
แนวทางการนิเทศการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
 

กรอบแนวคิด 
สถานศึกษามีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาให้ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  

สถานศึกษาจึงมีภารกิจที่ส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและด าเนินการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติในการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้ปกครองและชุมชนมีความมั่นใจว่าผู้เรียนจะมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เกิดสมรรถนะส าคัญ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด
ไว้ในหลักสูตรตามที่สถานศึกษาก าหนด ดังนั้น สถานศึกษาจะต้องออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
ครอบคลุมส่วนที่เป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ และ
สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น นอกจากที่สถานศึกษาจะต้องพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้ครอบคลุมส่วนส าคัญดังกล่าวแล้ว สถานศึกษาต้องมีการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ มี
การวางแผนเพ่ือใช้หลักสูตรใหม่ และเตรียมความพร้อมในการใช้หลักสูตร ส่งเสริมสนับสนุนการน าหลั กสูตรไปสู่
การปฏิบัติอย่างเหมาะสม จึงจะท าให้การใช้หลักสูตรประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ 
 ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง จึงมีบทบาทและหน้าที่ในการนิเทศ ติดตาม ดูแลคุณภาพการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้ วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนการน าหลักสูตร
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และน าผลจากการนิเทศมาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
  

วัตถุประสงค์ของการนิเทศ 
1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เกี่ยวข้องในการน ามาตรฐานการเรียนรู้ 

และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
สู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

2. เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนและด าเนินการนิเทศ 
ตามสภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียน  

3. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เกี่ยวข้องน าผลการนิเทศการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้เป็น 
สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
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ประเด็นการนิเทศ   
          การนิเทศการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
มีประเด็นส าคัญในการนิเทศ ประกอบด้วย 
          1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  โดยมีการ
นิเทศ ใน  5  องค์ประกอบส าคัญ    ดังนี้  
                     1.1  ส่วนน า  (ความน า/วิสัยทัศน์/สมรรถนะส าคัญ/คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 
                     1.2  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
                           1)  การจัดเวลาเรียนในรายวิชาพ้ืนฐาน 
                           2) การจัดรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
                       3) การจัดรายวิชาหน้าที่พลเมือง  

      4) การจัดรายวิชาประวัติศาสตร์ 
      5) การจัดรายวิชาภาษาอังกฤษ                   

                  1.3  ค าอธิบายรายวิชา    
                     1.4  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
                     1.5  เกณฑ์การจบการศึกษา    
 2. การใช้หลักสูตรในระดับชั้นเรียน 
  2.1  การจัดท าโครงสร้างรายวิชา 
  2.2  การจัดท าหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ 
  2.3  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

กรอบแนวคิดการนิเทศการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

กระบวนการนิเทศ                                 
 

                                                       
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
กระบวนการนิเทศ  
          การนิเทศการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีแนวทางการนิเทศเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติแบ่งออกเป็น  2  ระยะ ดังนี้  
           ระยะที่ 1  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   
           ระยะที่ 2  การใช้หลักสูตรในระดับชั้นเรียน   
           ทั้งนี้ การนิเทศการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยใช้กระบวนการนิเทศ  
5  ขั้นตอน  ดังนี้  

 

ศึกษาสภาพปัจจุบัน
ปัญหา 

วางแผนก าหนด 

แนวทางนิเทศ 

พัฒนาเคร่ืองมือนิเทศ 
-แบบตรวจสอบ 
-แบบนิเทศแบบสอนแนะ 

 

ปฏิบัติการนิเทศ 
-การตรวจสอบหลักสูตร 
-การนิเทศแบบสอนแนะ 

  (Coaching) 

ศึกษาข้อมลูที่เกี่ยวข้อง 

 หลักสูตรแกนกลาง 

กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 

บริบท ความต้องการสถานศึกษา 

ความน า/วิสยัทัศน์/สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

โครงสร้างเวลาเรียน โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 

ค าอธิบายรายวิชา เกณฑ์การวัด/ประเมินผล
และจบหลกัสูตร 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระยะที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
               

น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา 

           ใช้หลกัสูตรสถานศึกษา (ระดับชั้นเรียน) 

ออกแบบหน่วยการเรียนรู้/จัดการเรียนการสอน 

 

         รายงานประเมินผลการใช้หลักสตูร สรุปผลการนิเทศ 

ระยะที่ 2  การใช้หลักสูตรในระดับชั้นเรียน 
               

ปรับปรุงหลักสตูร 
 

จัดท าโครงสร้างรายวิชา 
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           ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา 
                   การนิเทศการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้  
                   1.1 การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของแต่ละโรงเรียน
โดยการตรวจสอบสถานศึกษา  โดยใช้แบบตรวจสอบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)* 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (แบบที่ 1) 
                   1.2 ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์ผลการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ครบถ้วนถูกต้อง สอดคล้อง ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องการบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 
และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษากลุ่ม 
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ลงวันที่ 8 มกราคม  2561  
 
           ขัน้ที ่2  วางแผนก าหนดแนวทางนิเทศ  
                      2.1 น าผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนจากตรวจสอบ
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)   มาวางแผนหา
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง เพ่ือให้หลักสูตรสถานศึกษาได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษาและ
ประกาศใช้ในปีการศึกษา 2561 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 
                      2.2 การน าผลจากแบบตรวจสอบการใช้หลักสูตรในระดับชั้นเรียน ประกอบด้วย  การจัดท า
โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ มาวิเคราะหเ์พ่ือวางแผนหาแนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง เพ่ือการน าหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ    
                      2.3 วางแผนก าหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการใช้หลักสูตรในระดับชั้น
เรียน มีการด าเนินการดังนี้  
                            2.3.1 วางแผนก าหนดแนวทางการนิเทศร่วมกับโรงเรียน  ตามสภาพปัญหาของแต่ละ
โรงเรียน    
                            2.3.2 ก าหนดปฏิทินการนิเทศ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการใช้หลักสูตร
ในระดับชั้นเรียนร่วมกันระหว่างศึกษานิเทศก์และโรงเรียน โดยใช้การนิเทศแบบสอนแนะ (Coaching)  ตามสภาพ
ปัญหาที่พบเป็นรายโรง 
 
          ขั้นที่ 3  พัฒนาเครื่องมือนิเทศ   
                     เครื่องมือการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้  
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                     3.1 แบบตรวจสอบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)* ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตร
สถานศึกษา  ด าเนินการในระยะท่ี 1 
                     3.2 แบบนิเทศการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)* ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   
                     3.3 แบบตรวจสอบการใช้หลักสูตรในระดับชั้นเรียน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)* ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ด าเนินการในระยะที่ 2 
                     3.4 แบบนิเทศการใช้หลักสูตรในระดับชั้นเรียนตามมาตรฐานตัวชี้วัด  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560)* ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
หมายเหตุ  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)* หมายถึง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
              และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการ 
              เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  
      
          ขั้นที่ 4  ปฏิบัติการนิเทศ  
                      การด าเนินการนิเทศ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
และระยะที่ 2 การใช้หลักสูตรในระดับชั้นเรียน มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้  
                     4.1 ระยะที่ 1  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   
                          4.1.1 สร้างความรู้ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงการน ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา  
                          4.1.2 โรงเรียนด าเนินพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามบริบทของโรงเรียน  
                          4.1.3 ศึกษานิเทศก์ตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา ตามแบบตรวจสอบการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)* และวิเคราะห์ผลการตรวจสอบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือ
หาทางแก้ปัญหาให้โรงเรียนสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้ถูกต้อง และประกาศใช้เป็นหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนต่อไป   
                          4.1.4 เมื่อพบปัญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ผู้นิเทศหาแนวทางการพัฒนาโดยใช้
การนิเทศแบบสอนแนะ (Coaching) เป็นรายโรง ตามแบบนิเทศการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (แบบที่ 2) โดยใช้
ค าถามสะท้อนคิดตามประเด็นปัญหาร่วมกับโรงเรียนหาวิธีการและแนวทางในการแก้ปัญหา ด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา โดยพิจารณา 5 องค์ประกอบส าคัญ   ดังนี้  
                                   1)  ส่วนน า   สว่นน าเป็นส่วนที่แสดงเป้าหมายโดยรวมของสถานศึกษาในการพัฒนา
ผู้เรียน ประกอบด้วยส่วนส าคัญ  คือ ความน า  วิสัยทัศน์ที่เป็นเจตนารมณ์ อุดมการณ์ หลักการ ความเชื่อ อนาคต
ที่พึงประสงค์ เอกลักษณ์ของโรงเรียน ซึ่งสะท้อนคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับ
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สากล สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 และโลกในศตวรรษที่ 21  และทัดเทียมกับนานาชาติ  ผู้เรียนมีศักยภาพใน
การแข่งขัน  และด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในประชาคมโลก  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความ
ต้องการของโรงเรียน (ครอบคลุมบริบทของโรงเรียน เช่น โรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษ โรงเรียนชายแดน โรงเรียน
วัตถุประสงค์พิเศษ ฯลฯ)   สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน   
                                 2)  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  เป็นส่วนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการก าหนดรายวิชา
ที่จัดสอนในแต่ละปี/ภาคเรียน  ซึ่งประกอบด้วยรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้ง
จ านวนเวลาเรียน หรือหน่วยกิตของรายวิชาเหล่านั้น 
                                     การปรับโครงสร้างหลักสูตร  ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศปรับปรุง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในส่วนของมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)  แต่ยังคงหลักการและโครงสร้างเดิมของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  ประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
และภาษาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆ ค านึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียน มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่  
21  เป็นส าคัญ เตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ พร้อมที่จะประกอบอาชีพ  และศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้  ส าหรับกรอบในการปรับปรุงต้องการให้มีองค์
ความรู้ที่เป็นสากลเทียบเท่านานาชาติ จึงปรับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน ลดความซ้ าซ้อน 
สอดคล้องและเชื่อมโยงกันภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนเชื่อมโยงองค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน จัดเรียงล าดับความยากง่ายของเนื้อหาในแต่ละ
ระดับชั้นตามพฒันาแต่ละช่วงวัย  ให้มีความเชื่อมโยงความรู้และกระบวนการเรียนรู้ โดยให้เรียนผู้ผ่านการปฏิบัติที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด  สาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรมีรายละเอียดการนิเทศ ดังนี้ 
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2.1) การจัดสรรเวลาเรียนในรายวิชาพ้ืนฐาน  ต้องจัดให้ครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามท่ี 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนด รายละเอียดดังตาราง 

 
 

       กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
- ภาษาไทย  
- คณิตศาสตร์  
- วิทยาศาสตร์  
- สังคมศึกษา ศาสนา  
  และวัฒนธรรม  
- สุขศึกษาและพลศึกษา  
- ศิลปะ  
- การงานอาชีพและ 
  เทคโนโลยี  
- ภาษาต่างประเทศ  

   

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)  840 ชั่วโมง/ปี 880 ชั่วโมง/ปี รวม 3 ปี 1,640 ชั่วโมง 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  120 ช่ัวโมงต่อป ี 120 ช่ัวโมงต่อป ี รวม 3 ปี  360 ชั่วโมง 

 รายวิชา/กิจกรรมทีส่ถานศึกษา
จัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและ
จุดเน้นกลุม่สาระการเรยีนรู ้

สถานศึกษาก าหนด สถานศึกษาก าหนด สถานศึกษาก าหนด 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด  สถานศึกษาก าหนด สถานศึกษาก าหนด สถานศึกษาก าหนด 
 

หมายเหตุ    
              - ประวัติศาสตร์ ป.1 - ม.3  จ านวน 40  ชั่วโมงต่อปี  และ ม.4 –  ม.6  จ านวน 80  ชั่วโมง     
              - การก าหนดเวลาเรียนต้องสอดคล้องกับเกณฑ์การจบ 
              - ป.1 – 3 สามารถจัดเวลาเพิ่มเติมเป็นเวลาของภาษาไทยและคณิตศาสตร์พ้ืนฐานได้  
              - การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 200 ชั่วโมง/ป ีแต่มีทางเลือก (รายละเอียดในเอกสาร หน้าที่ 10) 
 
 
 
 
 
 

จัดสรรเวลาได้

ตามความ

เหมาะสม 

จัดสรรเวลาได้

ตามความ

เหมาะสม 

จัดสรรเวลาได้

ตามความ

เหมาะสม 
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          2.2 การจัดรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
                 2.2.1) การจัดรายวิชาระดับประถมศึกษา 
                      - น ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระท่ี 1 จ านวนและพีชคณิต  สาระที่ 2 การวัดและ
เรขาคณิต และสาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็นไปจัดท าเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 1 รายวิชา/ปี 
                      - สามารถจัดรายวิชาเพ่ิมเติมได้ตามความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษา ความต้องการและ
ความถนัดของผู้เรียน โดยจัดเป็นรายปีตามโครงสร้างเวลาเรียนที่ก าหนด และก าหนดเป็นผลการเรียนรู้ของ
รายวิชานั้น ๆ 
                 2.2.2) การจัดรายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
                      - น ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระท่ี 1 จ านวนและพีชคณิต  สาระที่ 2 การวัดและ
เรขาคณิต และสาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็นไปจัดท าเป็นรายวิชาพ้ืนฐานได้มากกว่า 1 รายวิชาในแต่ละภาค/
ปี 
    - สามารถจัดรายวิชาเพ่ิมเติมได้ตามความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษา ความต้องการและ
ความถนัดของผู้เรียนและเกณฑ์การจบ โดยจัดเป็นรายภาคตามโครงสร้างเวลาเรียนที่ก าหนด และก าหนดเป็นผล
การเรียนรู้ของรายวิชานั้น ๆ 
                  2.2.3) การจัดรายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
                       - น ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระท่ี 1 จ านวนและพีชคณิต  สาระที่ 2 การวัดและ
เรขาคณิต และสาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็นไปจัดท าเป็นรายวิชาพ้ืนฐานได้มากกว่า 1 รายวิชา โดยภายใน  
3 ปี ต้องครบทุกตัวชี้วัดที่ก าหนด 
                      - สามารถจัดรายวิชาเพ่ิมเติมได้ตามความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษา ความต้องการและ
ความถนัดของผู้เรียนและเกณฑ์การจบ โดยจัดเป็นรายภาคตามโครงสร้างเวลาเรียนที่ก าหนด และก าหนดเป็นผล
การเรียนรู้ของรายวิชานั้น ๆ (ส าหรับผู้เรียนที่มีศักยภาพด้านคณิตศาสตร์  เพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และการศึกษาต่อในวิชาชีพที่ต้องใช้คณิตศาสตร์ ควรพิจารณาน าผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติมไปจัดท ารายวิชาเพ่ิมเติม) 
            2.3) การจัดรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
                       2.3.1) การจัดรายวิชาระดับประถมศึกษา 
                       - น ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระท่ี 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์
กายภาพ สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ และสาระที่ 4 เทคโนโลยี ไปจัดท าเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 
1 รายวิชา/ปี 
             - สามารถจัดรายวิชาเพ่ิมเติมได้ตามความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษา ความต้องการและ
ความถนัดของผู้เรียน โดยจัดเป็นรายปีตามโครงสร้างเวลาเรียนที่ก าหนด และก าหนดเป็นผลการเรียนรู้ของ
รายวิชานั้น ๆ 
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                         2.3.2) การจัดรายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
                         - น ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระท่ี 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
 สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ สาระท่ี 3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ และสาระที่ 4 เทคโนโลยี ไปจัดท าเป็น
รายวิชาพ้ืนฐานได้มากกว่า 1 รายวิชาในแต่ละภาค/ปี 
      - สามารถจัดรายวิชาเพ่ิมเติมได้ตามความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษา ความต้องการและ
ความถนัดของผู้เรียนและเกณฑ์การจบ โดยจัดเป็นรายภาคตามโครงสร้างเวลาเรียนที่ก าหนด และก าหนดเป็นผล
การเรียนรู้ของรายวิชานั้น ๆ 
                          2.3.3) การจัดรายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
                          - น ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระท่ี 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  สาระที่ 2 
วิทยาศาสตร์กายภาพ สาระท่ี 3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ และสาระที่ 4 เทคโนโลยี ไปจัดท าเป็นรายวิชา
พ้ืนฐานไดม้ากกว่า 1 รายวิชา โดยภายใน  3  ปี ต้องครบทุกตัวชี้วัดที่ก าหนด 
       - สามารถจัดรายวิชาเพ่ิมเติมได้ตามความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษา ความต้องการและ
ความถนัดของผู้เรียนและเกณฑ์การจบ โดยจัดเป็นรายภาคตามโครงสร้างเวลาเรียนที่ก าหนด และก าหนดเป็นผล
การเรียนรู้ของรายวิชานั้น ๆ (ส าหรับผู้เรียนที่มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์  เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และการศึกษาต่อในวิชาชีพที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์ ควรพิจารณาน าผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติมไปจัดท ารายวิชาเพ่ิมเติม) 
             2.4) การจัดรายวิชาหน้าที่พลเมือง สถานศึกษาทุกแห่งต้องจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง 
โดยมีเป้าหมายของการจัด คือ การส่งเสริมการสร้างความเป็นพลเมืองดีของชาติ ตามความพร้อม และบริบท
ของสถานศึกษา ทั้งนี้ ควรระบุไดว้่าจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองในลักษณะใด ผลการจัดบรรลุเป้าหมาย
หรือไม ่โดยพิจารณาทางเลือก ดังนี้  
                          - เพ่ิม “วิชาหน้าที่พลเมือง” ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มีการตัดสินผลการเรียน) หรือ 
                          - บูรณาการกับการเรียนรู้ในรายวิชาอ่ืนทั้งรายวิชาพ้ืนฐาน หรือเพ่ิมเติมในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ (มีการตัดสินผลการเรียนรวมอยู่ในรายวิชานั้นๆ) หรือ 
                          - บูรณาการกับการเรียนรู้ในรายวิชาพ้ืนฐาน หรือรายวิชาเพ่ิมเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
(มีการตัดสินผลการเรียนรวมอยู่ในรายวิชานั้นๆ) หรือ  
                          - บูรณาการการเรียนรู้กับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือกิจกรรม/โครงการ/โครงงานหรือวิถี
ชีวิตประจ าวันในโรงเรียน (มีการตัดสินผลการเรียน “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” ตามลักษณะของกิจกรรม)   
                  2.5) การจัดรายวิชาประวัติศาสตร์ ระดับประถมศึกษาให้เรียนสาระประวัติศาสตร์ 40 ชม./ปี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 40 ชม./ปี (3 ปี 3 นก.) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 80 ชม.(2 นก.)/3 ปี  
                  2.6) การจัดรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในส่วนของสาระ
ภูมิศาสตร์ ด าเนินการดังนี้ 
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          - ระดับประถมศึกษา น ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ไปจัดไว้ในรายวิชา 
พ้ืนฐานสังคมศึกษา 

          - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  สามารถน ามาตรฐานการ 
เรียนรู้และตัวชี้วัด ไปจัดไว้ในรายวิชาพ้ืนฐานสังคมศึกษาหรือจัดแยกเป็นรายวิชาพ้ืนฐานภูมิศาสตร์ได้ 
                         2.7) การจัดรายวิชาภาษาอังกฤษ สถานศึกษาทุกแห่ง ต้องจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ในชั้น ป.1 –ป.3 จ านวน 200 ชม./ปี  โดยเสนอทางเลือก ดังนี้  
                               - จดัการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เป็นรายวิชาพ้ืนฐาน   จ านวน 200 ชม./ปี หรือ 
                               - จดัการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เป็นรายวิชาพ้ืนฐาน อย่างน้อย 120  ชม./ปี และ
จัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร 80 ชม./ปี รวมเวลาเรียน
ภาษาอังกฤษอังกฤษทั้งหมด จ านวน 200 ชม./ปี  
                          2.8) การจัดเวลาเรียนต้องสอดคล้องกับเกณฑ์การจบการศึกษา และค านึงถึงศักยภาพของ
ผู้เรียน  
                    3)  ค าอธิบายรายวิชา    
                          เมื่อสถานศึกษาก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละปี/ภาคเรียบร้อยแล้ว จะต้องเขียน
ค าอธิบายรายวิชา ทั้งรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือเป็นรายละเอียดที่ช่วยให้
ทราบว่าผู้เรียนจะเรียนรู้อะไรจากรายวิชานั้น ๆ และเป็นประโยชน์ในการสื่อสารและผู้เกี่ยวข้องทั้งครูผู้สอนแต่ละ
ระดับชั้นและบุคคลภายนอก หรือใช้ประโยชน์ในการเทียบโอน  
                   ค าอธิบายรายวิชาจะประกอบด้วย รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ประเภทรายวิชา (พ้ืนฐาน/เพิ่มเติม)    
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ชั้นปี จ านวนเวลาเรียน และ/หรือ หน่วยกิตท่ีสอนตลอดปีหรือตลอดภาคเรียน การเขียน
ค าอธิบายรายวิชาเขียนเป็นความเรียง ระบุองค์ความรู้  ทักษะ/กระบวนการ  คุณลักษณะของผู้เรียน  เป็น
ภาพรวมที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนและสะท้อนตัวชี้วัดในรายวิชาพ้ืนฐาน หรือผลการเรียนรู้ในรายวิชาเพ่ิมเติม  
และระบุรหัสตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ของรายวิชานั้น ๆ  การเขียนค าอธิบายรายวิชาแต่ละระดับการศึกษา ควร
เขียนภาพรวมของรายวิชาพ้ืนฐาน  และเพ่ิมเติมแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  
                    ทั้งนี ้การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาครั้งนี้  จึงต้องมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนและตัวชี้วัด 
ที่เน้นการจัดท าค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
                 4.4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นส่วนที่สถานศึกษาต้องก าหนดให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพ ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคม  
และสาธารณประโยชน์  โดยระบุแนวการจัดเวลา และแนวทางการประเมินกิจกรรมให้ชัดเจน  
                  4.5 เกณฑ์การจบการศึกษา   เป็นส่วนที่สถานศึกษาต้องก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะจบการศึกษา
ในแต่ละระดับ โดยพัฒนาเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องสัมพันธ์กับเกณฑ์การจบหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
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4.2 ระยะที่ 2  การใช้หลักสูตรในระดับชั้นเรียน     
           การนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ผู้นิเทศด าเนินการนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรใน 

ระดับชั้นเรียน โดยครูผู้สอนมีหน้าที่รับผิดชอบในจัดท าโครงสร้างรายวิชา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผน
จัดการเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้  

           4.2.1 เมื่อโรงเรียนน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้  ให้ด าเนินการนิเทศ ติดตามโดยใช้แบบ
ตรวจสอบการใช้หลักสูตรในระดับชั้นเรียน (แบบที่ 3) 
                     4.2.2 วิเคราะห์การน าหลักสูตรไปใช้ในระดับชั้นเรียนจากแบบตรวจสอบ  โดยพิจารณาจาก
ความสอดคล้องและความสมบูรณ์ของการจัดท าโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้  
                     4.2.3 เมื่อพบปัญหาการน าหลักสูตรไปใช้ในระดับชั้นเรียน ให้ผู้นิเทศด าเนินการนิเทศโดยการ
สอนแนะ (Coaching) ตามแบบนิเทศการใช้หลักสูตรในระดับชั้นเรียน (แบบที่ 4) เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถจัดท า
โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพ่ือให้ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูต่อไป  โดยมีข้อพิจารณา ดังนี้  
                         1) การจัดท าโครงสร้างรายวิชา  
                             การน าเอาค าอธิบายรายวิชามาจัดท าเป็นโครงสร้างรายวิชา  ทั้งนีแ้ต่ละรายวิชาจะ
ประกอบ หน่วยการเรียนรู้ทีม่าจากการน าตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาสาระสอดคล้องเชื่อมโยงกัน มาจัดกลุ่ม
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้มาจัดท าเป็นหน่วยการเรียนรู้หลายๆ หน่วย ในหนึ่งรายวิชา  ดังนัน้โครงสร้างรายวิชา จึงเป็น
การวางแผนและออก แบบไว้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย เพ่ือช่วยให้ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องเห็น
ภาพรวมของแต่ละรายวิชา  เพ่ือให้ทราบว่ารายวิชานั้นประกอบด้วยหน่วยการเรียนจ านวนเท่าใด เรื่องใดบ้าง และ
แต่ละหน่วยให้ผู้เรียนบรรลุตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ใด  โดยใชเ้วลาในการจัดการเรียนการสอนเท่าใด สัดส่วนการเก็บ
คะแนนของรายวิชานั้นเป็นอย่างไร   
                        2) การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ /แผนการจัดการเรียนรู้ 
                           การออกแบบหน่วยการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้เรียนนั้น  
ครูผู้สอนศึกษาการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้สอนอาจเริ่มต้นจากการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด หรือโดยการก าหนดหัวข้อที่เป็นประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ  ทั้งนี้ผู้สอนต้องศึกษาวัตถุประสงค์ของ
ท้องถิ่นชุมชน  วิเคราะห์ความต้องการและความจ าเป็นของแต่ละท้องถิ่น  ในประเด็นที่มีคุณค่าแก่การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  หรือเริ่มจากเนื้อหาในบทเรียนที่มีอยู่เดิม  แล้วเชื่อมโยงหัวข้อความรู้จากบทเรียนนั้น ๆ ว่าสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดข้อใดบ้าง  
                           ในการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551  จะมุ่งเน้นให้จัดท าหน่วยการเรียนรู้โดยการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนไปสู่
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  โดยยึดเอาผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดเป็นตัวตั้ง ซึ่งในการจัดท าหน่วยการเรียนรู้จะมีหัวข้อส าคัญ ประกอบด้วย 1) ชื่อหน่วยการเรียนรู้           
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2) มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3) สาระส าคัญ/
ความคิดรวบยอด  4) สาระการเรียนรู้ 5) หลักฐานการเรียนรู้ (ชิ้นงาน/ภาระงาน) 6) การวัดและประเมินผล 7) 
กิจกรรมการเรียนรู้ และ 8) สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

          4.2.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การนิเทศการกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสังเกตชั้นเรียน ผู้นิเทศ
จะต้องด าเนินการตามปฏิทินการนิเทศที่ได้ก าหนดไว้ร่วมกับโรงเรียนและครูผู้สอน (หากมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลา
จะต้องแจ้งให้โรงเรียนและครูผู้สอนได้รับทราบล่วงหน้า) โดยใช้เทคนิคการสอนแนะ (Coaching) ที่เน้นการใช้
ค าถามสะท้อนคิดร่วมพิจารณาถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงของจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน 3 องค์ประกอบส าคัญ 
ได้แก่ เป้าหมายการเรียนรู้ ว่าผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่แสดงออกนั้นบรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดหรือไม่ หลักฐานผลการเรียนรู้ ได้แก่ ชิ้นงาน ภาระงานที่ต้องการให้
ผู้เรียนปฏิบัติ ไดส้ะท้อนผลไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งกิจกรรมการเรียนรู้
เป็นไปตามล าดับขั้นตอน เน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ค้นพบองค์ความรู้และหาค าตอบด้วย
ตัวเองผ่านกระบวนการที่หลากหลายตามธรรมชาติวิชาหรือไม่ เป็นต้น  โดยใช้แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้ในชั้น
เรียน นอกจากนั้น ผู้นิเทศควรนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 
การน าศาสตร์พระราชาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ควบคู่ไปกับการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ รวมทั้ง การน าความรู้และประสบการณ์ที่ครูได้รับจากชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูด้วย      
 
          ขั้นที่ 5  สรุปผลการนิเทศ  
                     ผลการนิเทศ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการน าหลักสูตรไปใช้ในระดับชั้นเรียน 
มีดังนี้    
                     5.1 ผลการนิเทศการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด         
                     5.2 ผลการนิเทศการน าหลักสูตรไปใช้ในระดับชั้นเรียน   
                     ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เกี่ยวข้องน าผลการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และการน าหลักสูตรไปใช้ในระดับชั้นเรียนเป็นสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
                1. ร้อยละของโรงเรียนที่พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)    
                2. ร้อยละของโรงเรียนที่น าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน  


