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แบบตรวจสอบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)* 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 
โรงเรียน.................................................................................อ าเภอ........................จังหวัด...................... 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา…………………. เขต ………………. 
                  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ....................... 
ครั้งที่นิเทศ ติดตาม และประเมินผล                                 ครั้งที่ 1   ครั้งที่ 2      ครั้งที่ 3      
 
 

ค าชี้แจง 
  ให้ศึกษานิเทศก์และผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา ตามล าดับ
ดังนี้ 

1. ตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษาตามรายการที่ก าหนด  แล้วเขียนเครื่องหมาย       
ลงในช่องผลการตรวจสอบตามความเป็นจริง   

2. บันทึกข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/แก้ไขแต่ละรายการเพ่ือให้โรงเรียนน าไปใช้ประโยชน์
ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป 

3. หากมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืน ให้บันทึกลงในข้อเสนอแนะอ่ืนเพ่ิมเติม 
 

หมายเหตุ  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)* หมายถึง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
              และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการ 
              เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่ 1 



ตอนที่ 1  การตรวจสอบองค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)* ตามหลักสูตร 
            แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  

รายการ 
ผลการ

ตรวจสอบ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ  
ใช่ ไม่ใช่ 

1. ส่วนน า 
     1.1  ความน า    
           แสดงความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
สาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) กรอบหลักสูตร
ระดับท้องถิ่น จุดเน้น และความต้องการของโรงเรียน 

   
 
 
 
 
 
 
 

    1.2 วิสัยทัศน์ 
           1.2.1  แสดงภาพอนาคตของผู้เรียนที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  ประเทศไทย 4.0 โลกในศตวรรษท่ี 21 
และทัดเทียมกับนานาชาติ 

   

          1.2.2  แสดงภาพอนาคตของผู้เรียนสอดคล้องกับ
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 

  

          1.2.3 แสดงภาพอนาคตของผู้เรียน ครอบคลุมสภาพความ
ต้องการของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น เช่น โรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษ 
โรงเรียนชายแดน โรงเรียนวัตถปุระสงค์พิเศษ ฯลฯ 

  

          1.2.4  มีความชัดเจนสามารถปฏิบัติได้   
   1.3  สมรรถนะส าคัขของผู้เรียน 
           มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

  

  1.4  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
         1.4.1 มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

  

       1.4.2 มีความสอดคล้องกับเป้าหมายและจุดเน้นของ
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและโรงเรียน เช่น โรงเรยีนในเขต
พ้ืนที่พิเศษ โรงเรียนชายแดน โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษฯลฯ 

  

      1.4.3 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน   



รายการ 
ผลการ

ตรวจสอบ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ  
ใช่ ไม่ใช่ 

2. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
    2.1 โครงสร้างเวลาเรียน 
           2.1.1 มีการระบุรายวิชาพ้ืนฐานทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ที่เป็นเวลาเรียนพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม จ าแนกแต่ละชั้น
ปี/ช่วงชั้น (ม.ปลาย) อย่างชัดเจน 
 ระดับประถมศึกษามีการจัดรายวิชาพ้ืนฐานกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์1 รายวิชา/ปี และวิทยาศาสตร์ 1 รายวิชา/ปี 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีการจัดรายวิชาพ้ืนฐานกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มากกว่า 1 
รายวิชาในแต่ละภาค/ปี 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีการจัดรายวิชาพ้ืนฐานกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มากกว่า 1 รายวิชา ภายใน 3 ปี 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          2.1.2 มีการระบุเวลาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจ าแนกแต่
ละชั้นปี/ช่วงชั้น (ม.ปลาย) อย่างชัดเจน 

  

             2.1.3  เวลาเรียนรวมของหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับ
โครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และเป็นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ 11 
กรกฎาคม 2560 และไม่ขัดกับเกณฑ์การจบหลักสูตร 

  

    2.2 โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 
           2.2.1 มีการระบุรายวิชาพ้ืนฐานทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ พร้อมทั้งระบุเวลาเรียนและ/หรือหน่วยกิต 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          2.2.2 มีการระบุรายวิชาเพ่ิมเติมที่สถานศึกษาก าหนด 
พร้อมทั้งระบุเวลาเรียนและ/หรือหน่วยกิต 

  

          2.2.3 มีการระบุกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพร้อมทั้งระบุ
เวลาเรียนตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ก าหนด 

  

             2.2.4  มีรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมที่ระบุรหัสวิชา
และชื่อรายวิชา ไว้อย่างถูกต้องชัดเจน  
 

  



รายการ 
ผลการ

ตรวจสอบ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ  
ใช่ ไม่ใช่ 

             2.2.5  มีรายวิชาเพ่ิมเติม/กิจกรรมเพ่ิมเติมสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และจุดเน้นของโรงเรียน  

  

3.  ค าอธิบายรายวิชา 
     3.1 มีการระบุรหัสวิชา ชือ่รายวิชา และชื่อกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ไว้อย่างถูกต้องชัดเจน 

   

    3.2  มีการระบุชั้นปี/ภาคเรียนที่สอน (ระดับมัธยมศึกษา)
และจ านวนเวลาเรียนและ/หรือหน่วยกิต ไว้อย่างถูกต้องชัดเจน 

  

    3.3  การเขียนค าอธิบายรายวิชาเขียนเปน็ความเรียง โดยระบุ
องค์ความรู้ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะหรือเจตคติที่
ต้องการ 

  

    3.4  มีการจัดท าค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐานครอบคลุม
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
 น ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ไป
จัดท าเป็นค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 น ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560) ไปปรับ/จัดท าค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

  

     3.5   มีการระบุรหัสตัวชี้วดั  ในรายวิชาพ้ืนฐาน และจ านวน
รวมของตัวชี้วัด 

  

     3.6  มีการระบุผลการเรียนรู้  ในรายวิชาเพ่ิมเติม และ
จ านวนรวมของผลการเรียนรู้ 

  

    3.7 มีการก าหนดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นสอดแทรกอยู่ใน
ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐานหรือรายวิชาเพ่ิมเติม 

  

4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     4.1 จัดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม (กิจกรรมแนะแนว กิจกรรม
นักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์) ตามท่ี
ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

   

     4.2 จัดเวลาทั้ง 3 กิจกรรมสอดคล้องกับโครงสร้างเวลา
เรียนที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 

  



รายการ 
ผลการ

ตรวจสอบ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ  
ใช่ ไม่ใช่ 

    4.3  มีแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ชัดเจน   
    4.4  มีแนวทางการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ชัดเจนสอดคล้องกับแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  

5.  เกณฑ์การจบการศึกษา    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      5.1  มีการระบุเวลาเรียน/หน่วยกิต รายวิชาพ้ืนฐานและ
รายวิชาเพ่ิมเติมอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร
ของโรงเรียน สอดคล้องกับเกณฑ์การจบตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
 ระดับประถมศึกษามีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐานผ่าน
ทุกรายวิชา 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่
น้อยกว่า 77  หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หน่วยกิต 
และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 77  หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 41 หน่วย
กิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

  

     5.2  มีการระบุเกณฑ์การประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์  และเขียนไว้อย่างชัดเจน 

  

    5.3  มีการระบุเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ไว้อย่างชัดเจน 

  

    5.4  มีการระบุเกณฑ์การผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้อย่าง
ชัดเจน 

  

 
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะอ่ืนเพิ่มเติม ๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………........................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………........................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………........................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………........................................................ 


