หลักสูตรสถานศึกษากับแนวปฏิบัติการจัดการเรียนรู
กรุณา ธูปแพ ศึกษานิเทศก สพป.นฐ. เขต 1

ระดับสถานศึกษา
การจัดหลักสูตรสถานศึกษา (หนาที่ของสถานศึกษา)
องคประกอบหลักสูตรสถานศึกษา
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเปนการจัดทําเอกสารในระดับโรงเรียน โดยองคคณะบุคคล
ไดแกคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ เมื่อ
จัดทําเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาเสร็จเรียบรอย
การจัดทํารูปเลมและการจัดแบงจํานวนเลมของ
หลักสูตรสถานศึกษาขึ้นอยูก ับการพิจารณาตามความเหมาะสมของโรงเรียน เพือ่ ความสะดวกในการ
บริหารจัดการ และการนําไปใช สวนองคประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา หากไมนับรวมปกของ
หลักสูตรและประกาศของโรงเรียนแลว ควรมีองคประกอบที่สําคัญของหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้
1. สวนนํา: ขอมูลในสวนนีจ้ ะชวยใหครูผูสอนทราบถึงเปาหมายโดยรวมของสถานศึกษาใน
การพัฒนาผูเรียน ไดแก ความนําสภาพทัว่ ไปซึ่งเชื่อมโยงกับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา วิสยั ทัศน
โรงเรียน สมรรถนะสําคัญของผูเรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง และคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนตน
2. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โครงสรางเวลาเรียนของหลักสูตรสถานศึกษา: เปนสวน
ที่ใหขอมูลเกี่ยวกับการกําหนดรายวิชาที่จดั สอนในแตละป / ภาคเรียน ซึ่งประกอบดวยรายวิชาพืน้ ฐาน
รายวิชาเพิม่ เติม กิจกรรมพัฒนาผูเ รียน พรอมทั้งจํานวนเวลาเรียน หรือหนวยกิตของรายวิชาเหลานั้น
3. คําอธิบายรายวิชา: สวนนีเ้ ปนรายละเอียดทีช่ วยใหทราบวาผูเรียนจะเรียนรูอะไรจาก
รายวิชานัน้ ๆ ในคําอธิบายรายวิชาจะประกอบดวยรหัสวิชา ชื่อรายวิชา ประเภทรายวิชา (พืน้ ฐาน /
เพิ่มเติม) กลุมสาระการเรียนรู ระดับชั้นที่สอน คําอธิบายสาระสําคัญทีส่ อนในรายวิชานัน้
4. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
5. เกณฑการวัดประเมินผลและจบหลักสูตร : เปนสวนที่สถานศึกษากําหนดคุณสมบัติ
ของผูที่จะจบการศึกษาในแตละระดับ โดยพัฒนาเกณฑดังกลาวใหสอดคลองสัมพันธกับเกณฑการจบ
หลักสูตรในหลักสูตรแกนกลาง

ระดับชั้นเรียน
การนําหลักสูตรแกนกลาง ฯ สูก ารปฏิบัติจัดการเรียนรูในสถานศึกษา (หนาที่ของคุณครูผูสอน)
(จัดทําโครงสรางรายวิชา หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู)
1. จัดทําโครงสรางรายวิชา
เปนการกําหนดขอบขายของรายวิชาทีจ่ ะจัดสอนเพื่อชวยใหผูสอนและผูเกี่ยวของ เห็น
ภาพรวมของรายวิชา วาประกอบดวย หนวยการเรียนรูจํานวนเทาใด มีสาระสําคัญอยางไรบาง แต
ละหนวยจะพัฒนาใหผูเรียนใหบรรลุตัวชี้วดั ใด ใชเวลาเทาใด และมีสดั สวนการเก็บคะแนนของ
รายวิชานัน้ เปนอยางไร
โครงสรางรายวิชาที่ประกอบดวย
1. ชื่อหนวยการเรียนรูตลอดรายวิชา
2. จํานวนหนวยการเรียนรู
3. มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด
4. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
5. เวลา(ชัว่ โมงทีใ่ ชสอน) และน้ําหนักคะแนน
ทําไมจึงตองจัดทําโครงสรางรายวิชา
การจัดทําโครงสรางรายวิชาจะชวยใหครูผูสอนเห็นความสอดคลองเชื่อมโยงของลําดับการ
เรียนรูของรายวิชาหนึ่ง ๆ วาครูจะสอนอะไร ใชเวลาสอนเรื่องนั้นเทาไร และจัดเรียงลําดับสาระการ
เรียนรูตาง ๆ อยางไร ทําใหมองเห็นภาพรวมของรายวิชาอยางชัดเจน
วิธีปฏิบัติ
1. วิเคราะหตัวชีว้ ัดในคําอธิบายรายวิชา และกําหนดตัวชีว้ ัดที่จะใชในแตละหนวยการเรียนรู
อาจใชขอมูลจากแบบการวิเคราะหเพื่อจัดทําคําอธิบายรายวิชา โดยมีหลักการดังนี้
- แตละหนวยการเรียนรูควรมีการกําหนดจํานวนตัวชี้วดั ใหเหมาะสมกับธรรมชาติรายวิชา
- กรณีที่ตัวชีว้ ดั มีความสําคัญและเปนพืน้ ฐานของการเรียนรูในเรื่องอื่นๆ อาจนําตัวชี้วัด
นั้นมากําหนดไวในหนวยการเรียนรูอื่นได
- แตละหนวยการเรียนรูอาจนําตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูจากตางสาระภายในกลุมสาระ
การเรียนรูเดียวกัน หรือตางกลุมสาระการเรียนรูทมี่ ีความเชื่อมโยงกันมาไวดวยกันเปนหนวยบูรณาการได
2. กําหนดชื่อหนวยการเรียนรูตลอดรายวิชา เวลาที่ใชสอน และน้ําหนักคะแนน

2. หนวยการเรียนรู
หนวยการเรียนรูประกอบดวยบทเรียน หลาย ๆ บท ทีใ่ ชสอนหนึ่ง หรือหลาย Concepts
หนวยการเรียนรูมีไวเพื่อใหเราหลีกเลีย่ ง การสอนบทเรียนแตละบท เปนเอกเทศในตัวเองโดยไม
คํานึงถึงภาพรวม
หนวยการเรียนรูเปนขั้นตอนสําคัญที่สุดของการนําหลักสูตรสถานศึกษาเขาสูชั้นเรียน การ
ออกแบบหนวยการเรียนรูตองเปนหนวยการเรียนรูอิงมาตรฐานเชนเดียวกับหลักสูตร การออกแบบ
หนวยการเรียนรูควรครอบคลุม 3 ขั้นตอน ประกอบดวย การกําหนดเปาหมายการเรียนรู หลักฐานการ
เรียนรู และกิจกรรมการเรียนรู เพราะเปนสวนที่นํามาตรฐานการเรียนรูไปสูการปฏิบัติในการเรียนการ
สอนอยางแทจริง นักเรียนจะบรรลุมาตรฐานหรือไม อยางไร ขึ้นอยูกับขั้นตอนนี้

การออกแบบหนวยการเรียนรูอิงมาตรฐานตามแนว Backward Design
การนํา Backward Design มาใชในการออกแบบหนวยการเรียนรูอิงมาตรฐาน มี
ขั้นตอนที่สําคัญ 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดเปาหมายการเรียนรูที่สะทอนมาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด หรือ
ผลการเรียนรู ซึ่งบอกใหทราบวาตองการใหนักเรียนรูอะไร และสามารถทําอะไรได เมื่อจบหนวยการ
เรียนรู
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดหลักฐาน รองรอยการเรียนรูที่ชัดเจนและแสดงใหเห็นวาผูเรียน
เกิดผลการเรียนรูตามเปาหมายการเรียนรู
ขั้นตอนที่ 3 กิจกรรมการเรียนรูที่ชว ยพัฒนาผูเรียนใหมีคณ
ุ ภาพตามเปาหมายการ
เรียนรู

3. แผนการจัดการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรูเปนการเตรียมการจัดการเรียนรูลว งหนาอยางเปนระบบและเปนลาย
ลักษณอักษร
องคประกอบสําคัญ
1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชีว้ ดั / ผลการเรียนรู
2. สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู
3. สาระการเรียนรู
4. กระบวนการเรียนรู
5. สื่อการจัดการเรียนรู
6. การวัดและประเมินผล
7. บันทึกผลการจัดการเรียนรู
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สรุป
หลักฐานเรื่อง หลักสูตรสถานศึกษา
, การจัดการเรียนรู , การวัดและประเมินผลการเรียนรู
ที่โรงเรียนตองจัดทํา
1. เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา สมบูรณตามองคประกอบครบ 5 ประการ ตามคูมือการ
ตรวจสอบเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา
2. เอกสารหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ประกอบดวย
2.1 ความนําหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
2.2 คําอธิบายรายวิชาทุกรายวิชาทุกชั้นเรียนในระดับการศึกษา
2.3 โครงสรางรายวิชา ทุกรายวิชา ทุกชั้นเรียน
3. เอกสารการออกแบบหนวยการเรียนรูแตละรายวิชา ตามโครงสรางรายวิชา แตละชั้นเรียน
4. แผนการจัดการเรียนรูแตละรายวิชา ตามหนวยการเรียนรู/ในโครงสรางรายวิชา
5. เอกสารการวัดและประเมินผลการเรียนรู
6. เอกสารการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

