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ความน า 

สถานศึกษามีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่ างเต็มตามศักยภาพ 
สถานศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และด าเนินการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องสร้างความมั่นใจต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง และชุมชนว่า 
ผู้เรียนจะมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด และเกิดสมรรถนะส าคัญ ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร สถานศึกษาจะต้องออกแบบหลักสูตรให้ครอบคลุมส่วนที่เป็นหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามทีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ นอกจากนั้นหลั กสูตรสถานศึกษา
จะต้องสอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น อีกปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้
หลักสูตรสถานศึกษาประสบความส าเร็จ สถานศึกษาจะต้องมีการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วยการวางแผนเพ่ือใช้หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ การศึกษาและท าความเข้าใจหลักสูตรใหม่และ
เตรียมความพร้อมในการใช้หลักสูตรโดยรอบคอบและเป็นขั้นตอน มีการสนับสนุนการน าหลักสูตรไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเหมาะสม สถานศึกษาต้องมีการติดตาม ดูแล การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และน า
ผลการติดตาม ก ากับดูแลคุณภาพนั้นมาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆ อาทิเช่น 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชน โดยทั่วไปนั้นมีการด าเนิน 2 ส่วน คือ 

1) การด าเนินการระดับสถานศึกษา ด าเนินการโดยองค์คณะบุคคลในระดับสถานศึกษาได้แก่ 
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ เพ่ือพิจารณาจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา รวมทั้งแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรวมทั้งพิจารณา
เกี่ยวกับเอกสารบันทึกและรายงานผลการเรียน ซึ่งต้องใช้ร่วมกันในสถานศึกษานั้นๆ  

2) การด าเนินการระดับชั้นเรียน ด าเนินการโดยครูผู้สอนแต่ละคน ในการออกแบบการเรียนรู้และ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่มซึ่งมีความแตกต่างกัน  โดยการ
ออกแบบการเรียนรู้ หรืองานที่มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติ สื่อการเรียนการสอน หรือวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่ตรงกับความต้องการและความสามารถของผู้เรียน 

 
 
 



ขั้นตอนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยทั่วไปนั้นด าเนินการโดยคณะกรรมการ หรือคณะท างาน ซึ่งมี
ขั้นตอนหลักๆ ดังต่อไปนี้ 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ คณะท างาน : คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 

2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ :  โดยค านึงถึงแหล่งข้อมูลที่ส าคัญต่อการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา ประกอบด้วย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น นโยบาย
และจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพปัญหา จุดเน้น ความต้องการของชุมชน 
และของสถานศึกษา ตลอดจนความต้องการของผู้เรียน 

3. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา : พิจารณาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญได้แก่ 
วิสัยทัศน์ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา (เวลาเรียน 
รายวิชาพ้ืนฐาน/ รายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ค าอธิบายรายวิชา เกณฑ์การจบหลักสูตร และ
เอกสารระเบียบการวัดและประเมินผลซึ่งจะต้องใช้ควบคู่กับหลักสูตรสถานศึกษา 

4. คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ : น าเสนอร่างหลักสูตรสถานศึกษาและ
ระเบียบการวัดประเมินผล ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือให้ความเห็นชอบ หากมีข้อเสนอแนะจาก
กรรมการ ก็น าข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุงร่างหลักสูตรสถานศึกษา ให้มีความเหมาะสม 
ชัดเจนยิ่งขึ้น ก่อนการอนุมัติใช้หลักสูตร เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาแล้ว ให้
จัดท าเป็นประกาศหรือค าสั่งเรื่องให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาโดยผู้บริหารสถานศึกษาและประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้ลงนาม 

5. ใช้หลักสูตรสถานศึกษา : ครูผู้สอนน าหลักสูตรไปใช้โดยก าหนดเป็นโครงสร้างรายวิชา จัดท า
หน่วยการเรียนรู้ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการจัดท าสื่อการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามเป้าหมาย 

6. วิจัย และติดตามผลการใช้หลักสูตร : ด าเนินการติดตามผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะ เพ่ือน าผลจากการติดตามมาใช้เป็นข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และ
มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 

เอกสารอ้างอิง 
  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร.ตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ,2551.  



 
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง 

ที่            / 2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียน......................................................... 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

                 เพ่ือให้บริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 27 ที่ก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดท า
สาระของหลักสูตรเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจน                    
เพ่ือการศึกษาต่อ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาของชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นคุณลักษณะอันพึงประสงค์                
เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
       อาศัยตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2544 ข้อ 5 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษา” อยู่ภายใต้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา แต่งตั้งโดยผู้บังคับบัญชาเหนือสถานศึกษา
ขึ้นไปหนึ่งระดับ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร             
และงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   โรงเรียน.........................................................ประกอบด้วย 
                1....................................................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน.......................ประธานกรรมการ                     
                2........................................................................รองผู้อ านวยการโรงเรียน.......................รองประธานกรรมการ 
                3.........................................................................หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       กรรมการ 
                4.........................................................................หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    กรรมการ 
                5.........................................................................หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    กรรมการ 
                6.................................................หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    กรรมการ 
                7....................................................................หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    กรรมการ 
                8................................................................... ...........................หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    กรรมการ 
                9..............................................................................................หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    กรรมการ 
                10.............................................................. ................หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    กรรมการ 
                11.........................................................................หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    กรรมการ 
                12...................................................................หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กรรมการ 
                13...................................................................... .......หัวหน้าครูผู้สอนระดับปฐมวัย                    กรรมการ 
                14……………………………………………………………………………..…..ครูวิชาการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
                15................................................................ .............ผูช้่วยครูวิชาการโรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                                                                 

* หมำยเหตุ  
            - ข้อเสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการนี้ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของโรงเรียน กรณีท่ีบุคลากรมีจ านวนไม่ครบ                   
ตามคณะกรรมการที่ระเบียบก าหนดนั้น ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้มากกว่า 1 สาระการเรียนรู้  และในการเสนอ
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนี้ ในกรณีที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับปรุง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นปัจจุบันต่อไป 
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           ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียน
...........................................................มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. วางแผนการด าเนินงานวิชาการ  ก าหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรสถานศึกษาและแนวทางการจัด 
สัดส่วนสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
สภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

2. จัดท าคู่มือคู่มือบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ ก ากับ ติดตามให้ค าปรึกษาเก่ียวกับ 
การพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการแนะแนว ให้สอดคล้องและเป็นตาม
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้ให้เป็นปัจจุบัน 

3. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและ 
ประเมินผลและการแนะแนว ให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการด าเนินการของหลักสูตร 

4. ประสานความร่วมมือจากบุคล หน่วยงาน องค์กรต่างๆ และชุมชน เพื่อให้การใช้หลักสูตร                                 
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

5. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องและน าข้อมูล 
ป้อนกลับจากฝ่ายต่างๆ มาพิจารณาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
7. ติดตามผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล ระดับชั้นเรียน ระดับช่วงชั้นระดับกลุ่มวิชาในแต่ละปีการศึกษา  

เพ่ือปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการด าเนินงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษา 
8. ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและการบริหารหลักสูตรระดับสถานศึกษาในรอบ 

ปีที่ผ่านมา แล้วใช้ผลการประเมิน เพื่อวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหารหลักสูตรปีการศึกษาถัดไป 
          9. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาโดยเน้นผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียนต่อ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับเหนือสถานศึกษา สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง      

  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ มีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง และปฏิบัติหน้าที่ตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2544    
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสัมฤทธิ์ผล  หากมีปัญหาให้ด าเนินการแก้ไข  และรายงานให้คณะกรรมการสถานศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน หรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ทราบตามล าดับต่อไป 

           ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่       เดือน                พ.ศ. 2562  เป็นต้นไป 

                สั่ง  ณ   วันที่       เดือน                     พ.ศ.  2562 

 
                                                    ลงชื่อ              
                                                               (นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์) 
                                          ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
 

 
 
  



แบบประเมินผลการจัดท าและการน าหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)  

สู่การจัดการเรียนรู้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
 
 
ชื่อผู้ประเมิน/............................................................................................................................................................................ 
 
ต ำแหน่ง.................................................................................................................................................................................... 
 
สอนรำยวิชำ.......................................................................รหัสวิชำ.................................... ระดับชั้น....................................... 
 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้.......................................................................................................... ........................................................ 
 
 
ค าชี้แจง 

๑. แบบประเมินผลฉบับนี้ เป็นแบบประมำณค่ำ  ๓  ระดับ พร้อมบันทึกเสนอแนะแบ่งเป็น  ๓  ตอน  
ประกอบด้วย 

ตอนที่ ๑   องค์ประกอบของหลักสูตรสถำนศึกษำ  
ตอนที่ ๒   กำรน ำหลักสูตรสถำนศึกษำสู่กำรจัดกำรเรียนรู้ 
ตอนที่ ๓   ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

๒. ให้ผู้ที่รับผิดชอบด ำเนินกำรประเมินแล้วกรอกข้อมูลตำมที่ก ำหนด 
๓. ระดับคุณภำพ ให้เขียนเครื่องหมำยถูก (√) ลงในช่องระดับคุณภำพ ดังนี้ 

  ระดับคุณภำพ ๓ หมำยถึง ครบถ้วน ถูกต้อง สอดคล้อง เหมำะสม ทุกรำยกำร 
  ระดับคุณภำพ ๒ หมำยถึง  มีครบทุกรำยกำร แต่มีบำงรำยกำรควรปรับปรุงแก้ไข 
  ระดับคุณภำพ ๑ หมำยถึง  ไม่มี มีไม่ครบทุกรำยกำร ไม่สอดคล้อง ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือเพ่ิมเติม 

๔.  ข้อมูลที่ได้จะน ำไปใช้ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



-๒- 
 
ตอนที่  ๑ องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา 

รายการ 
ผลการประเมิน 

ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ไข 
๓ ๒ ๑ 

๑.  ส่วนน า 
     ๑.๑  ความน า    
            แสดงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงหลักสตูรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นจุดเน้น 
และควำมต้องกำรของโรงเรียน 

    

     ๑.๒  วิสัยทัศน์ 
            แสดงภำพอนำคตที่พึงประสงค์ของผู้เรียนท่ีสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของหลักสตูรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช  
๒๕๕๑  อย่ำงชัดเจน สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
ครอบคลมุสภำพควำมต้องกำรของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น  มีควำม
ชัดเจนสำมำรถปฏบิัติได ้

    

     ๑.๓  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
            มีควำมสอดคล้องกับหลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำน พุทธศกัรำช ๒๕๕๑ 

    

     ๑.๔  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
            มีควำมสอดคล้องกับหลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ สอดคล้องกับเป้ำหมำย จุดเน้น กรอบ
หลักสตูรระดับท้องถิ่นสอดคล้องกบัวิสัยทัศน์ ของโรงเรียน 

    

๒.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
      ๒.๑ โครงสร้างเวลาเรียน    
             มีกำรระบุเวลำเรียนตลอดหลักสูตร จ ำนวน ๘ กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้  ที่เป็นเวลำเรียนพื้นฐำน และเพิ่มเติมจ ำแนกแต่ละช้ันปีอย่ำง
ชัดเจน ระบเุวลำกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนจ ำแนกแต่ละช้ันปีอย่ำง
ชัดเจน เวลำเรียนรวมของหลักสูตรสถำนศึกษำสอดคล้องกับ
โครงสร้ำงเวลำเรียนตำมหลักสตูรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช ๒๕๕๑ 

    

     ๒.๒  โครงสร้างหลักสูตร  
          มีกำรระบุรำยวิชำพื้นฐำน รำยวิชำเพิ่มเติม ระบุรหัสวิชำ ช่ือ
รำยวิชำ พร้อมทั้งระบุเวลำเรียน และ/หรือหน่วยกิต  มีกำรระบุ
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน พร้อมทั้งระบุเวลำเรียนไว้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน  
รำยวิชำเพิ่มเติม / กิจกรรมเพิ่มเติมที่ก ำหนดสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
จุดเน้นของโรงเรียน 

    

 
 
 
 



-๓- 
 

รายการ 
ผลการประเมิน 

ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ไข 
๓ ๒ ๑ 

   ๓.  ค าอธิบายรายวิชา 
         มีกำรระบุรหัสวิชำ ช่ือรำยวิชำ และชื่อกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
ช้ันปีท่ีสอน จ ำนวนเวลำเรียน และ/หรือหน่วยกิต ไว้อย่ำงถูกต้อง
ชัดเจน     
          กำรเขยีนค ำอธิบำยรำยวิชำได้เขยีนเป็นควำมเรียงโดยระบุองค์
ควำมรู้  ทักษะกระบวนกำร  และคณุลักษณะหรือเจตคติที่ต้องกำรและ
ครอบคลมุตัวช้ีวัด สำระกำรเรยีนรู้แกนกลำง         
        ระบุรหัสตัวช้ีวัด ในรำยวิชำพื้นฐำนและจ ำนวนรวมของตัวช้ีวัด
และระบุผลกำรเรียนรู้ ในรำยวิชำเพิ่มเตมิและจ ำนวนรวมของผลกำร
เรียนรู้ถูกต้อง 
        มีกำรก ำหนดสำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น  สอดแทรกอยู่ใน
ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำนหรือรำยวิชำเพิ่มเติม 

    

  ๔.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
        ในโครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำและโครงสร้ำงหลักสูตรชั้นปี  
ได้ระบุกิจกรรม และจัดเวลำ สอน ตำมที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
        มีกำรจัดท ำโครงสร้ำงและแนวกำรจัดกิจกรรม  แนวทำงกำรวัด
และประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้ง ๓ กิจกรรมที่ชัดเจน   

    

  ๕.  เกณฑ์การจบการศึกษา 
       ระบุเวลำเรียน/หน่วยกติ  ท้ังรำยวิชำพื้นฐำนและรำยวิชำ
เพิ่มเตมิตำมเกณฑ์กำรจบกำรศึกษำของโรงเรียน ชัดเจน  
       ระบุเกณฑ์กำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์  และเขียนไว้
อย่ำงชัดเจน  
       ระบุเกณฑ์กำรประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ไว้อย่ำง
ชัดเจน 
       ระบุเกณฑ์กำรผ่ำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนไว้อย่ำงชัดเจน 

    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



-๔- 
 
ตอนที่  ๒  การน าหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้  (หลักสูตรระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้) 

 ไม่ได้น าหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ 
 น าหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 น าหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ครบบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ (โปรดระบุ) 

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

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

....................................................................................................................................................................................... 
ในกรณีที่มีการน าหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ ในประเมินผลโดยภาพรวมของสถานศึกษา 

รายการ 
ผลการประเมิน 

ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ไข 
๓ ๒ ๑ 

๑.  โครงสร้างรายวิชา 
      ๑.๑ การจัดกลุ่มมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
            จัดกลุ่มมำตรฐำนกำรเรยีนรู้/ตัวช้ีวัดที่มีควำมสัมพันธ์กัน
และเวลำ ในแต่ละหน่วยกำรเรยีนรู้ เหมำะสม 

      

      ๑.๒ การจัดท าสาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
            ได้วิเครำะห์แก่นควำมรูข้องทุกตัวช้ีวัดในแต่ละหน่วยกำร
เรียนรู้ มำจัดท ำสำระส ำคญั/ควำมคิดรวบยอด ชัดเจนเหมำะสมและ
ครบทุกหน่วยกำรเรียนรู ้

    

      ๑.๓ การต้ังชื่อหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
           สะท้อนให้เห็นสำระส ำคญั หรือประเด็นหลักในหน่วยกำร
เรียนรู้นั้นๆ น่ำสนใจเหมำะสมกับวัย ควำมสนใจ ควำมสำมำรถของ
ผู้เรยีน  

    

       ๑.๔ การก าหนดสัดส่วนเวลาเรียน 
            ก ำหนดสัดส่วนเวลำเรยีนแต่ละหน่วยกำรเรียนรู้ เหมำะสม 
และรวมทุกหน่วยต้องเท่ำกับเวลำเรียนตำมหลักสูตร 

    

        ๑.๕ การก าหนดสัดส่วนน้ าหนักคะแนน 
             ก ำหนดสัดส่วนน้ ำหนักคะแนนแต่ละหน่วยกำรเรยีนรู้
เหมำะสมและรวมตลอดปี/ภำคเรยีนเท่ำกับ ๑๐๐ คะแนน  

    

  ๒. หน่วยการเรียนรู้ 
        ๒.๑ การวางแผนจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
             มีกำรวำงแผนออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้ครบทุกหน่วย 
  กำรเรียนรู้ และทุกกลุม่สำระฯ 

    

 
 
 
 
 



-๕- 
 

รายการ 
ผลการประเมิน 

ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ไข 
๓ ๒ ๑ 

        ๒.๒ การจัดท าหน่วยการเรียนรู้  : การก าหนดเป้าหมาย 
             ก ำหนดมำตรฐำนกำรเรียนรู/้ตัวช้ีวัด สำระส ำคัญ/
ควำมคิดรวบยอด  สำระกำรเรยีนรู้  สมรรถนะส ำคัญของผูเ้รียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ถูกต้อง  เหมำะสมมีควำมสอดคล้องกัน 

    

        ๒.๓  การจัดท าหน่วยการเรียนรู ้: การก าหนดหลักฐาน 
การเรียนรู้ 
            ก ำหนดช้ินงำน /ภำระงำน  กำรวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับตัวช้ีวัดและมำตรฐำนกำรเรยีนรู้ 

    

      ๒.๔  การจัดท าหน่วยการเรียนรู้  : ออกแบบกจิกรรมการ
เรียนรู้ 
            ออกแบบกิจกรรมกำรเรยีนรู้ ไดส้อดคล้องกับตัวช้ีวัด/
มำตรฐำนและเน้นผู้เรียนเป็นส ำคญั 

    

  ๓. แผนการจัดการเรียนรู้ 
       ๓.๑  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีครบตามองค์ประกอบท่ี
ส าคัญทุกหน่วยการเรียนรู ้

    

       ๓.๒  มีการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัด
กระบวนการเรียนรู ้

    

       ๓.๓ สอดคล้องจุดเน้นสู่การพัฒนาผู้เรียน ความสามารถและ
ทักษะของผู้เรียนศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs x 8Cs x 2Ls) 

    

       ๓.๔ สอดคล้องการบูรณาการต่างๆ อาทิ 
             บูรณำกำรสำระท้องถิ่น 
           บูรณำกำรกับหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
           บูรณำกำรกับประชำคมอำเซียน 
           บูรณำกำรกับค่ำนิยม ๑๒ ประกำร 
           บูรณำกำรโรงเรียนวิถีพุทธ 
           บูรณำกำรข้ำมกลุม่สำระกำรเรยีนรู้ 

            อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................... 
             ......................................................................................... 
             ......................................................................................... 
             ......................................................................................... 
             ......................................................................................... 
 

    

 
 
 
 



-๖- 
 

รายการ 
ผลการประเมิน 

ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ไข 
๓ ๒ ๑ 

       ๓.๕ ใช้กระบวนการวิจัยในชัน้เรียนมาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของครู แก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 

    

       ๓.๖  การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ทุกแผนก่อน 
การน าไปใช้จริง 

    

       ๓.๗ มีการน าเอาแผนการจัดการเรียนรูท้ี่ปรับปรุงแล้วไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้จริง 

    

  ๔. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาอย่างยั่งยืน 
       ๔.๑ มีการนิเทศการใช้หลักสูตรสถานศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

    

       ๔.๒  มีการประเมินการใชห้ลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนือ่ง     

       ๔.๓  น าผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศกึษามา
วางแผนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

    

 
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ            
        
............................................................................................................................. .....................................................................
.............................................................. ............................................................................................................................. .......
............................................................................................................................ ......................................................................
........................................................ ............................................................................................................................. .............  
 
 
 

ลงช่ือ  .......................................................  ผูป้ระเมิน 
                (.......................................................) 

                 ต ำแหน่ง ............................................................................. 
             ............./................/............. 

 
 
 

ลงช่ือ  .......................................................   
                (.......................................................) 

                       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน............................................................................. 
             ............./................/............. 


