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ความสําเร็จของการใชหลักสูตร คือ  

ครูเปลี่ยนแปลงการสอน และ 

ผูเรียนเกิดคุณภาพ            



หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(Basic Education Curriculum) 

ท้องถิ่น 

สถานศึกษา 

มาตรฐาน 

หลกัสูตรแกนกลาง 

ระดบัชาติ 



การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สพฐ. 

 สพท. สาระการเรียนรู 
ทองถิ่น 

ความตองการของทองถิ่น 

+ 

+ + 

- มาตรฐานการเรียนรู 
- สาระการเรียนรูแกนกลาง 
- โครงสรางหลักสูตร 
- เกณฑการวัดผลประเมินผล 

สวนท่ีสถานศึกษา 
เพ่ิมเติม 

โรงเรียน 

การวัดประเมินผล 
ระดับทองถิ่น + 

หลักสูตรแกนกลาง 

กรอบหลักสูตรระดับทองถิ่น 

แกนกลาง 

เปาหมาย/จุดเนน 

หลักสูตรสถานศึกษา 



•     สถานศึกษาควรใหค้ร ูไดมี้โอกาสจดัทํา 

    หลกัสตูรสถานศึกษาดว้ยตนเอง  จะทํา 

    ใหเ้กิดการเรยีนร ูท่ี้แทจ้รงิจากการลงมือ 

    ปฏิบติั จะร ูเ้รือ่งหลกัสตูรแกนกลาง  

    รายละเอียดสาระการเรยีนร ูก้ระบวนการ    

 จดัการเรยีนร ู ้การวดัและประเมินผล ฯลฯ 



 ควรใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาขัน้  

   พ้ืนฐาน มีสว่นรว่มในการจดัทํา 

หลกัสตูรสถานศึกษา อยา่งจรงิจงั อนั 

จะเป็นการสรา้งการมีสว่นรว่มในการ 

คิดวางแผน     ดําเนินการ สง่เสรมิ 

สนบัสนนุ อยา่งต่อเน่ือง 



 ควรสรา้งความตระหนกัรว่มกนั  

 ว่า หลกัสตูรสถานศึกษาเป็น หวัใจ 

 ของการจดัการศึกษา 

 ของสถานศึกษา 

 ท่ีมีคณุภาพท่ีแทจ้รงิ และยัง่ยนื 



วตัถปุระสงคข์องการตรวจสอบ 

องคป์ระกอบของหลกัสตูร 

• เพ่ือหาทางแกไ้ขปรบัปรงุสิ่งท่ีพบใน

องคป์ระกอบหลกัสตูร  

• เพ่ือเป็นขอ้มลูในการช่วยตดัสินใจของ

ผ ูบ้รหิาร กอ่นการนําหลกัสตูรไปใช ้ 



ขอ้เสนอแนะในการตรวจสอบ 
• ดาํเนนิการในรปูของคณะกรรมการ 

• สรา้งความเขา้ใจและชีแ้จงวตัถปุระสงคข์องการตรวจสอบ

องคป์ระกอบหลกัสตูรใหบ้คุลากรในโรงเรียนและผูท้ี่

เกี่ยวขอ้งทราบอยา่งทัว่ถึง 

• ดาํเนนิการตรวจสอบองคป์ระกอบหลกัสตูรโรงเรียน 

• หลงัจากการตรวจสอบองคป์ระกอบหลกัสตูร ควรจดัใหม้ี

การประชมุเสนอผลการตรวจสอบในภาพรวม ปัญหา  

ขอ้แนะนาํ  เพื่อนาํไปปรับปรงุและพฒันาหลกัสตูรโรงเรียน

ใหม้คีณุภาพย่ิงขึน้  



     องคป์ระกอบหลกัสตูรสถานศึกษา 

๑.  สว่นนาํ 

  -  ความนาํ 

  -  วิสยัทศันโ์รงเรียน  

  -  สมรรถนะสาํคัญของผูเ้รียน 

  -  คณุลกัษณะอันพึงประสงค ์

๒. โครงสรา้งเวลาเรียนของหลกัสตูรโรงเรียน 

๓. คาํอธิบายรายวิชา 

๔.  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

๕.  เกณฑก์ารจบหลกัสตูร 



        แบบตรวจสอบองคประกอบหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียน ………………….. อําเภอ ………………. จังหวัด ……………………. 

สังกัด …………………………………………… 

 
คําชี้แจง 

  ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและผูที่เก่ียวของ 

     ดําเนินการตรวจสอบองคประกอบหลักสูตรโรงเรียน ตามลําดับดังน้ี 

             ๑. ตรวจสอบองคประกอบหลักสูตรโรงเรียนตามรายการที่กําหนด  แลวเขียนเครื่องหมาย  
 ลงในชองผลการตรวจสอบตามความเปนจริง   

             ๒. บันทึกแนวทางในการปรับปรุง/แกไขเพื่อใหโรงเรียนนําไปใชประโยชนในการปรับปรุง 

      และพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนตอไป 

             ๓. สรุปผลการตรวจสอบภาพรวมองคประกอบหลักสูตรโรงเรียน   โดยเขียนเครื่องหมาย      

      ลงในตารางแสดงผล การตรวจสอบภาพรวมองคประกอบหลักสูตรโรงเรียน   

             ๔. หากมีขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ใหบันทึกลงในชองวางที่กําหนดให 



องคประกอบของหลักสูตรโรงเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

รายการ 
ผลการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ 

ปรับปรุง/แกไข ปรากฏ ไมปรากฏ 

๑  สวนนํา 

     ๑.๑  ความนํา    

           แสดงความเชื่อมโยงระหวางหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กรอบหลักสูตร

ระดับทองถ่ิน จุดเนน และความตองการ ของโรงเรียน 

     ๑.๒วิสัยทัศน 

           ๑.๒.๑  แสดงภาพอนาคตของผูเรียนที่สอดคลองกับ

วิสัยทัศนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑อยางชัดเจน 

          ๑.๒.๒  แสดงภาพอนาคตของผูเรียนสอดคลองกับ

กรอบหลักสูตรระดับทองถ่ิน 



(ต่อ) 
รายการ 

ผลการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ 

ปรับปรุง/แกไข ปรากฏ ไมปรากฏ 

          ๑.๒.๓ แสดงภาพอนาคตของผูเรียน ครอบคลุม

สภาพความตองการของโรงเรียน ชุมชน ทองถ่ิน 

          ๑.๒.๔  มีความชัดเจนสามารถปฏิบัติได 

   ๑.๓  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

           มีความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

  ๑.๔  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

       ๑.๔.๑ มีความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

      ๑.๔.๒ มีความสอดคลองกับเปาหมายจุดเนนกรอบ

หลักสูตรระดับทองถ่ิน 

      ๑.๔.๓ สอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียน 



(ต่อ) 
รายการ 

ผลการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ 

ปรับปรุง/แกไข ปรากฏ ไมปรากฏ 

๒.  โครงสรางเวลาเรียนของหลักสูตรโรงเรียน 

    ๒.๑ มีการระบุรายวิชาพื้นฐานทั้ง ๘ กลุมสาระ 

การเรียนรู   พรอมทั้งระบุเวลาเรียนและ/หรือหนวยกิต 

    ๒.๒  มีการระบุรายวิชาเพิ่มเติมหรือกิจกรรมเพิ่มเติมที่

สถานศึกษากําหนดพรอมทั้งระบุเวลาเรียนและ/หรือหนวยกิต 

    ๒.๓  มีการระบุกิจกรรมพัฒนาผูเรียนพรอมทั้งระบุเวลาเรียน 

    ๒.๔ เวลาเรียนรวมของหลักสูตรโรงเรียนสอดคลองกับโครงสราง

เวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 

๒๕๕๑  

     ๒.๕ มีการกําหนดโครงสรางกลุมสาระการเรียนรูไวอยางชัดเจน 

     ๒.๖  มีการระบุรหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนเวลาเรียนและ/

หรือหนวยกิต ไวอยางถูกตองชัดเจน 



(ต่อ) 
รายการ 

ผลการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ 

ปรับปรุง/แกไข ปรากฏ ไมปรากฏ 

     ๒.๗  รายวิชาเพิ่มเติม  / กิจกรรมเพิ่มเติมสอดคลองกับ

วิสัยทัศนของโรงเรียน 

๓.  คําอธิบายรายวิชา 

     ๓.๑ มีการระบุรหัสวิชา ชื่อรายวิชา และ 

ชื่อกลุมสาระการเรียนรู ไวอยางถูกตองชัดเจน 

    ๓.๒  มีการระบุชั้นปที่สอนและจํานวนเวลาเรียนและ/

หรือหนวยกิต ไวอยางถูกตองชัดเจน 

    ๓.๓  การเขียนคําอธิบายรายวิชา เขียนเปนความเรียง 

โดยระบุองคความรู ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะหรือ

เจตคติที่ตองการ 

    ๓.๔  มีการจัดทําคําอธิบายรายวิชาพื้นฐานครอบคลุม

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 



(ต่อ) 
รายการ 

ผลการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ 

ปรับปรุง/แกไข ปรากฏ ไมปรากฏ 

     ๓.๕ มีการระบุรหัสตัวชี้วัดในรายวิชาพื้นฐาน และจํานวน

รวมของตัวชี้วัด 

    ๓.๖ มีการระบุผลการเรียนรูในรายวิชาเพิ่มเติม และจํานวน

รวมของผลการเรียนรู 

    ๓.๗ มีการกําหนดสาระการเรียนรูทองถ่ินสอดแทรกอยูใน

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชาเพิ่มเติม 

๔. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

     ๔.๑ จัดกิจกรรมทั้ง ๓ กิจกรรมตามที่กําหนดไวในหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

 ๔.๒ จัดเวลาทั้ง ๓ กิจกรรมสอดคลองกับโครงสรางเวลาเรียนที่

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  



รายการ 
ผลการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ 

ปรับปรุง/แกไข ปรากฏ ไมปรากฏ 

    ๔.๓  มีแนวทางการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน 

    ๔.๔  มีแนวทางการประเมินกิจกรรมที่ชัดเจน 

๕.  เกณฑการจบหลักสูตร 

     ๕.๑  มีการกําหนดเกณฑการประเมินรายวิชาพื้นฐาน

ครบ ๘ กลุมสาระและรายวิชาเพิ่มเติมตามโครงสราง

เวลาเรียนที่กําหนด 

     ๕.๒   มีการกําหนดเกณฑการประเมินการอาน 

คิดวิเคราะห  และเขียน 

     ๕.๓  มีการกําหนดเกณฑการประเมินคุณลักษณะอัน

พึงประสงค 

     ๕.๔  มีการกําหนดเกณฑการผานกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน 



เกณฑการตรวจสอบ   

ผาน หมายถึง  ผลการตรวจสอบองคประกอบหลักสูตรโรงเรียนปรากฏ     

                  ขอมูลครบตามรายการท่ีกําหนดทุกรายการ 

ควรปรับปรุง หมายถึง ผลการตรวจสอบองคประกอบหลักสูตรโรงเรยีน 

                           ปรากฏขอมูลไมครบหรือขาดบางรายการท่ีกาํหนด 

ลงนาม ………………………………… ผูตรวจสอบ 

 ( …………………………….... ) 

ตําแหนง ................................................... 

………/………../……… 



สรุปผลการตรวจสอบภาพรวมองคประกอบหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียน..............................................................อําเภอ....................................................... 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา…………………  เขต ….. 

ที่ รายการตรวจสอบ 

ผลการตรวจสอบองคประกอบหลักสูตร

โรงเรียน 

ผาน ควรปรับปรุง 

๑ สวนนํา 

๒ โครงสรางเวลาเรียนของหลักสูตรโรงเรียน 

๓ คําอธิบายรายวิชา 

๔ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

๕ เกณฑการจบหลักสูตร 

สรุปผลการตรวจสอบภาพรวม 

ตอนท่ี ๑  ตารางแสดงผล การตรวจสอบภาพรวมองคประกอบหลักสูตรสถานศึกษา 



ตอนท่ี ๒   สรุปผลการตรวจสอบองคประกอบหลักสูตรโรงเรียน จุดเดน  จุดท่ีตองเพ่ิมเติม 

                  และพัฒนาจุดเดนของหลักสูตรโรงเรียน 

จุดเดนของหลักสูตร 
 ...................................................................................................................................................... 

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

จุดท่ีตองเพ่ิมเติม /พัฒนา 
๑ .  สวนนํา 

     ๑.๑  ความนํา 

 ...................................................................................................................................................... 
๑.๒  วิสัยทัศนโรงเรียน 

 ...................................................................................................................................................... 
๑.๓.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

 ...................................................................................................................................................... 
        ๑.๔  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

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



  

๒. โครงสรางเวลาเรียน 
 ....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
 
๓.  คําอธิบายรายวิชา 
 ....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
 
๔.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
 
๕.  เกณฑการจบหลักสูตร 
 ....................................................................................................................................................................

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

                                            .................................... ผูรับรองขอมูล 
(...................................) 

ตําแหนง ................................................................. 



(ส่วนนํา)  

วสัิยทัศน์ พนัธกจิ 

คุณลกัษณะอนัพงึ

ประสงค์ ฯลฯ 

โครงสร้างหลกัสูตร 

(รายวชิาพืน้ฐาน   

รายวชิาเพิม่เตมิ 

กจิกรรมพฒันา

ผู้เรียน เวลาเรียน) 

คาํอธิบายรายวชิา 

(รหัสวชิา ช่ือ

รายวชิา กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ระดบัช้ัน 

เวลาเรียน) 

เกณฑ์การจบ 

หลกัสูตร 

องค์ประกอบ 

สําคัญ 



สมรรถนะสําคัญ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คุณลักษณะ 

อันพงึประสงค์ 

วสัิยทศัน์ 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

คุณภาพของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

การพฒันาคุณภาพผู้เรียนตามหลกัสูตร 



ปกหลักสูตรโรงเรียน     

ตัวอยางที่ ๑ 

 

 

 

    
 

 

หลักสูตรโรงเรียน……………………. 

พุทธศักราช ....... (ปท่ีเริ่มใชหลักสูตรโรงเรียน) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา............. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ตราโรงเรียน 



ปกหลักสูตรโรงเรียน     

ตัวอยางที่ ๒ 

 

 

    
 

หลักสูตรสถานศึกษา  

โรงเรียน……………………. 

พุทธศักราช ....... (ปท่ีเริ่มใชหลักสูตรโรงเรียน) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา............. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ตราโรงเรียน 



ประกาศโรงเรียน 

เรื่องใหใชหลักสูตร    

ตัวอยางท่ี ๑  

    

 

ประกาศโรงเรียน...................... 

เรื่อง ใหใชหลักสูตรโรงเรียน ........................พุทธศักราช ........(ปที่ใชหลักสูตร) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

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

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

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

     ทั้งน้ี หลักสูตรโรงเรียนไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน  เมื่อวันที่...... เดือน............ พ.ศ. .......  จึงประกาศใหใชหลักสูตร 

โรงเรียนตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 
ประกาศ ณ (วันที่/เดือน/ป) 

…………………………… 

…………………………… 

(..........................................) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

…………………………… 

(..........................................) 

ผูอํานวยการสถานศึกษา 



ประกาศโรงเรียน 

เรื่องใหใชหลักสูตร    

ตัวอยางท่ี ๒  

    
 

 

ประกาศโรงเรียน...................... 

เรื่อง ใหใชหลักสูตรโรงเรียน ........................พุทธศักราช ........(ปที่ใชหลักสูตร) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑        

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

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

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

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

        ทั้งน้ี หลักสูตรโรงเรียนไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    เมื่อวันที่...... เดือน............ พ.ศ. .......  จึงประกาศให

ใชหลักสูตรโรงเรียนตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 

ประกาศ ณ (วันที่/เดือน/ป) 

……………………………                                                                           

(..........................................)                                                                               

ผูอํานวยการโรงเรียน............ 



แสดงใหเ้ห็นความเช่ือมโยงระหว่าง 

หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

พทุธศกัราช ๒๕๕๑ 

กบักรอบหลกัสตูรระดบัทอ้งถ่ิน 

จดุเนน้ และความตอ้งการของโรงเรยีน 

 ความนํา 



   เปนเจตนารมณ  อุดมการณ หลักการ ความเชื่อ  

อนาคตที่พึงประสงค เอกลักษณของโรงเรียน เพ่ือสราง

ศรัทธา จุดประกายความคิดในการพัฒนาองคกร และ

คุณภาพผูเรียนที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กรอบหลักสูตร

ระดับทองถ่ิน จุดเนน และความตองการของโรงเรียน 

 วิสยัทศันโ์รงเรยีน 



สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

1.ความสามารถในการสื่อสาร 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการแกปญหา 

4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 



คุณลักษณะอันพึงประสงค 
1. รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

2. ซ่ือสัตยสุจริต 

3. มีวินัย 

4. ใฝเรียนรู 

5. อยูอยางพอเพียง 

6. มุงม่ันในการทํางาน 

7. รักความเปนไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ กําหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียน ดังนี้ 
 

กลุมสาระการเรียนรู / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 

คณิตศาสตร 200 200 200 160 160 160 

วิทยาศาสตร 80 80 80 80 80 80 

สังคมศึกษาฯ 80 80 80 80 80 80 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 

ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 

การงานอาชีพฯ 40 40 40 80 80 80 

ภาษาตางประเทศ 40 40 40 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) 800 800 800 800 800 800 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 120 120 120 120 120 

รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษา 
จัดเพ่ิมเติมตามความพรอมและจุดเนน ปละไมเกิน  80  ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไมเกิน  1,000  ชั่วโมง / ป 



หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียนปรับปรุง 
 

กลุมสาระการเรียนรู / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร 80 80 80 80 80 80 
สังคมศึกษาฯ 120 120 120 120 120 120 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
การงานอาชีพฯ 40 40 40 80 80 80 
ภาษาตางประเทศ 40 40 40 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 
* กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 120 120 120 120 120 
* รายวิชา / กิจกรรมท่ีสถานศึกษา 
จัดเพิ่มเติมตามความพรอมและจุดเนน ปละไมเกิน    40    ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ไมเกิน  1,000  ชั่วโมง / ป 



การจัดเวลาเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

กลุมสาระการเรียนรู / กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 120 120 120 120 120 120 

   - ประวัติศาสตร  40 40 40 40 40 40 

   - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

   - หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนิน

ชีวิตในสังคม  80 80 80 80 80 80 

   - ภูมิศาสตร 

   -  เศรษฐศาสตร 
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ กําหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียน ดังน้ี 

กลุมสาระการเรยีนรู /  กิจกรรม 
ระดับมัธยมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 - 6 

ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 

คณิตศาสตร 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 

วิทยาศาสตร 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 

สังคมศึกษาฯ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3 นก.) 

ศิลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3 นก.) 

การงานอาชีพฯ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3 นก.) 

ภาษาตางประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 840 (21 นก.) 840 (21 นก.) 840 (21 นก.) 1,560 (39 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 120 120 360 

รายวิชา / กิจกรรมท่ีสถานศึกษา 

จัดเพ่ิมเติมตามความพรอมและจุดเนน 
ปละไมเกิน 240  ชม. ไมนอยกวา 1,680 ชม. 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไมเกิน  1,200 ชม. / ป รวม 3 ป ไมนอยกวา 3,600 ชม. 



หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน กําหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียนปรับปรุง 

กลุมสาระการเรียนรู /  กิจกรรม ระดับมัธยมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 - 6 

ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 

คณิตศาสตร 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 

วิทยาศาสตร 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 

สังคมศึกษาฯ 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 320 (8 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3 นก.) 

ศิลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3 นก.) 

การงานอาชีพฯ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3 นก.) 

ภาษาตางประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 1,640 (41 นก.) 

* กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 120 120 360 

* รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษา 
จัดเพิ่มเติมตามความพรอมและจุดเนน ปละไมเกิน 200  ชม. (5 นก.) ไมนอยกวา 1,600 ชม.(40 นก.) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไมเกิน  1,200 ชม. / ป รวม 3 ป ไมนอยกวา 3,600 ชม. 



กลุมสาระการเรียนรู / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 - ม.6 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรม 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 320 (8 นก.) 

- ประวัติศาสตร 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 80 (2 นก.) 

- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 

- หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม  

และการดําเนินชีวิตในสังคม      

- ภูมิศาสตร 

-  เศรษฐศาสตร 

การจัดเวลาเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 



กลุมสาระการเรียนรู รายวิชา 

ศิลปะ 

สุขศึกษา 

พลศึกษา 

ทัศนศิลป 

ดนตรี / นาฏศิลป 

สุขศึกษา 

พลศึกษา 4 

1 

2 

3 



กลุมสาระ

การเรียนรู 
รายวิชา 

สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

สังคมศึกษา 

ประวัติศาสตร 

1 

2 
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     การกําหนดโครงสรางเวลาเรียนพื้นฐาน และเพิ่มเติม  

สถานศึกษาสามารถดําเนินการ ดังนี้ 

     ระดับประถมศึกษา สามารถปรับเวลาเรียนพ้ืนฐาน ของแตละกลุม

สาระการเรียนรู ไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ี  ตองมีเวลาเรียนตามท่ี

กําหนดไวในโครงสรางเวลาเรียนพ้ืนฐาน และผูเรียนตองมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดท่ีกาํหนด 

     ระดับมัธยมศึกษา ตองจัดโครงสรางเวลาเรียนพ้ืนฐาน ใหเปนไป

ตามท่ีกําหนดและสอดคลองกับเกณฑการจบหลักสูตร 



  

 สําหรับเวลาเรียนเพ่ิมเติม ทั้งในระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา  อาจจัดเปนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน  โดยพิจารณาใหสอดคลองกับความพรอม จุดเนนของ

สถานศึกษาและเกณฑการจบหลักสูตรเฉพาะในชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1 - 3 สถานศึกษาอาจจัดใหเปนเวลาสําหรับ

สาระการเรียนรูพ้ืนฐาน ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและ

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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ตัวช้ีวัดช้ันป / ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 

กลุมสาระการเรียนรู 
ตัวช้ีวัดช้ันป รวม 

สาระ มาตรฐาน ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

1. ภาษาไทย 5 5 22 27 31 33 33 34 180 

2. คณิตศาสตร 6 14 15 23 28 29 29 31 155 

3. วิทยาศาสตร 8 13 16 23 28 21 34 37 159 

4. สังคมศึกษาฯ 5 11 32 34 39 38 37 39 219 

5. สุขศึกษาและพลศึกษา 5 6 15 21 18 19 25 22 120 

6. ศิลปะ 3 6 18 25 29 29 26 27 154 

7. การงานอาชีพฯ 4 4 5 10 8 10 13 13 59 

8. ภาษาตางประเทศ 4 8 16 16 18 20 20 20 110 

รวม 40 67 139 179 199 199 217 223 1156 
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ตัวชี้วัดชั้นป/ชวงชั้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

กลุมสาระการเรียนรู 
ตัวชี้วัดชั้นป / ชวงชั้น 

ม.4 – 6 
ม.1 ม.2 ม.3 รวม 

1. ภาษาไทย 35 32 36 103 36 

2. คณิตศาสตร 27 26 25 78 32 

3. วิทยาศาสตร 42 37 40 119 67 

4. สังคมศึกษาฯ 45 44 49 138 63 

5. สุขศึกษาและพลศึกษา 23 25 24 72 29 

6. ศิลปะ 27 27 32 86 39 

7. การงานอาชีพฯ 9 14 12 35 29 

8. ภาษาตางประเทศ 20 21 21 62 21 

รวม 228 226 239 693 316 



รายวิชาพ้ืนฐาน 

(มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

(ผลการเรียนรู) 

& 



กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน  (120 ชม. / ป) 

1)  กิจกรมแนะแนว 

2.1 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน 

2.2 ชุมนุม ชมรม  

ผูเรียนเขารวมกิจกรรม ดังน้ี  

2)  กิจกรรมนักเรียน 

3)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 

ผูเรียนตองเขารวมและไดรับการประเมินกิจกรรมทั้ง 2.1 และ 2.2  



กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย  (360 ชม. / 3 ปี) 

1)  กิจกรมแนะแนว 

2.1 ลูกเสือ  เนตรนารี  ยวุกาชาด  ผูบ้าํเพ็ญประโยชน ์

2.2 ชมุนุม  ชมรม  

ผู้เรียนเข้าร่วมกจิกรรม ดังนี ้ 

2)  กิจกรรมนกัเรียน 

3)  กิจกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน ์

ผู้เรียนสามารถเลือกเข้าร่วมกจิกรรม 2.1 หรือ 2.2 อย่างใดอย่างหน่ึง 
ได้ตามความเหมาะสม 



ประถมศึกษา (ป.๑-๖) รวม ๖ ป    

จํานวน ๖๐ ชั่วโมง 

มัธยมศึกษาตอนตน (ม.๑-๓)รวม ๓ ป  

จํานวน ๔๕ ชั่วโมง 

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)รวม ๓ป  

จํานวน ๖๐ ชั่วโมง 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 

สาธารณะประโยชน 

ใหสถานศึกษาจัดสรรเวลา 

ใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรม 

ดังนี้ 



เกณฑก์ารจบระดบัประถมศึกษา 

• เรยีนตามโครงสรา้งเวลาเรยีนท่ีหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐานกาํหนด 

• ผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐานผา่นเกณฑท่ี์สถานศึกษากาํหนด 

• ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะหแ์ละเขียนผ่านเกณฑท่ี์สถานศึกษากาํหนด 

• ผลการประเมินเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงคผ่์านเกณฑท่ี์สถานศึกษากาํหนด 

• ผลการเขา้รว่มกิจกรรมพฒันาผ ูเ้รยีนผ่านเกณฑท่ี์สถานศึกษากําหนด 



เกณฑก์ารจบระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

• เรยีนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน                

66 หน่วยกิตและรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษากาํหนด 

• ตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสตูรไม่นอ้ยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน           

66 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่นอ้ยกว่า 11 หน่วยกิต 

• ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะหแ์ละเขียนผ่านเกณฑท่ี์สถานศึกษากาํหนด 

• ผลการประเมินเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงคผ่์านเกณฑท่ี์สถานศึกษากาํหนด 

• ผลการเขา้รว่มกิจกรรมพฒันาผ ูเ้รยีนผ่านเกณฑท่ี์สถานศึกษากําหนด 

 

 



เกณฑก์ารจบระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

• เรยีนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไม่นอ้ยกว่า 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน          

41 หน่วยกิตและรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษากาํหนด 

• ตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสตูรไม่นอ้ยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน           

41 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่นอ้ยกว่า 36 หน่วยกิต 

• ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะหแ์ละเขียนผ่านเกณฑท่ี์สถานศึกษากาํหนด 

• ผลการประเมินเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงคผ่์านเกณฑท่ี์สถานศึกษากาํหนด 

• ผลการเขา้รว่มกิจกรรมพฒันาผ ูเ้รยีนผ่านเกณฑท่ี์สถานศึกษากําหนด 

 

 



เอกสารหลกัฐานการศึกษา 

• เอกสารหลกัฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนด 

–  ระเบียนแสดงผลการเรยีน 

–  ประกาศนียบตัร 

–  แบบรายงานผ ูส้าํเรจ็การศึกษา 

• เอกสารหลกัฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษากาํหนด 



การเทียบโอนผลการเรียน 

• ดําเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียนแรก หรือตนภาคเรียนแรก 

• ผูเรียนตองศึกษาตอเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอนอยางนอย 1 ภาคเรียน 

• การเทียบโอนควรกําหนดรายวิชา/จํานวนหนวยกิตที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 

• การพิจารณาการเทียบโอน ใหดําเนินการ ดังนี้ 

– พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอ่ืน ๆ  

– พิจารณาจากความรู ความสามารถของผูเรียนโดยการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ

– พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง 



ผลงานตัวอยางที่ไดมาตรฐาน 

ความสัมพันธของมาตรฐานการเรียนรู 

กับองคประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา 

การเรียนการสอนในชั้นเรียน                              

หลักฐานและรองรอยของการเรียนรู 

หลักสูตรและการประเมินระดับโรงเรียน 

กิจกรรม 

การเรียนการสอน 

การประเมิน    - เกณฑการประเมิน 

   -  คําอธิบายคุณภาพ 

   -  แนวการใหคะแนน 

ชิ้นงานหรือภาระงาน 

ที่นักเรียนปฏิบัติ 

ความสนใจ 

ความตองการ 

ของนักเรียน 

- แหลงขอมูล 

- ปญหา 

- เหตุการณสําคัญ 

   ในชุมชน 

การบรรลุ

มาตรฐาน 

มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 



การออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ 
Backward Design Instruction 



องคประกอบการจัดการเรยีนรู   

O  L  E 
•  O  = Objective 

•  L   = Learning Activity 

•  E   = Evaluation 



การออกแบบการจัดการเรียนรู 

O 

L E   





 

 

การออกแบบหนวยการเรียนรูอิงมาตรฐาน 
  
 



หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

วิสัยทัศน  จุดหมาย  มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด 

หลักสูตรสถานศึกษา 

เปาหมาย/จุดเนน สาระการเรียนรู การประเมิน 

โครงสรางเวลาเรียนของสถานศึกษา   

โครงสรางรายวิชา   

รหัสรายวิชา  

คําอธิบายรายวิชา   

หนวยการเรียนรู   



ความสัมพันธระหวางการจัดลําดับผลการเรยีนรูและการประเมินผล 

ความเขาใจที่ลุมลึกและย่ังยืน 

 

สิ่งที่จําเปนตองรู และทําได 

สิ่งท่ีมีคุณคาและนาจะรู 
              รูปแบบการประเมิน 
 

- แบบทดสอบตาง ๆ 

    * การเลือกคําตอบ 

    * คําตอบที่มีโครงสราง 
 

- โครงงาน/การลงมือปฏิบัติ ในสถานการณจริง 

    *  คําถามปลายเปด 

    *  ชิ้นงาน/สถานการณที่ซับซอน 

    *  ปฏิบัติงานในสถานการณจริง  





• สายนํ้ากับชีวิต 

• ฉลาดกินฉลาดใชดวยหัวใจท่ีพอเพียง 

• ปาเขตรอน 

• วีระบุรุษไทย 

• ศรัทธาและความเช่ือ 

• ภาษากับวัฒนธรรม 

• สถิติกับความนาจะเปน 



สายนํ้ากับชีวิต 

กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษาฯ สาระท่ี 3 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 

มาตรฐานการเรียนรู 3.1 เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและ

บริโภค การใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ............ 

การพ่ึงพาอาศัยของ

สิ่งมีชีวิตในสายน้ํา 

การอนุรักษสายน้ํา 

หัวเรื่อง 

ความคดิรวบยอด

หลกั 

ตัวช้ีวัดช้ันป  ............................................................................................. 
วิถีชีวิตของมนุษยท่ี

สงผลกระทบตอสายน้ํา 
ระบบนิเวศนสายน้ํา 



Topic/Concept 

Topic/Concept 

Topic/Concept 

Topic/Concept 

Topic/Concept 

Topic/Concept 

THEME 

Essential Question Enduring Understanding 

วัยรุนมีทักษะการดํารงชีวิตอยาง

เหมาะสมทามกลางการเปลี่ยนแปลงได

อยางไร 

 

วัยรุนมีทักษะการดํารงชีวิตอยาง

เหมาะสมทามกลางการเปลี่ยนแปลง โดย

การประยุกตใชแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

โครงสรางครอบครัว 

การเปลี่ยนแปลงดาน

เทคโนโลยี 

การเปลี่ยนแปลงดาน

รางกายและอารมณ 

การสรา้งภมิูคุม้กนั 

พฤติกรรมเสี่ยง 

ของวัยรุน 
คานิยมของวัยรุน 

วัยรุนยุคใหม  

    กาวไกลอยางสมดุล 



โภชนาการ 

ชนิดของ

สารอาหาร 
ประโยชนคุณคา 

แนวทางการ

พัฒนา 
การจัดการเมนู 

การกินดีอยูดีคืออะไร 

อาหารตามโภชนาการท่ีดีคืออะไร 

โภชนาการมีผลกระทบกับการดํารงชีวิตอยางไร 

ปญหาผลกระทบ 

โภชนาการมีผลกระทบกับการดํารงชีวิต 



แบบบันทึกหนวยการเรียนรู 

หนวยการเรียนรูเรื่อง………………………………………………………… 

รหัส-ช่ือรายวิชา.......................กลุมสาระการเรียนรู ………………………              

ช้ัน .................... ภาคเรียนท่ี............................... เวลา....................ช่ัวโมง 

ผูสอน...........................................โรงเรียน................................................. 

มาตรฐานการเรียนรู......................................................................................................................... 
ตัวชี้วัด 
      1. …………………………………………… 

      2. …………………………………………… 

มาตรฐานการเรียนรู......................................................................................................................... 
ตัวชี้วัด 
      1. …………………………………………… 

      2. …………………………………………… 

 



สาระสําคัญ 

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

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

สาระการเรียนรู 

     ความรู 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

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

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



การประเมินผลรวบยอด 

      ช้ินงานหรือภาระงาน  
       ....................................................................................................................... 

      การประเมินผล 

ประเด็น               

การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 



กิจกรรมการเรียนรู 
1.กิจกรรมนําสูการเรียน 

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

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

2.กิจกรรมท่ีชวยพัฒนาผูเรียน 

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

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

3. กิจกรรมรวบยอด 

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

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

 

 



ตัวอยางหนวยการเรียนรู 

หนวยการเรียนรู เรื่อง รูปสวยดวยมือเรา 

รหัส-ชื่อรายวิชา  ค 1           กลุมสาระการเรียนรู    คณิตศาสตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       ภาคเรียนที่ 2       เวลา  6  ชั่วโมง 

ผูสอน.................................................โรงเรียน............................................. 



มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ค 3.2 ใชการนึกภาพ (visualization) ใชเหตุผลเก่ียวกับปริภูมิ (spatial reasoning) และใช

แบบจําลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปญหา   
ตัวชี้วัด  

1. ค 3.2 ม.2/3 เขาใจเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตในเร่ืองการเล่ือนขนาน การสะทอน และการหมุนและนําไปใช 

2. ค 3.2 ม.2/4 บอกภาพที่เกิดขึ้นจากการเล่ือนขนาน การสะทอน และการหมุนรูปแบบตน และอธิบายวิธีการที่จะไดภาพที่ปรากฏ 

เมื่อกําหนดรูปตนแบบและภาพนัน้ให 
 

มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร 

และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตร และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ  และมี

ความคิดสรางสรรค 
ตัวชี้วัด 

1. ค 6.1 ม.2/5 เชื่อมโยงความรูตางๆในคณิตศาสตรและนําความรู หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับศาสตรอื่นๆ  

2. ค 6.1 ม.2/6  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 



สาระสําคัญ    
 เขาใจการแปลงทางเรขาคณิตเรื่องการเลื่อนขนาน การสะทอน การหมุน และนําไปใชสรางภาพจากรูป

ตนแบบไดอยางหลากหลายและมีความคิดสรางสรรค  โดยสามารถบอกภาพและอธิบายวิธีการที่จะได
ภาพที่ปรากฏจากรูปตนแบบ  และสามารถนําไปเชื่อมโยงกับศาสตรอ่ืนๆ   

 

สาระการเรียนรู 
 ความรู   : การเลื่อนขนาน  การสะทอน และการหมุน 

 ทักษะกระบวนการ : - เขาใจเก่ียวกับการแปลง 

     - บอกภาพที่เกิดข้ึนจากการแปลง 

     - อธิบายวิธีการที่ไดจากการแปลงรูปตนแบบ 

     - นําไปใชและเชื่อมโยงความรูกับศาสตรอ่ืนๆ 

     - มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 คุณลักษณะที่พึงประสงค  : - มีความมุงมั่นในการทํางาน 



ช้ินงาน/ภาระงานท่ีใหนักเรียนปฏิบัติ 

ชิ้นงาน  

      นักเรียนทําชิ้นงาน “รูปสวยดวยมือเรา” โดยมีเงื่อนไขดังน้ี 1.  

เปนรูปภาพท่ีเกิดจากเลื่อน การสะทอน และการหมุนจากรูปตนแบบ 

พรอมอธิบายวิธีการท่ีไดจากการแปลงรูปตนแบบชดัเจน 

  2.  เปนรูปท่ีเกิดจากการนําสิ่งรอบตัวมาประยุกตใช 

  3.  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 



ชิ้นงาน/ภาระงาน  วิธีการประเมิน  เครื่องมือ  เกณฑการประเมิน  

1. รูปสวยดวยมือเรา  ตรวจผลงาน แบบบันทึกผล                     

การประเมิน  

ระดับคุณภาพ                         

มี 4 ระดับ                   

ไดคุณภาพตั้งแต                  

2 ข้ึนไป                              

ถือวาผาน  

เกณฑการประเมิน 



เกณฑการประเมิน 

1. บอกไดวาเปน

รูปภาพท่ีเกิดจาก

การเลื่อนขนาน 

การสะทอนและการ

หมุนจากรูปตนแบบ

พรอมท้ังอธิบาย

วิธีการท่ีไดจากการ

แปลงรูปตนแบบ 

ดีมาก (4)  บอกไดถูกตอง และอธิบายวิธีการท่ีไดจากการ

แปลงรูปตนแบบไดอยางชัดเจนวาใชวิธีการใดในการ

สรางภาพพรอมอธิบายไดทุกขั้นตอน 

ดี (3) บอกไดถูกตอง และอธิบายวิธีการท่ีไดจากการแปลง

รูปตนแบบไดบาง แตยังมีการขามขั้นตอน 

พอใช (2) บอกไดถูกตอง และอธิบายวิธีการท่ีไดจากการ

แปลงรูปตนแบบไมชัดเจน ลําดับขั้นตอนไมได 

ปรับปรุง (1) บอกไดไมถูกตอง ไมรูวารูปตนแบบท่ีได มา

จากการแปลงชนิดใด และไมมีขั้นตอน 

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ 



เกณฑการประเมิน 

2.  เปนรูปท่ีเกิดจาก               

การนําสิ่งแวดลอม

รอบตัว                        

มาประยุกตใช 

ดีมาก(4) รูปที่ไดจากการแปลงเปนรูปที่เกิดจาก

การนําสิ่งรอบๆตัวมาประยุกตในการปฏิบัติ  

ดี(3) รูปที่ไดจากการแปลงเกิดจากการลอกเลียน 

แบบจากรูปที่มีอยูแลว  

พอใช(2) รูปที่ไดจากการแปลงเกิดจากการคัดลอก

จากแบบที่มีอยูแลว  

ปรับปรุง(1) ไมสามารถปฏิบัติไดถูกตอง  

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ 



เกณฑการประเมิน 

3. ความคิดริเริ่ม

สรางสรรค  

ดีมาก (4) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยใชรูปตนแบบเนนรูปเรขา 

คณิต หรือรูปหลายเหลี่ยมตาง ๆ มาใช พรอมทั้งมีการใชวิธีแปลง

ทางเรขาคณิตทั้ง 3 วิธี คือการเลื่อนขนาน การสะทอนและการหมุน  

ดี (3) ใชรูปตนแบบเปนเรขาคณิตและมีวิธีการแปลงทางเรขาคณิต 

2 วิธี  

พอใช (2) ใชรูปตนแบบเปนเรขาคณิตและมีวิธีการแปลงทาง

เรขาคณิตเพียงวิธีเดียว  

ปรับปรุง (1) ใชรูปตนแบบเปนเรขาคณิตโดยลอกเลยีนแบบตาม

ตัวอยางที่ใหไวในใบความรูวิธี  

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ 



กิจกรรมการเรียนรู 
1.  กิจกรรมนําสูการเรียน 

     พูดคุยกับนักเรียนประกอบตัวอยางของจริงในเรื่องลวดลายของกระเบ้ืองปูพื้น ลายปูนปน การสองกระจก ที่
นักเรียนพบเห็นวามีที่มาจากการนําความรูเรื่องการแปลงทางเรขาคณิตมาประยุกตใชทั้งสิ้น 

2.  กิจกรรมที่ชวยพัฒนาผูเรียน 

     1) นักเรียนศึกษาใบความรูเก่ียวกับการนําความรูเรื่องการแปลงทางเรขาคณิตไปใช พรอมกับการอธิบายเรื่อง
การแปลงทางเรขาคณิต มี 3 แบบ คือ การเลื่อนขนาน การสะทอน การหมุน และใหฝกปฏิบัติในใบงาน 

     2) นักเรียนทําแบบฝกทักษะตามใบงานในเรื่องการแปลงทางเรขาคณิตทั้ง 3 แบบ 

     3) ครแูละนักเรียนชวยกันเฉลยและรวมแกไขขอบกพรองของนักเรียนในเรื่องตางๆ 

     4) อธิบายความรู พรอมยกตัวอยางการนําการแปลงทางเรขาคณิตไปประยุกตใช ในการสรางงาน (เทสเรซิน) 

     5) ใหนักเรียนแบงกลุมๆ ละ 3 คน และจัดทําชิ้นงาน “รูปสวยดวยมือเรา” โดยครูแจงเกณฑการใหคะแนน
และข้ันตอนการทําชิ้นงานอยางละเอียด 

3.  กิจกรรมรวบยอด 

     ใหนักเรียนจัดทําชิ้นงาน  “รูปสวยดวยมือเรา”  โดยใชความรูเรื่องการแปลงทางเรขาคณิต สงครูเปนรายกลุม 
ตามข้ันตอนการดําเนินงานที่ฝกจากกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 





1. มาตรฐานการเรียนรู 

2. ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู 

3. สาระการเรียนรู 

4. หลักฐานรองรอยการเรียนรู 
5. กิจกรรมการเรียนรู 

6. สื่อและแหลงเรียนรู 

7. กิจกรรมเสนอแนะ 

    องคประกอบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู 



เปาหมาย

สําคัญ

สําหรับ 

การ

พัฒนา

เด็กและ

เยาวชน 

มาตรฐานการเรียนรู/ 

ตัวช้ีวัด 

สมรรถนะสําคัญ 

ของผูเรียน 

คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค 

เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ความแตกตางระหวางบุคคล 

พัฒนาการทางสมอง 

เนนความรูคูคุณธรรม 

หลักการจัดการเรียนรู 



สรางความรู 
กระบวนการ 
ทางปญญา 
    (กระบวน 
     การคิด) 

   กระบวนการ 
ทางสังคม 
( กระบวน 
การกลุม) 

มีสวนรวม 

ในการเรียน 

มีปฏิสัมพันธ 

นําความรู 
ไปใช 

การเรียนการสอนที่ 

เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

( Child - centered 

instruction ) 

หลากหลายวิชาการ (บูรณาการ) 

หลากหลายปญญา (พหุปญญา) 

หลากหลายวิธีสอน   

หลากหลายวิธีวัด และประเมินผล 

หลากหลายแหลงความรู 

หลากหลายความสนใจ 
ความสามารถ / ความถนัด 

สรุปแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 



Edgar Dale (1954) กรวยประสบการณ 



แหลงเรียนรู 
 สถานท่ีท่ีผูเรียนสามารถเรียนรู โดยการสังเกต สัมผัส   ฝกปฏิบัติ 

ทดลอง ฯลฯ 

 แหลงเรียนรูแบงเปน 2 สวน คือ แหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและแหลง

เรียนรูนอกโรงเรียน 

 ตัวอยางแหลงเรียนรูในโรงเรียน เชน หองสมุด หองปฏิบัติการ โรงอาหาร 

หอประชุม สนามกีฬาฯลฯ 

 ตัวอยางแหลงเรียนรูนอกโรงเรียน เชน วัด โรงพยาบาล พิพิธภัณฑ 

สวนสาธารณะ ตลาดฯลฯ 



วิทยากร 

 ผูทรงคุณวุฒิ ผูมีความรูและประสบการณ ที่โรงเรียน

เชิญมาชวยจัดการเรียนรูใหผูเรียนในเรื่องตางๆ 

 วิทยากรไมใชผูบริหาร ครู หรือบุคลากรทาง

การศึกษาในโรงเรียน 

 ตัวอยางวิทยากร เชน ตํารวจ แพทย เกษตรกร 

ทนายความ นายธนาคาร นักกีฬา ฯลฯ  



ภูมิปญญาทองถิ่น 

 ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรม ความเปนอยู 

สังคม ศิลปะ วิถีชีวิต ฯลฯ ในทองถ่ินที่โรงเรียนตั้งอยู 

และไดชวยถายทอดความรูและประสบการณเหลาน้ัน

ตอผูเรียน 

 ตัวอยางภูมิปญญาทองถ่ิน เชน พระภิกษุ ชางจักสาน 

คนทําขนมไทย หมอทําขวัญนาค ฯลฯ 



สื่อการเรียนการสอน 
 ส่ิงท่ีชวยทําใหการเรียนการสอนประสบความสําเร็จไดมากขึ้น 

รวดเร็วขึ้น และเกิดความย่ังยืนในการเรียนรู 

 ส่ือ แบงเปน 2 ประเภทใหญๆ ไดแก ส่ือส่ิงพิมพและส่ือท่ีไมใช

ส่ิงพิมพ 

 ตัวอยางส่ือส่ิงพิมพ เชน ภาพ หนังสือ วารสาร แผนพับ โปสเตอร 

จดหมายขาว ฯลฯ 

 ตัวอยางส่ือท่ีไมใชส่ิงพิมพ เชน สไลด แผนใส VCD/DVD  CAI 

บทเรียนบนเว็บไซต  ฯลฯ 



นวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีการศึกษา 

 นวัตกรรม (Innovation) 

 เทคโนโลยี (Technology) 



ทักษะการคิด 

พื้นฐาน 

จุดเนนการพัฒนาทักษะการคิด 

ป.1-3 

ป.4-6 

ม.1-3 

ม.4-6 
ทักษะการคิด 

ขั้นสูง 
คิดแกปญหา คิดตัดสินใจ คิดสรางสรรค               

คิดอยางมีวิจารณญาณ ฯลฯ 

วิเคราะห สังเคราะห ประยุกตใชความรู                    

สรางความรู ฯลฯ 

      ตีความ แปลความ สรุปยอ  เช่ือมโยง  
ใหเหตุผล ฯลฯ 

สื่อสาร สังเกต สํารวจ คนหา เปรียบเทียบ คัดแยก   

     ฯลฯ 



การประเมนิตามสภาพจริง 

 การวดัและประเมินผลกระบวนการทํางานใน

ดา้นสมองและจิตใจของผ ูเ้รยีนผา่นสิ่งท่ี

ผ ูเ้รยีนกระทําอยา่งตรงไปตรงมา เพ่ือหา

คําตอบว่า 

ทําอยา่งไร และทําไมจึงทําอยา่งนัน้ 



กระบวนการทําวิจัยในช้ันเรียน 

ประเมินผล 

นําไปทดลองกับนักเรียน วิเคราะหปญหา   

หาสาเหตุของปญหา 

พบปญหาการเรียนการสอน  

หรือตองการพัฒนาการเรียน 

การสอนใหดีย่ิงขึ้น 

นักเรียน + คร ู

หาวิธีที่ดีที่สุดสราง

นวัตกรรมการเรียน

การสอน 

จัดการเรียนการสอน 



ปญหา           
มีสถานศึกษาบางสวนมีการ 

ลอกเลียนแบบหลักสตูรสถานศึกษาอื่น  

มาเปนของตนเอง โดยไมผาน

กระบวนการจัดทําของสถานศึกษา 

ของตนเอง 



   สถานศึกษาบางสวน นํา 

หลักสูตรแกนกลาง ใสไวใน 

หลักสูตรสถานศึกษาเทานัน้ แต... 

ขาดสาระการเรียนรูทองถิ่น  

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

และวิถีชีวิตประชาธิปไตย 



หลักสูตรสถานศึกษา 

 สาระการเรียนรูทองถิ่น หลักสูตรแกนกลาง 

สาระการเรียนรู 8 สาระ   

(1)  ภาษาไทย 

(2)  คณิตศาสตร 

(3)  วิทยาศาสตร 

(4)  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(5)  สุขศึกษาและพลศึกษา 

(6)  ศิลปะ 

(7)  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

(8)  ภาษาตางประเทศ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

          
(1)  สภาพเกี่ยวกับทองถิ่น 

(2)  ปญหาชุมชนและสังคม 

(3)  ภูมิปญญาทองถิ่น 

(4)  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

วิถีชีวิตประชาธิปไตย 



สาระการเรียนรู 

ทองถิ่น 

สภาพภูมิประเทศ 

ภูมิอากาศ 

ประวัติ 

ความเปนมา 

การประกอบอาชีพ 

อ่ืน ๆ 

ทรัพยากร 

สิ่งแวดลอม 

สภาพเศรษฐกิจ 

และสังคม   

ศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณี ภูมิปญญา 

สภาพปญหาใน 

ชุมชน/สังคม 

แหลงทองเที่ยว 

บุคคลสําคัญ 



การนํากรอบหลักสูตรระดับทองถ่ิน สูหลักสูตรสถานศึกษา    

สอดแทรกใน 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

จัดเปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

จัดเปน 

รายวิชาเพ่ิมเติม 



กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชพี ฯ 

 สาระที่ ๔ : การอาชีพ 

มาตรฐาน  ง ๑.๑  :  เขาใจ มีทักษะที่จําเปน มี

ประสบการณเห็นแนวทางในงานอาชีพ ใชเทคโนโลยีเพ่ือ

พัฒนาอาชีพ และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ  

 ตัวชี้วัด มีประสบการณ เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  

 อาชีพตาง ๆ ในชุมชน  

    ขนมปงสังขยา เลี้ยงปลาแรด  ทํามีด 



เกร็ดความร ูเ้พ่ือการออกแบบภาระงานการเรียนการสอนและการวดัประเมินผล 

1. แต่ละองคป์ระกอบตอ้งยึดมาตรฐานท่ีใชใ้นหน่วยเป็นเป้าหมาย 

2. ควรบรูณาการมาตรฐานมากกวา่ 1 แต่ไมค่วรเกิน 3 

3. การบรูณาการมาตรฐาน อาจบรูณาการภายในกล ุม่สาระฯ หรือขา้มกล ุม่ก็ได ้

4. แต่ละมาตรฐานอาจนํามาสอนซํ้าได ้

  มาตรฐานท่ีครอบคลมุความร ู ้  มาตรฐานท่ีครอบคลมุทกัษะท่ีจําเป็น 

5. ผ ูอ้อกแบบตอ้งวางแผนโดยคํานึงถึงสภาพรอบตวัเด็ก  

       ทรพัยากรทอ้งถ่ิน ประเด็นท่ีสนใจ ประเด็นท่ีเป็นปัญหาของชมุชน 

6. ยึดหลกัการมีสว่นรว่ม 

     นกัเรียน   คร ู ชมุชน 

7. ครตูอ้งเป็น Active Learner 



นักเรียน 

เลื่อนชั้น/จบระดับชัน้ 

วัดผลภาคเรียนที่ 1 

ผาน 

ไมผาน 

1 

แผนภูมิแสดงการประเมนิผลการเรียนของนักเรยีน ระดับช้ันประถมศึกษา 

ไดผลการเรียน 

2 

ปลายป ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
เหตุไมสมควร 

เหตุสุดวิสัย 

1 

1.  กระบวนการจัดการเรียนรู 

    และประเมินผลระหวางเรียน 

2 

2.  กระบวนการสอนซอมเสริม     

    และประเมินผล 

3 

3.  กรรมการพิจารณา 

4 

4.  เรียนซํ้าชั้น 

ไมครบ 

เวลาเรียน               
ครบ 



1. กระบวนการจัดการเรียนรู 

    และประเมินผลระหวางเรียน 

2. กระบวนการสอนซอมเสริม     

   - เงื่อนไข/เกณฑ 

3. กระบวนการแก “0” สอบแกตัว 2 ครั้ง 

ไมผาน  เรียนซํ้ารายวิชา 

4. กระบวนการแก“ร” “มผ” และ “มส” 

นักเรียน 

1 

“ร” ไดระดับผลการเรียน 1-4 “มผ” “มส” 

เลื่อนชั้น จบระดับชั้น 

1 

2 

4 4 4 

เวลาเรียน 

0 

3  

ไมครบ 

ครบ 

แผนภูมิแสดงการประเมินผลการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

วัดผลกลางภาค 
ไมผาน 

วัดผลปลายภาค 

ผาน 
ผาน 



ผลการดําเนินงานการสรา้งหลกัสตูรสถานศึกษา 

ผลการปรบัเอกสารหลกัสตูรสถานศึกษา 

 ♦ สถานศึกษาทกุแห่งมีการกาํหนดแผนการจดัทําหลกัสตูร                  

     และมีการดําเนินการตามแผนท่ีกาํหนดไว ้

ผลการจดัทําหน่วยการเรยีนร ู ้

 ♦ ครจูดัทําหน่วยการเรียนร ูไ้ด ้รอ้ยละ 56 ของหน่วยทัง้หมด 

 ♦ ครมีูกระบวนการคิดท่ีค่อนขา้งยืดหย ุน่ตามหวัขอ้ 

      ในการจดัทําหน่วยการเรียนร ูท่ี้หลากหลาย 



กระบวนการสรา้งหลกัสตูรสถานศึกษาแบบอิง 

มาตรฐาน สามารถลดปัญหาไดจ้รงิหรอื 
 ลดความย ุง่ยากซบัซอ้นของกระบวนการท่ีเคยทํา (80%) 

 ลดปัญหาเก่ียวกบัเน้ือหาแน่นและซ้ําซอ้นได ้(84.1%) 

 การจดัทําหน่วยการเรยีนร ูเ้ป็นการจดัการเรยีนร ูท่ี้เนน้ผ ูเ้รียนเป็น
สําคญั (97.9%) 

 การจดัทําหน่วยการเรยีนร ูแ้บบอิงมาตรฐานเป็นการจดัการ
เรยีนร ูแ้บบบรูณาการ (84.5%) 

 กิจกรรมการวดัและประเมินผลผ ูเ้รยีนสามารถสะทอ้นถึง 

มาตรฐานการเรยีนร ู ้ และเป็นการวดัและประเมินผลตามสภาพจรงิ 
(92.2%) 

 การจดัทําหน่วยการเรยีนร ูแ้บบอิงมาตรฐานสามารถลดภาระงาน 

การวดัและประเมินผลของครไูด ้(78.1%) 



4 ภารกิจหลักในระดับ สพท.      

1. กําหนดเปาหมาย/จุดเนนเพื่อพัฒนาผูเรียน 

2. พัฒนาสาระการเรียนรูทองถ่ิน 

3. ประเมินคุณภาพผูเรียนระดับ สพท. 

4. เพ่ิมพูนคุณภาพการใชหลักสูตรดวยการวิจัยและพัฒนา   



www.curriculum51.net 



ดร.ดเิรก  วรรณเศียร 
สอบถาม ขอขอ้มูลเพ ิม่เตมิ ปรกึษาหารอื 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

    145/9 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต 

    กรุงเทพมหานคร 10300 

 โทรศัพท  02-2417191-5  

 โทรสาร   02-2433408 

 มือถือ     081-9286737 

 Emails : derek_wan@dusit.ac.th 

                derek_sbm@hotmail.com 
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