
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท ๐๘16.3/ว 4258                                                  
ลงวันที่  21  ธันวาคม  ๒๕65  เรื่อง  คู่มือการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

สรุปขั้นตอนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและรูปแบบเอกสารหลักสูตร  
 

  สถานศึกษามีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
โดยการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด เกิดสมรรถนะส าคัญ ตลอดจนมีคุณลักษณะอัน                  
พึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร การออกแบบหลักสูตรให้ครอบคลุมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้  และส่งเสริมสนับสนุนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบั ติ                
อย่างเหมาะสมตามบริบท ความพร้อม สภาพเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละพ้ืนที่ ให้ความส าคัญในเรื่อง                
การมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ  
 
ขั้นตอนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน : คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ             
ของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน 
  ๒. วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ :  อาทิ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ข้อมูลจากการวิเคราะห์ สภาพ ปัญหา จุดเน้น ความต้องการ
ของชุมชนและของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ตลอดจนความต้องการของผู้เรียน 
  ๓. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา : พิจารณาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญ 
ได้แก่ วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา (เวลาเรียน รายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ค าอธิบายรายวิชา แนวการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเกณฑ์การจบการศึกษา  
      ทั้งนี้ สถานศึกษาจะต้องจัดท าระเบียบการวัดและประเมินผล เพ่ือใช้ควบคู่กับหลักสูตร
สถานศึกษาด้วย 
  ๔. ตรวจพิจารณาคุณภาพหลักสูตร : เมื่อจัดท าร่างหลักสูตรสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ให้มีการพิจารณาคุณภาพ ความถูกต้อง เหมาะสม โดยสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
หรือการรับฟังความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนเสนอ
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
  ๕ . น า เสนอร่ าง เอกสารหลั กสู ต รสถานศึ กษ า และระเบี ยบการวัดป ระ เมิ น ผล  
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หากมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ก็ให้น า
ข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุงร่างหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสม ชัดเจนยิ่งขึ้น  
  6. จัดท าเป็นประกาศหรือค าสั่งเรื่องให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษา  
  7. ใช้หลักสูตรสถานศึกษา :ครูผู้สอนน าหลักสูตรสถานศึกษาไปก าหนดโครงสร้างรายวิชาและ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ จัดท าแผนการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
เป้าหมาย 
  8. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้หลักสูตร : ด าเนินการติดตามผลการใช้หลักสูตร
อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ เพ่ือน าผลจากการติดตามมาใช้เป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มี
คุณภาพและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 
                 /องค์ประกอบ… 
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องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๑. ส่วนน า : ข้อมูลในส่วนนี้ช่วยให้ครูผู้สอนทราบถึงเป้าหมายโดยรวมของสถานศึกษาในการ
พัฒนาผู้เรียน เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  เป็นต้น 
  ๒. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา : เป็นส่วนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการก าหนดรายวิชาที่จัดสอน
ในแต่ละปี /ภาคเรียน ซึ่งประกอบด้วยรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้งจ านวน
เวลาเรียน หรือหน่วยกิตของรายวิชาเหล่านั้น 
  ๓. ค าอธิบายรายวิชา : เป็นรายละเอียดที่ช่วยให้ทราบว่าผู้เรียนจะเรียนรู้อะไรจากรายวิชา       
นั้น ๆ ในค าอธิบายรายวิชาจะประกอบด้วยรหัสวิชา ชื่อรายวิชา ประเภทรายวิชา (พ้ืนฐาน/เพิ่มเติม) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ระดับชั้นที่สอน ค าอธิบายให้ทราบว่าเมื่อเรียนรายวิชานั้นแล้วผู้เรียนจะมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ
หรือเจตคติอะไร ซึ่งอาจระบุให้ทราบถึง กระบวนการเรียนรู้หรือประสบการณ์ส าคัญท่ีผู้เรียนจะได้รับด้วยก็ได้ 
  ๔. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : เป็นส่วนที่สถานศึกษาก าหนดให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพ ประกอบด้วยกิจกรรม ๓ ลักษณะ ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคม 
และสาธารณประโยชน์ โดยระบุแนวทางการจัด เวลา และแนวทางการประเมินกิจกรรม 
  ๕. เกณฑ์การจบการศึกษา : เป็นส่วนที่สถานศึกษาก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะจบการศึกษา
ในแต่ละระดับโดยพัฒนาเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องสัมพันธ์กับเกณฑ์การจบหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางฯ 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

                                                                 กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
                                                                         กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 

                                                       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 การจัดท ารูปเล่ม และการจัดแบ่งจ านวนเล่มของหลักสูตรสถานศึกษา 
ขึ้นอยู่กับสถานศึกษาจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร สถานศึกษาควรรวมองค์ประกอบ
ส าคัญทั้ง ๕ ประการข้างต้นไว้ในเล่มเดียวกันทั้งหมด ทั้งนี้ อาจพิจารณาแยกเล่ม
หลักสูตรแต่ละระดับก็ได้  เช่น แยกหลักสูตรระดับประถมศึกษา และหลักสูตร 
ระดับมัธยมศึกษาออกจากกันคนละเล่ม ซึ่ งสถานศึกษาสามารถพิจารณาได้ 
ตามความเหมาะสม 
 ในการน าหลักสูตรสถานศึกษาสู่การเรียนการสอนในระดับชั้นเรียน 
ครูผู้สอนจะต้องจัดท าโครงสร้างรายวิชา (รายชื่อหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา)  
และออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งหากสถานศึกษาต้องการจัดท าเป็นเอกสาร ก็สามารถ
จัดท าเป็นเอกสารประกอบหลักสูตร ไม่จ าเป็นต้องไปบรรจุไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา
เพราะโครงสร้างรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้สามารถปรับปรุงเปลี่ ยนแปลง 
ไดต้ามความเหมาะสม  

  
        ให้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ให้แล้วเสร็จ             
ภายในวันที่ 30 เมษายน ก่อนเริ่มปีการศึกษาใหม่         ของ
ทุก ๆ ปีการศึกษา 
 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท ๐๘16.3/ว 4258                                                  
ลงวันที่  21  ธันวาคม  ๒๕65  เรื่อง  คู่มือการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 
 

คิวอาร์โค้ดไฟล์หนังสือ 
“คู่มือการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 

 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑” 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย  

 
 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ท่ี  มท ๐๘16.3/ว 4258                                          

ลงวันท่ี  21  ธันวาคม  ๒๕65   
เร่ือง  คู่มือการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
1. สรุปขั้นตอนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและรูปแบบเอกสารหลักสูตร   
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              2. คิวอาร์โค้ดไฟล์หนังสือ “คู่มือการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑”    
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