
กระบวนการจัดท าหลกัสูตรสถานศึกษา

นางสาวมาเรียม  ซอหมดั  

ศึกษานิเทศก์ 
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๑
แต่งตั้ง
กรรมการ

ศึกษา
ข้อมูล

จัดท า
หลกัสูตร

ตรวจ
สอบ

คุณภาพ

เสนอ
กรรมการ
พจิารณา

น า
หลกัสูตร
ไปใช้

จัดท า
ประกาศ/
ค าส่ังใช้

วจิัยและ
ตดิตาม
ผล

๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

ปรับปรุง พฒันา

กระบวนการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

ตรวจสอบองค์ประกอบหลกัสูตรสานศึกษา 
โดยพจิารณาคุณภาพ ความถูกต้อง และความเหมาะสม



องค์ประกอบส าคญั ของหลกัสูตรสถานศึกษา 

ส่วนน า 
- ความน า
- วิสยัทศัน์ 
- สมรรถนะส าคญั 
- คุณลกัษณะ

โครงสร้างหลักสูตร
-โครงสร้างเวลาเรียน 
- โครงสร้างหลกัสูตรชั้นปี 

ค าอธิบายรายวชิา
- ส่วนหวั รหสัวิชา 
ช่ือรายวิชา กลุ่มสาระ 

- ค าอธิบาย
- ตวัช้ีวดั/ผลการเรียนรู้

เกณฑ์การจบ
- ระเบียบการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้
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กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

๑ ๒

๓

๔

๕
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ส่วนส าคญัของหลกัสูตรสถานศึกษา 

ตรา
โรงเรียน

หลกัสูตรสถานศึกษา
โรงเรียน................................

พทุธศักราช............... (ปีที่เร่ิมใช้) 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

พทุธศักราช ๒๕๕๑ 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ตรา
โรงเรียน

หลกัสูตรโรงเรียน.................
พทุธศักราช............... (ปีที่เร่ิมใช้) 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
พทุธศักราช ๒๕๕๑ 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

๑. ปกหลกัสูตรสถานศึกษา 
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๒. ประกาศหรือค าส่ังให้ใช้หลกัสูตรสถานศึกษา 

ประกาศโรงเรียน ..................
เร่ือง ให้ใชห้หลกัสูตรโรงเรียน......พทุธศกัราช.....

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พทุธศกัราช ๒๕๕๑

.......................................
...............................................................................
...............................................................................
ทั้งน้ี หลกัสูตรโรงเรียนไดรั้บความเห็นชอบาาก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เม่ือวนัท่ี
.............เดือน...........พ.ศ..............าึงประกาศให้ใช้
หลกัสูตรโรงเรียนตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

ประกาศ ณ วนัท่ี ...เดือน.....พ.ศ......
.......................                   ........................
(.....................)                 (........................)

ประธานคณะกรรมการ      ผูอ้  านวยการโรงเรียน

 
 

ประกาศโรงเรียน ..................
เร่ือง ให้ใชห้หลกัสูตรโรงเรียน......พทุธศกัราช.....

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พทุธศกัราช ๒๕๕๑

.......................................
...............................................................................
...............................................................................
ทั้งน้ี หลกัสูตรโรงเรียนไดรั้บความเห็นชอบาาก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เม่ือวนัท่ี
.............เดือน...........พ.ศ..............าึงประกาศให้ใช้
หลกัสูตรโรงเรียนตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

ประกาศ ณ วนัท่ี ...เดือน.....พ.ศ......
........................

(........................)                      
ผูอ้  านวยการโรงเรียน
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ส่วนน าของหลกัสูตรสถานศึกษา 

๑. ความน า

เขียนแสดงความเช่ือมโยงหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑  มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดักลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์  ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ฉบบัปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งค  าสัง่และประกาศต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง กรอบ
หลกัสูตรระดบัทอ้งถ่ิน าุดเนน้ และความตอ้งการของโรงเรียน



sn
.m

ar
ea

m
 

7

ส่วนน าของหลกัสูตรสถานศึกษา 

๒. วสัิยทศัน์โรงเรียน 
เป็นเาตนารมณ์  อุดมการณ์  หลกัการ ความเช่ือ อนาคตท่ีพึง

ประสงค ์เอกลกัษณ์ของโรงเรียนเพื่อสร้างศรัทธา  าุดประกายความคิด
ในการพฒันาองคก์ร  และคุณภาพผูเ้รียนท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศกัราช ๒๕๕๑  กรอบหลกัสูตร
ระดบัทอ้งถ่ิน  าุดเนน้  และความตอ้งการของโรงเรียน

ไม่ควรคัดลอกวิสัยทัศน์ ของ
หลกัสูตรแกนกลาง ฯ มาทั้งหมด
ควรน ามาเทียบเคียงและปรับให้

เป็นของสถานศึกษาเอง 
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ส่วนน าของหลกัสูตรสถานศึกษา 

๓.  สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน  
ก าหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พทุธศกัราช ๒๕๕๑  โรงเรียนอาาะเพ่ิมเติมไดต้ามความเหมาะสม  

๔. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  
หลกัสูตรแกนกลาง ฯ ก าหนดคุณลกัษณะท่ีตอ้งการให้

เกิดแก่ผูเ้รียนทุกคนในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียน
อาาาะเพ่ิมเติมตามาุดเนน้ของโรงเรียนไดต้ามความเหมาะสม 



ส่วนที่ ๒   โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา
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- โครงสร้างเวลาเรียน 
- โครงสร้างหลกัสูตรช้ันปี  
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โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา 

โดยพจิารณา จาก 

• ค าส่ัง ศธ. ที่ สพฐ ๑๒๓๗/๒๕๖๐  
เร่ืองใหใ้ชม้าตรฐานการเรียนรู้ และตวัช้ีวดั กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์....(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐) ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑  
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• ค าส่ัง สพฐ. ที่ ๙๒๑/๒๕๖๑   ลงวนัท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เร่ือง ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั สาระท่ี ๒ การออกแบบ
และเทคโนโลย ีและสาระท่ี ๓  เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยตีามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ และเปล่ียนช่ือ
กลุ่มสาระ   

๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ใหย้กเลิกและเปล่ียนช่ือสาระใน ป.๑ และ๔ และม.๑ และ๔
๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ใหย้กเลิกและเปล่ียนช่ือสาระใน ป.๑ ๒ ๔และ ๕  และม.๑ ๒ ๔ และ ๕
๓. ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นตน้ไป ใหย้กเลิกและเปล่ียนช่ือสาระทุกชั้นเรียน 
๔. ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ใหเ้ปล่ียนช่ือกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดงัน้ี 

๔.๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ

๔.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ค าสัง่ สพฐ. ท่ี ๙๒๒ /๒๕๖๑ ลงวนัท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
เร่ือง  การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนตามหลกัสูตรแกนกลาง   
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ 



กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กจิกรรม

เวลาเรียน

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔-๖
 กลุ่มสาระการเรียนรู้

สถานศึกษา
ก าหนด

สถานศึกษา
ก าหนด

สถานศึกษา
ก าหนด

สถานศึกษา
ก าหนด

ภาษาไทย 

คณติศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
- ประวตัศิาสตร์ 
- ศาสนา ศีลธรรม  จริยธรรม 
- หน้าทีพ่ลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติในสังคม 
- เศรษฐศาสตร์ 
- ภูมศิาสตร์  
สุขศึกษาและพลศึกษา 

ศิลปะ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) ๘๘๐ ชม./ปี ๘๘๐ ชม./ปี ๘๘๐ ชม./ปี รวม ๓ ปี ๑,๖๔๐ ชม.
 กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ชม./ปี ๑๒๐ ชม./ปี ๑๒๐ ชม./ปี ๓๖๐ ชม./ปี
 รายวชิา/กจิกรรมทีส่ถานศึกษาจัดเพิ่มเตมิตาม

ความพร้อมและจุดเน้น
สถานศึกษาก าหนด สถานศึกษาก าหนด

รวมเวลาเรียนทั้งหมด สถานศึกษาก าหนด สถานศึกษาก าหนด

การปรับปรุงเวลาเรียน  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑

ประวตัิศาสตร์ ม.๑-๓ จ านวน ๔๐ ช่ัวโมงต่อปี ประวตัิศาสตร์ 
ม.๔-๖รวม ๓ ปี
จ านวน ๘๐ ช่ัวโมง
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• การจดัเวลาเรียนตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑก์ารจบ 
• วิชาหนา้ท่ีพลเมือง ยงัคงตอ้งจดัการเรียนการสอนหนา้ท่ีพลเมือง 

เป้าหมาย คือ “ การส่งเสริมการสร้างความเป็นพลเมืองดีของชาติ”
ตามความพร้อมและบริบทของโรงเรียน                                      
- จดัเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม
- บูรณาการกบัการเรียนรู้รายวิชาสงัคมศึกษ าหรือรายวิชาอ่ืนๆ
(วดัผลรวมในรายวิชานั้น) 
- บูรณาการกบักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (วดัผล ผา่น – ไม่ผา่น)

• การเรียนการสอนประวติัศาสตร์ 
ระดบัมธัยมศึกษาตอ้นตน้ ๔๐ชม./ปี (๓ นก.) 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ๘๐ชม./๓ ปี (๒ นก.) 

การบริหารจดัการโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา 
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การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์   และสาระภูมิศาสตร์(ฉบับปรับปรุง 

พุทธศักราช ๒๕๖๐)  

การจัดท าโครงสร้างเวลาเรียนกลุ่มรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

การวิเคราะห์ตัวช้ีวัดเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 

การจัดท าค าอธิบายรายวิชา 

การจัดท าโครงสร้างรายวิชา 

การจัดท าหลกัสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานตัวช้ีวัด (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)



การปรับมาตรฐานและตัวช้ีวดั
วชิา วทิยาศาสตร์

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
( ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ )



เปรียบเทียบสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ตามหลักสูตร ๕๑ / หลักสูตร ๕๑ ปรับปรุง ๖๐ 

หลกัสูตร ๕๑ หลกัสูตร ๕๑ ปรับปรุง ๖๐ หลกัสูตร ๕๑ ปรับปรุง ๖๐
(ตามประกาศเปลีย่นแปลง)

รายวชิาพืน้ฐาน 
สาระที่๑  ส่ิงมีชีวติกบั

กระบวนการด ารงชีวติ
สาระที่๒ ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม
สาระที่๓ สารและสมบติัของสาร
สาระที่๔ แรงและการเคล่ือนท่ี
สาระที่๕ พลงังาน
สาระที่๖ กระบวนการ

เปล่ียนแปลงของโลก
สาระที่๗ ดาราศาสตร์และอวกาศ
สาระที่๘ ธรรมชาติของ

วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รายวชิาพืน้ฐาน 
สาระที๑่ วทิยาศาสตร์ชีวภาพ
สาระที๒่ วทิยาศาสตร์กายภาพ
สาระที๓่ วทิยาศาสตร์โลกและ

อวกาศ
สาระที๔่ ชีววทิยา
สาระที๕่ เคมี
สาระที๖่  ฟิสิกส์
สาระที๗่ โลก ดาราศาสตร์และ

อวกาศ
สาระที๘่ เทคโนโลยี

รายวชิาพืน้ฐาน
สาระที่๑ วทิยาศาสตร์ชีวภาพ
สาระที่๒ วทิยาศาสตร์กายภาพ
สาระที่๓ วทิยาศาสตร์โลกและ

อวกาศ
สาระที่๔ เทคโนโลยี
..................................................
รายวชิาเพิม่เตมิ
สาระ ชีววทิยา
สาระ เคมี
สาระ ฟิสิกส์
สาระ โลก ดาราศาสตร์และ
อวกาศ



ใบงานที ่๑   การวเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)  

ช้ัน ตัวช้ีวดั น าไปจัดการเรียนรู้

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒

ม. ๑ -
ม .๒ -
ม. ๓ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ 

สาระท่ี ๑  วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐานการเรียนรู้ ว ๑.๑  เขา้ใาความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงไม่มีชีวติ
กบัส่ิงมีชีวติและความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติกบัส่ิงมีชีวติต่างๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลงังาน  
การเปล่ียนแปลงแทนท่ีในระบบนิเวศ  ความหมายของประชากร  ปัญหาและผลกระทบท่ีมีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแนวทางในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและการแกไ้ขปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์  



ใบงานที ่๒         โครงสร้างเวลาเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
.....................รายวชิาพืน้ฐาน ช.ม หน่วยกิต รายวชิาเพิม่เติม ช.ม หน่วยกิต

มัธยมศึกษาปีที่ ๑      ภาคเรียนท่ี ๑  

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

ภาคเรียนท่ี ๒ 

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

มธัยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนท่ี ๑                                    

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

ภาคเรียนท่ี ๒ 

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

มธัยมศึกษาปีที ่๓ ภาคเรียนท่ี ๑

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

ภาคเรียนท่ี ๒ 

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



ตวัอย่างโครงสร้างเวลาเรียน 
วทิยาศาสตร์ 



ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓
มธัยมศึกษาปีที่ ๑ มธัยมศึกษาปีที่ ๒ มธัยมศึกษาปีที่ ๓

ภาคเรียนที่๑ ภาคเรียนที๒่ ภาคเรียนที่๑ ภาคเรียนที่๒ ภาคเรียนที่๑ ภาคเรียนที่๒
ว๒๑๑๐๓ 

วทิยาศาสตร์๑
(๑.๕)

ว๒๑๑๐๔ 
วทิยาศาสตร์๒

(๑.๕)

ว๒๒๑๐๓ 
วทิยาศาสตร์๓

(๑.๕)

ว๒๒๑๐๔ 
วทิยาศาสตร์๔

(๑.๕)

ว๒๓๑๐๓ 
วทิยาศาสตร์๕

(๑.๕)

ว๒๓๑๐๔ 
วทิยาศาสตร์๖

(๑.๕)

ว๒๑๑๐๕ 
ออกแบบ
เทคโนโลย๑ี 

(๐.๕)

ว๒๑๑๐๖ 
วทิยาการค านวณ

๑ (๑.๐)

ว๒๒๑๐๕ 
ออกแบบ

เทคโนโลย๒ี 
(๐.๕)

ว๒๒๑๐๖ 
วทิยาการค านวณ

๒ (๑.๐)

ว๒๓๑๐๕ 
ออกแบบ

เทคโนโลย๓ี 
(๐.๕)

ว๒๓๑๐๖ วทิยาการ
ค านวณ๓ (๑.๐)

โครงสร้างรายวชิาวทิยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 



ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๑  
ภาคเรียนที ่๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 

รายวชิาพ้ืนฐาน ชัว่โมง หน่วยกิต รายวิชาพ้ืนฐาน ชัว่โมง หน่วยกิต

ว๒๑๑๐๓ วทิยาศาสตร์๑
-หน่วยของส่ิงมีชีวิต
-การด ารงชีวิตของพืช
-สารรอบตวั

๖๐
๑๐
๓๐
๒๐

๑.๕ ว๒๑๑๐๔ วิทยาศาสตร์๒
-พลงังานความร้อน
-บรรยากาศและการเปล่ียนแปลง
ลมฟ้าอากาศ
-การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ

๖๐
๓๐
๑๕

๑๕

๑.๕

ว๒๑๑๐๕ ออกแบบเทคโนโลย๑ี ๒๐ ๐.๕ ว๒๑๑๐๖ วิทยาการค านวณ๑ ๔๐ ๑.๐
ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๒  

ว๒๒๑๐๓ วทิยาศาสตร์๓
-แรงและการเคล่ือนที่
-งานและพลงังาน

๖๐
๓๐
๓๐

๑.๕ ว๒๒๑๐๔ วิทยาศาสตร์๔
-โครงสร้างและหนา้ท่ีของระบบต่างๆของสัตว์
และมนุษย์
-การแยกสารและสารละลาย
-โลกและการเปล่ียนแปลง

๖๐
๓๐

๒๐
๑๐

๑.๕

ว๒๒๑๐๕ ออกแบบเทคโนโลย๒ี ๒๐ ๐.๕ ว๒๒๑๐๖ วิทยาการค านวณ ๒ ๔๐ ๑.๐
ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๓

ว๒๓๑๐๓ วทิยาศาสตร์๕
-ระบบนิเวศ
-พันธุกรรม
-ความหลากหลายทางชีวภาพ
-พอลเิมอร์
-ปฏกิริิยาเคมใีนชีวติประจ าวนั

๖๐
๒๐
๘
๒
๕
๒๕

๑.๕ ว๒๓๑๐๔ วิทยาศาสตร์๖
-ไฟฟ้า
-คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า
-แสง
-ระบบสุริยะ
-เทคโนโลยอีวกาศ

๖๐
๒๕
๕
๒๐
๖
๔

๑.๕

ว๒๓๑๐๕ ออกแบบเทคโนโลย๒ี ๒๐ ๐.๕ ว๒๓๑๐๖ วิทยาการค านวณ๓ ๔๐ ๑.๐

ตัวอย่างโครงสร้างรายวชิาวทิยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 



ตัวอย่างโครงสร้างรายวชิา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนศิลป์ภาษา/ค านวณ/อ่ืนๆ 

ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ ๔-๖ (แผนการเรียนศิลป์)
มธัยมศึกษาปีที่ ๔ มธัยมศึกษาปีที่ ๕ มธัยมศึกษาปีที่ ๖

ภาคเรียนที่๑ ภาคเรียนที่๒ ภาคเรียนที่๑ ภาคเรียนที๒่ ภาคเรียนที่๑ ภาคเรียนที่๒
ว๓๐๑๙๑ 

วทิยาศาสตร์
ชีวภาพ
(๑.๕)

ว๓๐๑๙๒ 
วทิยาศาสตร์
กายภาพ๑

(๑.๕)

ว๓๐๑๙๓ 
วทิยาศาสตร์
กายภาพ๒

(๑.๕)

ว๓๐๑๙๔ 
วทิยาศาสตร์โลก
และอวกาศ

(๑.๕)

ว๓๐๑๘๑ ออกแบบ
เทคโนโลย๑ี (๐.๕)

ว๓๐๑๘๒ 
วทิยาการค านวณ

๑ (๑.๐)

ว๓๐๑๘๓ ออกแบบ
เทคโนโลย๒ี (๐.๕)

ว๓๐๑๘๔ วทิยาการ
ค านวณ๒ (๑.๐)

ว๓๐๑๘๕ 
วทิยาการค านวณ

๓ (๑.๐)



ตวัอย่างโครงสร้างเวลาเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์
ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  (แผนการเรียนศิลป์) 

ช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี ๔

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 

รายวชิาพ้ืนฐาน ชัว่โมง หน่วยกิต รายวิชาพ้ืนฐาน ชัว่โมง หน่วยกิต

ว๓๐๑๙๑ วทิยาศาสตร์ชีวภาพ
-ไบโอม
-ดุลยภาพของส่ิงมชีีวติ
-การด ารงชีวติของพืช
-การถ่ายทอดลกัษณะพันธุกรรม
-ววิฒันาการและความหลากหลายของส่ิงมชีีวติ

๖๐
๑๐
๒๐
๑๐
๑๕
๕

๑.๕

ว๓๐๑๘๑ ออกแบบเทคโนโลย๑ี ๒๐ ๐.๕ ว๓๐๑๘๒ วิทยาการค านวณ๑ ๔๐ ๑.๐

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๕
ว๓๐๑๙๒ วทิยาศาสตร์กายภาพ๑
-อะตอมและตารางธาตุ
-พันธะเคมี
-สารประกอบอนิทรีย์
-ปฏกิริิยาเคมแีละอตัราการเกดิปฏกิริิยา
-สารกมัมนัตรังสี

๖๐
๑๐
๒๐
๑๐
๑๕
๕

๑.๕ ว๓๐๑๙๓ วิทยาศาสตร์กายภาพ๒
-แรงและการเคล่ือนท่ี
-แรงและสนามแม่เหล็ก
-คล่ืน
-ฟิสิกส์นิวเคลียร์

๖๐
๒๐
๑๐
๒๕
๕

๑.๕

ว๓๐๑๘๓ ออกแบบเทคโนโลย๒ี ๒๐ ๐.๕ ว๓๐๑๘๔ วิทยาการค านวณ๒ ๔๐ ๑.๐

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๖
ว๓๐๑๙๔ วทิยาศาสตร์โลกและอวกาศ
-โลกและการเปลีย่นแปลง
-ลม ฟ้า อากาศและภูมอิากาศ
-เอกภพ และกาแลก็ซี
-ดาวฤกษ์
-ระบบสุริยะ
-เทคโนโลยอีวกาศ

๖๐
๑๕
๑๕
๕
๑๕
๖
๔

๑.๕

ว๓๐๑๘๕ วทิยาการค านวณ๓ ๔๐ ๑.๐



ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2

รายวชิาพ้ืนฐาน ช่ัวโมง หน่วยกติ รายวชิาพ้ืนฐาน ช่ัวโมง หน่วยกติ
ค21101  คณติศาสตร์ 1

- จ านวนตรรกยะ
- อตัราส่วน
- การสร้างทางเรขาคณิต

30
18
12

1.5 ค21102  คณติศาสตร์ 2
- สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว
- สมการเชิงเส้นสองตวัแปรเดียว
- มิติสัมพนัธ์ของรูปเรขาคณิต
- สถิติ

15
15
15
15

1.5

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๒  
ค22101   คณติศาสตร์ 3

- จ านวนตรรกยะ
- การสร้างทางเรขาคณิต
-เส้นขนาน
- พ้ืนท่ีผวิและปริมาตร
-การแปลงทางเรขาคณิต
- ความเท่ากนัทุกประการ

12
6
12
10
10
10

1.5 ค22102   คณติศาสตร์ 4
-ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
-จ านวนจริง
- พหุนาม
- การแยกตวัประกอบของพหุนาม
- สถิติ

12
18
10
10
10

1.5

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๓
ค23101 คณติศาสตร์ 5

- พ้ืนท่ีผวิและปริมาตร
- ความคลา้ย
- อตัราส่วนตรีโกณมิติ
- อสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว
-ระบบสมการ

12
9
9

15
15

1.5 ค23102  คณติศาสตร์ 6
-การแยกตวัประกอบพหุนาม
- สมการก าลงัสองตวัแปรเดียว
-ฟังกช์นัก าลงัสอง
- วงกลม
-ความน่าจะเป็น
- สถิติ

10
10
10
12
10
8

1.5

โครงสร้างเวลาเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 –3 แผน A 



ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2

รายวชิาพ้ืนฐาน ช่ัวโมง หน่วยกติ รายวชิาพ้ืนฐาน ช่ัวโมง หน่วยกติ
ค21101  คณติศาสตร์ 1

- จ านวนตรรกยะ
- อตัราส่วน
- การสร้างทางเรขาคณิต

40
25
25

2.0 ค21102  คณติศาสตร์ 2
- สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว
- สมการเชิงเส้นสองตวัแปรเดียว
- มิติสัมพนัธ์ของรูปเรขาคณิต
- สถิติ

20
20
20
20

2.0

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่2
ค22101   คณติศาสตร์ 3

- จ านวนตรรกยะ
- การสร้างทางเรขาคณิต
-เส้นขนาน
- พ้ืนท่ีผวิและปริมาตร
-การแปลงทางเรขาคณิต
- ความเท่ากนัทุกประการ

15
10
15
12
14
14

2.0 ค22102   คณติศาสตร์ 4
-ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
-จ านวนจริง
- พหุนาม
- การแยกตวัประกอบของพหุนาม
- สถิติ

15
25
15
13
12

2.0

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3
ค23101 คณติศาสตร์ 5

- พ้ืนท่ีผวิและปริมาตร
- ความคลา้ย
- อตัราส่วนตรีโกณมิติ
- อสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว
-ระบบสมการ

16
12
12
20
20

2.0 ค23102  คณติศาสตร์ 6
-การแยกตวัประกอบพหุนาม
- สมการก าลงัสองตวัแปรเดียว
-ฟังกช์นัก าลงัสอง
- วงกลม
-ความน่าจะเป็น
- สถิติ

10
15
15
15
15
10

2.0

โครงสร้างเวลาเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1–3 แผน B



ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 1
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2

รายวชิาพ้ืนฐาน ช่ัวโมง หน่วยกติ รายวชิาพ้ืนฐาน ช่ัวโมง หน่วยกติ
ค21101  คณติศาสตร์ 1

- จ านวนตรรกยะ
- อตัราส่วน
- การสร้างทางเรขาคณิต

30
35
35

2.5 ค21102  คณติศาสตร์ 2
- สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว
- สมการเชิงเส้นสองตวัแปรเดียว
- มิติสัมพนัธ์ของรูปเรขาคณิต
- สถิติ

25
25
25
25

2.5

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่2
ค22101   คณติศาสตร์ 3

- จ านวนตรรกยะ
- การสร้างทางเรขาคณิต
-เส้นขนาน
- พ้ืนท่ีผวิและปริมาตร
-การแปลงทางเรขาคณิต
- ความเท่ากนัทุกประการ

18
13
18
15
18

2.5 ค22102   คณติศาสตร์ 4
-ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
-จ านวนจริง
- พหุนาม
- การแยกตวัประกอบของพหุนาม
- สถิติ

18
33
18
16
15

2.5

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3
ค23101 คณติศาสตร์ 5

- พ้ืนท่ีผวิและปริมาตร
- ความคลา้ย
- อตัราส่วนตรีโกณมิติ
- อสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว
-ระบบสมการ

20
15
15
25
25

2.5 ค23102  คณติศาสตร์ 6
-การแยกตวัประกอบพหุนาม
- สมการก าลงัสองตวัแปรเดียว
-ฟังกช์นัก าลงัสอง
- วงกลม
-ความน่าจะเป็น
- สถิติ

15
18
18
18
18
15

2.5

โครงสร้างเวลาเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1–3 แผน C



รายวชิาพ้ืนฐาน ช่ัวโมง หน่วยกติ รายวชิาพ้ืนฐาน ช่ัวโมง หน่วยกติ

มธัยมศึกษาปีที ่4                         ภาคเรียนที ่1
ค31101  คณติศาสตร์ 1

- เซต
-ตรรกศาสตร์เบ้ืองต้น

20
20

1.0

ภาคเรียนที ่2
ค31102  คณติศาสตร์ 2

- หลกัการนับเบ้ืองต้น
- ความน่าจะเป็น

20
20

1.0

-

มธัยมศึกษาปีที ่5                          ภาคเรียนที ่1                   
ค32101  คณติศาสตร์ 3

- เลขยกก าลงั
- ฟังก์ชัน

20
20

1.0

ภาคเรียนที ่2
ค32102   คณติศาสตร์ 4

- ล าดับและอนุกรม
- ดอกเบีย้และมูลค่าของเงิน

20
20

1.0

-

มธัยมศึกษาปีที ่6                                  ภาคเรียนที ่1 
ค33101  คณติศาสตร์ 5
- สถิติ 40

1.0 -

ภาคเรียนที ่2 
คค 33201คณติศาสตร์ 6

- สถิติ 40
1.0 -

โครงสร้างเวลาเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    (สายภาษา-ท่ัวไป)



ส่วนที ่๓ 
ค าอธิบายรายวชิา 
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ใบงานที ่๓    การวเิคราะห์ ตวัช้ีวดั เพ่ือจดัท าค าอธิบายรายวชิา 

ช้ัน ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้
การวเิคราะห์ตัวช้ีวดั

ความรู้

(K)

ทกัษะ /
กระบวนการ

(P)

เจตคติ /
คุณลกัษณะ 

(A) 

ม.๔ ๕.ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวสัดุ อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือกลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
และเทคโนโลยีที่ซับซ้อนในการแก้ปัญหา
หรือพฒันางานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
ปลอดภัย 

วิชา  ว๓๐๑๘๑        ออกแบบเทคโนโลย ี



ค าอธิบายรายวชิา 
รหัสวชิา  ว๒๑๑๐๔            ช่ือรายวชิา  วทิยาศาสตร์ ๒                 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาคเรียนที่ ๑          จ านวน ๖๐  ช่ัวโมง    จ านวน        หน่วยกติ 

ศึกษาปริมาณความร้อนท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของสสาร  อุณหภูมิและการวดัอุณหภูมิ  การ
หดและขยายตวัของสสาร สมดุลความร้อน การถ่ายโอนความร้อนโดยการน าความร้อน การพา ความ
ร้อน การแผรั่งสีความร้อน การแผค่วามร้อน การแบ่งชั้นบรรยากาศ ปัจจยัท่ีมีผลต่ออุณหภูมิอากาศ 
ความดนัอากาศ ลม ความช้ืน เมฆ  และหยาดน ้าฟ้า การเกิดพายฝุนฟ้าคะนอง และพายหุมุนเขตร้อน 
การพยากรณ์อากาศ การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก

โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบคน้ขอ้มูล
การสังเกต การวเิคราะห์ การอธิบาย การอภิปรายและสรุป 

เพือ่ใหเ้กิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ มีความสามารถในการตดัสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และ
น าความรู้ไปใชใ้นชีวติของตนเอง และดูแลรักษาส่ิงมีชีวติอ่ืนๆ เฝ้าระวงัและพฒันาส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
ยัง่ยนื มีจิตวทิยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม
ตวัช้ีวดั  

ว ๒.๒ ม.๑/๑ 
ว ๒.๓ ม.๑/๑   ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕  ม.๑/๖  ม.๑/๗  
ว ๓.๒ ม.๑/๑   ม.๑/๒  ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕  ม.๑/๖  ม.๑/๗ 
รวม   ๑๕   ตวัช้ีวดั
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ค าอธิบายรายวิชาเพิม่เติม 
ว 21202  ของเล่นเชิงวทิยาศาสตร์หลากหลาย                             กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์
ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 1     เวลา  20  ช่ัวโมง      จ านวน  0.5  หน่วยกติ                                                            
อธิบาย ประดิษฐ ์ บูรการความรู้ ประยกุตใ์ช ้หลกัการทางวทิยาศาสตร์มาประดิษฐข์องเล่น โดยใชว้ตัถุ

เหลือใชท่ี้มีในชีวติประจ าวนั  และจดัแสดงผลงานเก่ียวกบัแนวคิดกระบวนการในการประดิษฐช้ิ์นงานใหผู้อ่ื้น
เขา้ใจ 

โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้  เพ่ือใหเ้กิดทกัษะ กระบวนการ ความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ สามารถส่ือสาร ท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้
ในชีวติประจ าวนั ดูแลรักษาส่ิงมีชีวติอ่ืน เฝ้าระวงัและพฒันาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื

มีจิตวทิยาศาสตร์  มีคุณธรรม มีจริยธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
ผลการเรียนรู้

1. มีทกัษะกระบวนการคิดสร้างสรรค ์และการท างานกลุ่ม
2. สามารถอธิบายหลกัการวทิยาศาสตร์มาใชใ้นการประดิษฐข์องเล่น
3. สามารถประดิษฐข์องเล่นไดเ้อง โดยอาศยัวตัถุ อุปกรณ์ท่ีพอจะหาไดน้ ามาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
4. บูรณาการความรู้  หลกัการทางวทิยาศาสตร์มาใชใ้นการประดิษฐข์องเล่น 
5. จดัแสดงผลงาน  เขียนรายงาน และ/เพ่ืออธิบายเก่ียวกบัแนวคิดกระบวนการในการประดิษฐช้ิ์นงาน
ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 

รวมทั้งส้ิน  5 ผลการเรียนรู้
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ระบบรหัสวชิา 

หลกัท่ี ๑ หลกัท่ี๒ หลกัท่ี ๓ หลกัท่ี ๔ หลกัท่ี ๕ หลกัท่ี ๖

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

ระดบั
การศึกษา

ปีในระดบั
การศึกษา

ประเภท
ของรายวชิา

ระดบัของรายวิชา

๑
๒       
๓

๑
๒     
๓
๔
๕
๖

๑
๒

๐๑  - ๙๙ 
ท
ค
ว
ส
พ
ศ
ง
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- รหสัหลกัท่ี ๕ และหลกัท่ี ๖ ของรายวิชาเพ่ิมเติม ระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.๔-๖) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ใหก้ าหนดรหสัวิชา  เป็นช่วงล าดบั ดงัน้ี 

ล าดบัท่ี ๐๑ – ๑๙  หมายถึง  รายวิชาในกลุ่มฟิสิกส์
ล าดบัท่ี ๒๑ – ๓๙ หมายถึง  รายวิชาในกลุ่มเคมี
ล าดบัท่ี ๔๑ – ๕๙ หมายถึง  รายวิชาในกลุ่มชีววิทยา 
ล  าดบัท่ี ๖๑ – ๗๙  หมายถึง  รายวิชาในกลุ่มโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
ล าดบัท่ี ๘๑ – ๙๙  หมายถึง  รายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์อ่ืนๆ   
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ส่วนที่ ๔   กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

๑. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิากรรมท่ีส่งเสริมและพฒันานกัเรียนให.้.........
นกัเรียนเขา้ร่วมกิากรรมแนะแนว ระดบัมธัยมศึกษา.......... ชัว่โมงต่อภาคเรียน 
แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว........................................

๒. กิจกรรมนักเรียน  เป็นกิากรรมท่ีส่งเสริมและพฒันานกัเรียนให.้.........
๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ผู้บ าเพญ็ประโยชน์ และนักศึกษาวชิาทหาร 

นกัเรียนเขา้ร่วมกิากรรมแนะแนว ระดบัมธัยมศึกษา ......ชัว่โมงต่อภาคเรียน
แนวการจัดกิจกรรม .....................................................
๒.๒ กิจกรรมชุมนุม นกัเรียนเขา้ร่วมกิากรรมแนะแนว ระดบัมธัยมศึกษา ......ชัว่โมง

ต่อภาคเรียน 
แนวการจัดกิจกรรม .....................................................

หมายเหตุ  สามารถระบุช่ือกิากรรมชุมนุมท่ีโรงเรียนาดัใหน้กัเรียนเลือกเรียน หรือ
ช่ือกิากรรมชุมนุมท่ีโรงเรียนาดัใหมี้ 
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๓.  กจิกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและ
พฒันานกัเรียนให.้..................................................................................
นกัเรียนเขา้ร่วมกิากรรมระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ๔๕ ชัว่โมง
(รวม ม.๑-๓) มธัยมศึกษาตอนปลาย ๖๐ ชัว่โมง (รวม ม. ๔ -๖)
แนวการจัดกจิกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
................................................................................................................
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ส่วนที ่๕   เกณฑ์การจบการศึกษา  
เกณฑ์การจบระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 
๑)  ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน  

๖๖ หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด
๒) ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ ๗๗ หน่วยกิต 

โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่นอ้ย
กวา่ ๑๑ หน่วยกิต 

๓)  ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่าน
เกณฑก์ารประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๔)  ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ในระดับผ่าน
เกณฑก์ารประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๕)  ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิากรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์
การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   
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ส่วนที ่๕   เกณฑ์การจบการศึกษา  
เกณฑ์การจบระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
๑)  ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน  

๔๑ หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด
๒) ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ ๗๗ หน่วยกิต 

โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่นอ้ย
กวา่ ๓๖ หน่วยกิต 

๓)  ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่าน
เกณฑก์ารประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๔)  ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ในระดับผ่าน
เกณฑก์ารประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๕)  ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิากรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์
การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   
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การาดัท าโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย  าะตอ้งใหค้วามส าคญักบัเง่ือนไขคุณสมบติัผูส้มคัรสอบเขา้เรียนต่อ
ในระดบัอุดมศึกษา คณะ/สาขาต่างๆ เช่น แพทยศ์าสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  
พยาบาลศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถานศึกษาา าเป็นตอ้งท า
โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาใหมี้รายวิชาและหน่วยกิตท่ีเรียนครบตาม
คุณสมบติั  
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การน าหลกัสูตรสู่ห้องเรียน 
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ใช้หลกัสูตรสถานศึกษา  (ระดบัช้ันเรียน)

จดัท าโครงสร้างรายวชิา 

ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

การจดัท าแผนการเรียนรู้ 

การน าหลกัสูตรสู่ห้องเรียน 
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การวจิัยและติดตามผลการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา 

- การวจิยัพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา
- การวจิยั ประเมนิผลการใช้หลกัสูตร 
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ความน า/วสัิยทัศน์/สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
คุณลักษณะอันพงึประสงค์

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

โครงสร้างเวลาเรียน โครงสร้างหลักสูตรช้ันปี

ค าอธิบายรายวชิา เกณฑ์การวดั/ประเมินผลและจบหลักสูตร

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน

หลกัสูตรแกนกลาง ฯ  กรอบหลกัสูตรระดับท้องถิ่น   
บริบท/ความต้องของโรงเรียน

แกนกลางฯ

ทอ้งถ่ิน

การวจิยัพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา
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การวจิัย ประเมนิผลการใช้หลกัสูตร 
ปัจจัยของการใช้

หลักสูตร
- หลกัสูตรสถานศึกษา
- ความพร้อมของ
บุคลากร

- ทกัษะการถ่ายทอด
ของครู

- เทคนิคการสอน 
- ส่ือการเรียนการสอน
- การวดัและประเมินผล
- การบริหาราดัการ
หลกัสูตร 
ฯลฯ

กระบวนการใช้หลักสูตร

- การออกแบบและ
การาดัการเรียนรู้ 

- การนิเทศ ติดตามผล
การใชห้ลกัสูตร 

- การประเมินผลการ
เรียนรู้ 

ฯลฯ  

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- คุณภาพของผูเ้รียนตาม  
มาตรฐานการเรียนรู้/
ตวัช้ีวดั

- การเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของผูเ้รียน 

- คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคแ์ลสมรรถนะ
ส าคญัของผูเ้รียน

- ความส าเร็าใน
การศึกษาต่อและ  
ประกอบอาชีพ

ฯลฯ


