้ินงาน/ภารเงาน) 
........................................................................... 

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

(ผลงาน/ช้ินงาน/ภารเงาน) 
……………………………………………….. 

 การกําหนดหลักฐานที่เปนผลการเรียนรู เปนการประเมนิผลการเรียนรูของผูเรียน โดยการ
ออกแบบการประเมินผลการเรียนรูใหเหมาะสม ซ่ึงโดยทั่วไปไดกําหนดเปน 6 เทคนิคของการ
ประเมินผลการเรียนรู ดังนี ้

1. Selected Response หมายถึง ขอสอบปรนัยเลือกตอบ จับคู ถูกผิด 
2. Constructed Response หมายถึง ขอสอบเติมคํา หรือเติมขอความ หรือเขียน Mind map 
3. Essay หมายถึง เขียนบรรยาย เขียนเรยีงความ  เขียนเลาเรื่อง เขียนรายงาน 
4. School Product/Performance หมายถึง การแสดงหรือการปฏิบัติในสถานศึกษา เชน 

โตวาที พูดสนทนาภาษาอังกฤษ ทดลองทางวิทยาศาสตร อาน... แสดงบทบาทสมมุติ(Role play)… 
ประกอบอาหาร.. สืบคนขอมูล......(โดยใช internet ในโรงเรียน)  

5. Contextual Product/Performance หมายถึง การแสดงในสถานการณจริง หรือสภาพชีวิต 
จริงนอกสถานศึกษา เชน “สํารวจราคาพืชผักในตลาด สรุป และนําเสนอผลการสํารวจ” “สํารวจสินคา 
OTOP สรุป และนําเสนอผลการสํารวจ” “สัมภาษณชาวตางประเทศ แลวเขียนรายงานสง หรือนํามาเลา
ใหเพื่อนนักเรียนฟงในชัว่โมง” 

6. On-going Tools  หมายถงึ เปนหลักฐานแสดงการเรยีนรูของผูเรียน ที่มีการประเมิน
ผูเรียนตลอดเวลา ทุกวัน เชน ผูเรียนบันทึกพฤติกรรม........ หรือการสังเกตพฤติกรรม......ของผูเรียน
ตลอดเวลา ตั้งแตตื่น จนหลับนอนทุกวัน 
 ใน 1 เปาหมายการเรียนรู อาจจะมหีลักฐาน(ผลงาน/ช้ินงาน/ภาระงาน)มากกวา 1 อยางก็ได 
เพื่อเปนการยนืยัน สรางความมั่นใจใหกบัครูผูสอนวา ผูเรียนมีความเขาใจในเรื่องนัน้ ๆ จริง และ
หลักฐานที่เปนผลการเรียนรู 1 อยาง อาจจะตอบไดหลายเปาหมายก็เปนได กเ็ขียนซ้ํากันหลาย
เปาหมายได เนื่องจากเปนหลักฐานที่เปนผลการเรียนรูของผูเรียนที่ชัดเจน 
 ขั้นท่ี 3 ออกแบบการจัดการเรียนรู แนวดําเนินการ ดงันี ้

1. จัดลําดับหลักฐานที่เปนผลการเรียนรู โดยนําหลักฐานที่เปนผลการเรียนรูทั้งหมด 
ที่ระบุในในขัน้ที่ 2 (หลักฐานที่ซํ้ากัน ใหนํามาจัดลําดับครั้งเดียว) ตามลําดับที่ครูผูสอนจะทําการ
สอนผูเรียน ใหเปนลําดับใหเหมาะสม 
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2. กําหนดการจดักิจกรรมการเรยีนรู โดยนําหลักฐานที่เปนผลการเรียนรูเปนหลักในการ 
ออกแบบการจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนทาํภาระกจิ หรือผลิตผลงาน/ช้ินงานไดตามทีก่ําหนดใน 
ขั้นที่ 2 ดวยตัวของผูเรียนเอง โดยครูเปนคนกําหนดกจิกรรมใหผูเรียนเกิดการเรยีนรูอยางเขาใจ แลว
ทํางานไดบรรลุเปาหมายการจัดการเรียนรูของหนวยฯทีก่าํหนด โดยอาจจะออกแบบตารางบันทึก 
ดังนี ้

หลักฐาน กิจกรรมการเรียนรู สื่อ อุปกรณ ชั่วโมง 
1................................. 
2................................ 
 

กิจกรรมท่ี 1(เขียนกจิกรรมหลัก ๆ) 
1............................................................ 
2............................................................ 

  

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

  

 ในการออกแบบการจัดการเรยีนรู 1 ชุดของกิจกรรม อาจจะสามารถทําใหผูเรียนมีผลงาน/
ช้ินงาน/ ทําภาระงานไดตามหลักฐานทีก่ําหนดหลายหลกัฐานกไ็ด หรือ 1 หลักฐาน ตอ 1 ชุดของ
กิจกรรมก็ได อยูในดุลพินิจของผูสอน และขณะออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ครูควรออกแบบ
กิจกรรมการเรยีนรูที่พัฒนาสมรรถนะ 5 สมรรถนะตามที่กําหนดในหลักสูตรแกนกลางฯใหแก
ผูเรียนดวย  
 เมื่อออกแบบกิจกรรมการเรยีนรูไดครบทกุหลักฐานแลว ใหนําขอมูลทั้งหมดตั้งแตเริ่ม
กําหนดหนวยฯ มาเขียนรายละเอียดลักษณะเดยีวกับแผนการจัดการเรียนรู และแผนการจัดการ
เรียนรูที่แนะนาํ คือเปนแผนการจัดการเรยีนรูใหญ 1 แผนฯ ตอ 1 หนวยการเรียนรู โดยในขั้น
กิจกรรมการเรยีนรู ใหแยกกจิกรรม1 ชวง(นําเขาสูบทเรียน-สอน-สรุปประเมิน) ใหตรงกับจํานวน
ช่ัวโมงในตารางสอน โดยอาจจะใหมีองคประกอบ ดังนี ้

แผนการจัดการเรียนรูท่ี... 
กลุมสาระการเรียนรู....................................................................รายวิชา.......................................... 
ชั้น..........................ภาคเรียนที่.............................ปการศึกษา.......................................................... 
ชื่อหนวยการเรียนรู.................................................................................................เวลา.........ชั่วโมง 

มาตรฐานการเรียนรู 
 ............................................................................................................................................. 
ตัวชี้วัด 

............................................................................................................................................ 
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สาระสําคัญ 
 .............................................................................................................................................. 
สาระการเรียนรู(วิเคราะหจากตัวช้ีวัดทั้งหมดของหนวยฯ) 
 ความรู 

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

กิจกรรมการเรียนรู 
 .......................................................................................................................................... 
สื่อ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู 
 .......................................................................................................................................... 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

เปาหมาย หลักฐาน วิธีวัด เคร่ืองมือวัด 

สาระสําคัญ 
................................. 

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

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

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

ตัวชี้วัด 
ว1.1ป.1/1 

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

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

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

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

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

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

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

 จากนี้ ครูผูสอนตองสรางเครื่องมือประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามที่กําหนดขางบน
ใหครบ 

การประเมินหนวยการเรียนรู 
 เมื่อครูผูสอนออกแบบการจดัการเรียนรูเรียบรอยแลว ควรใหผูเชีย่วชาญ(ครูสอนในกลุม
สาระการเรียนรูเดียวกัน)อยางนอย 3 คน ชวยกันตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสมของหนวยการ
จัดการเรียนรูที่จะนําไปจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน โดยอาจจะใชแบบประเมิน ดังนี ้
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แบบประเมินการจัดทําหนวยการจัดการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรู................................................ช่ือหนวยการจัดการเรียนรู.................................... 
ช้ัน............................เวลา..........................ครูผูสอน.................................................................... 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชือ่ที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 
4 หมายถึง เหมาะสมมากทีสุ่ด   3 หมายถึง เหมาะสมมาก 
2 หมายถึง เหมาะสมนอย    1 หมายถึง เหมาะสมนอยทีสุ่ด 

ความเหมาะสม รายการ 

4 3 2 1 
1.ช่ือหนวยฯ กระทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ นาสนใจ     
2.มาตรฐานการเรียนรู และตวัช้ีวดัมีความเชื่อมโยงกันอยางเหมาะสม     
3.ความสอดคลองของสาระสําคัญ กับมาตรฐานการเรียนรู และตัวช้ีวัด     
4.ความครอบคลุมของสาระสําคัญกับตัวช้ีวัดทั้งหมดของหนวยฯ     
5.ความเหมาะสมของจํานวนชั่วโมง     
6.ความครบถวนของสาระการเรียนรูกับตวัช้ีวดั     
7.ความครบถวนของทักษะ/กระบวนการกบัตัวช้ีวดั     
8.ความครบถวนของคุณลักษณะกับตวัช้ีวดั     
9.ความเหมาะสมของผลงาน/ช้ินงาน/ภาระงานเพื่อการประเมินผลการ
เรียนรู รวบยอดของหนวยฯ 

    

10.กิจกรรมการเรียนรู สามารถทําใหผูเรียนมีความรู ทักษะ/กระบวนการ 
และคุณลักษณะ ครบตามตัวช้ีวัดของหนวยฯ และเนนสมรรถนะสําคัญที่
หลักสูตรแกนกลางฯ กําหนด 

    

11.ความเหมาะสมของสื่อ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู     
12.ความเหมาะสมของวิธีการวัด และประเมินผลการเรียนรู     
13.ความเหมาะสมของเครื่องมือวัด และประเมินผลการเรียนรู     
14.ความเหมาะสมของเกณฑการวัด และประเมินผลการเรียนรู     
15.หนวยการเรียนรูสามารถนําไปจัดการเรยีนรูใหกับผูเรียนไดจริง     

รวมคะแนน/สรุปผลการประเมิน     
หรือ คะแนนเฉลี่ย     

เกณฑการตัดสินคุณภาพของหนวยการเรยีนรู 
กรณีใชคะแนนรวม  

คะแนน 15-30 หมายถึง ปรับปรุง  คะแนน 31-40 หมายถึง พอใช 
คะแนน 41-50 หมายถึง ด ี  คะแนน 51-60 หมายถึง ดีมาก 
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กรณีใชคะแนนเฉลี่ย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.75 หมายถึง ปรับปรุง           คะแนนเฉลี่ย 1.76-2.50 หมายถึง พอใช 
 คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.25 หมายถึง ด ี           คะแนนเฉลี่ย 3.26-4.00 หมายถึง ดีมาก 
 เมื่อหนวยการเรียนรูที่ไดออกแบบมีคุณภาพผานเกณฑการประเมินแลว ครูผูสอนจึงนําไป
จัดการเรียนรูใหแกผูเรยีน เพือ่ใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามที่หลักสูตรสถานศึกษากําหนด 
และมีคุณภาพตามที่ สพท.ไดมุงหมายไว 

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