
 
 
 

แนวทางการตรวจสอบองคประกอบหลักสูตรสถานศึกษา 

ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาการศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                              
 กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

 
คํานํา   

 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) 
 พ.ศ. ๒๕๔๕ พรอมกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มุงเนนใหการปฏิรูประบบบริหารและการจัดการทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยให
มีเอกภาพทางนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ  มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา   
สถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    และกระทรวงศึกษาธิการไดมีคําสั่งใหใชหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในโรงเรียนตนแบบและโรงเรียนที่มีความพรอมใช
หลักสูตรในปการศึกษา ๒๕๕๒  และใชในโรงเรียนทั่วประเทศ ในปการศึกษา๒๕๕๓  โดยกําหนดให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีบทบาทสําคัญในการจัดทํากรอบหลักสูตรระดับทองถ่ินเพื่อเชื่อมโยง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตองการของทองถ่ินสูการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
โดยคณะบุคคลผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย    

 เอกสารฉบับนี้  จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางใหโรงเรียนใชเปนแนวทางในการตรวจสอบ
องคประกอบในเอกสารหลักสูตรโรงเรียน  เพื่อใหทราบจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาปรับปรุงแกไข ใหมีความ
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และบริบทของโรงเรียน  

 ขอขอบคุณคณะทํางาน คณะศึกษานิเทศกและโรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตรที่ให
ขอเสนอแนะในการนําเอกสารนี้ไปใช   หากมีขอคิดเห็นที่จะเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงแกไขเอกสาร 
คณะทํางานยินดีปรับปรุงเพื่อใหเอกสารมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

 
 
 
     สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
           สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  
 
 

 
 



 
 

สารบัญ 
 
 

 

   เร่ือง หนา 

คํานํา   
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แนวทางการตรวจสอบองคประกอบหลักสตูรโรงเรียน 

สวนที่ ๑ 

วัตถุประสงค 
                   การตรวจสอบเอกสารหลักสูตรโรงเรียนมีวัตถุประสงคดังนี้ 
 ๑.  เพื่อหาทางแกไขปรับปรุงสิ่งท่ีพบในองคประกอบหลักสูตร   การตรวจสอบในลักษณะนี้
สามารถทําในขณะที่กําลังยกรางเอกสารหลักสูตรหรือในขณะที่นําหลักสูตรไปใช เพื่อพิจารณาวา
องคประกอบของหลักสูตรที่จัดทํามีความเหมาะสมและสอดคลองเพียงใด  เพื่อหาแนวทางแกไขและ
ปรับปรุงใหดีขึ้น 
 ๒.  เพื่อเปนขอมูลในการชวยตัดสินใจของผูบริหาร กอนการนําหลักสูตรไปใช เพื่อพิจารณาวา
หลักสูตรที่ยกรางหรือจัดทํามีความครอบคลุมหรือไม  และเมื่อโรงเรียนใชหลักสูตรไปไดระยะหนึ่ง  ควร
นําขอมูลในสวนนี้ไปสรุปรวมกับการประเมินคุณภาพของหลักสูตรวา มีคุณภาพดีมากนอยเพียงไร  บรรลุ
ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดที่แกนกลางกําหนดหรือไม และเหมาะสมจะนําหลักสูตรนี้ไปใชตอหรือไม 
 
ขอเสนอแนะในการตรวจสอบองคประกอบหลักสูตรโรงเรียน  ดําเนินการดังนี ้

  ๑.  ดําเนนิการในรูปของคณะกรรมการ 
 ๒.  สรางความเขาใจและชีแ้จงวัตถุประสงคของการตรวจสอบองคประกอบหลักสตูรให
บุคลากรในโรงเรียนและผูที่เกี่ยวของทราบอยางทั่วถึง 
 ๓.  ดําเนินการตรวจสอบองคประกอบหลกัสูตรโรงเรียนเปนรายบุคคล 
 ๔.  หลังจากการตรวจสอบองคประกอบหลักสูตร ควรจัดใหมีการประชุมเสนอผลการ
ตรวจสอบในภาพรวม ปญหา  ขอแนะนํา  เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนใหมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
สวนที่ ๒ 

องคประกอบหลักสตูรโรงเรียน 

  การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเปนการจัดทําเอกสารในระดับโรงเรียน โดยองคคณะบุคคลไดแก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  เมื่อจัดทําเอกสาร
หลักสูตรโรงเรียนเสร็จเรียบรอย  การจัดทํารูปเลมและการจัดแบงจํานวนเลมของหลักสูตรโรงเรียนขึ้นอยู
กับการพิจารณาตามความเหมาะสมของโรงเรียน  เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ   และการ
นําไปใช   สวนองคประกอบของหลักสูตรโรงเรียน  หากไมนับรวมปกของหลักสูตรและประกาศของ
โรงเรียนแลว ควรมีองคประกอบที่สําคัญของหลักสูตรโรงเรียน   ดังนี้ 
  ๑.  สวนนํา 
   -  ความนํา 
   -  วิสัยทัศนโรงเรียน  
   -  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
   -  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
  ๒. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๓. คําอธิบายรายวชิา 
  ๔.  กิจกรรมพฒันาผูเรียน 
  ๕.  เกณฑการจบการศึกษา 

 
 ทั้งนี้  ในการจัดทํารูปเลมหลักสูตรโรงเรียนในสวนของหนาปกหลักสูตรโรงเรียนและ
ประกาศโรงเรียนเรื่องใหใชหลักสูตรโรงเรียนนั้น   สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาไดกําหนด
รูปแบบเปนตัวอยางใหโรงเรียนไดปรับใชตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

ตัวอยางที่ ๑   ปกหลักสูตรโรงเรียน     
 

 
 

หลักสูตรโรงเรียน……………………. 
พุทธศักราช ....... (ปที่เริ่มใชหลักสูตรโรงเรียน) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา............. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศกึษาธิการ 

  

ตราโรงเรยีน 

 
 



๔ 
 

ตัวอยางที่ ๒  ปกหลักสูตรโรงเรียน      

 
 

 
 

หลักสูตรสถานศึกษา  
โรงเรียน……………………. 

พุทธศักราช ....... (ปที่เริ่มใชหลักสูตรโรงเรียน) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา............. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศกึษาธิการ 

  

ตราโรงเรยีน 



๕ 
 

ตัวอยางที่ ๑   ประกาศโรงเรียนเร่ืองใหใชหลักสูตร    
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียน...................... 
เร่ือง ใหใชหลักสูตรโรงเรียน ........................พุทธศักราช ........(ปที่ใชหลักสูตร) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
 

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

ทั้งนี้ หลักสูตรโรงเรียนไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน    เมื่อวันที่...... เดือน............ พ.ศ. .......  จึงประกาศใหใชหลักสูตรโรงเรียนตั้งแตบัดนี้
เปนตนไป 

 
ประกาศ ณ (วนัที่/เดือน/ป) 

 
 
…………………………… 
(..........................................) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

…………………………… 
(..........................................) 

ผูอํานวยการโรงเรียน................ 
 
       

 



๖ 
           

ตัวอยางที่ ๒  ประกาศโรงเรียนเร่ืองใหใชหลักสูตร     
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียน...................... 
เร่ือง ใหใชหลักสูตรโรงเรียน ........................พุทธศักราช ........(ปที่ใชหลักสูตร) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
 

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

ทั้งนี้ หลักสูตรโรงเรียนไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน    เมื่อวันที่...... เดือน............ พ.ศ. .......  จึงประกาศใหใชหลักสูตรโรงเรียนตั้งแตบัดนี้
เปนตนไป 

 
ประกาศ ณ (วนัที่/เดือน/ป) 

 
 

 …………………………… 
(..........................................) 
ผูอํานวยการโรงเรียน... 

 
       

 



๗ 
 

๑. สวนนํา  ประกอบดวย 

 ๑.๑ ความนํา 
 แสดงใหเห็นความเชื่อมโยงระหวางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

กับกรอบหลักสูตรระดับทองถ่ิน จุดเนน และความตองการของโรงเรียน   

 ๑.๒ วิสัยทัศนโรงเรียน 
 เปนเจตนารมณ  อุดมการณ หลักการ ความเชื่อ  อนาคตที่พึงประสงค เอกลักษณของ
โรงเรียน    เพื่อสรางศรัทธา   จุดประกายความคิดในการพัฒนาองคกร  และคุณภาพผูเรียน  ที่สอดคลอง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑   กรอบหลักสูตรระดับทองถ่ิน  จุดเนน  และ
ความตองการของโรงเรียน 

 ๑.๓ สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 ระบุสมรรถนะจําเปนพื้นฐาน ๕ ประการที่ผูเรียนพึงมี ซ่ึงกําหนดไวในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑   

 ๑.๔  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ ประการที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  นั้น เปนคุณลักษณะที่ตองการใหเกิดแกผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และโรงเรียนอาจจะเพิ่มเติมตามจุดเนนของโรงเรียนที่สอดคลองกับกรอบหลักสูตรระดับทองถ่ิน
และวิสัยทัศนของโรงเรียนไดตามความเหมาะสม 
 

๒. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
 โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบดวยโครงสรางเวลาเรียนและโครงสรางหลักสูตรชั้นป 
 ๒.๑ โครงสรางเวลาเรียน เปนโครงสรางที่แสดงรายละเอียดในภาพรวม เวลาเรียนของ 
กลุมสาระการเรียนรู ๘ กลุมสาระที่เปนเวลาเรียนพื้นฐาน  เวลาเรียนเพิ่มเติม และเวลาในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน จําแนกแตละชั้นป  
 
 
 
 
 
 



๘ 

ตัวอยางที่ ๑   โครงสรางเวลาเรียน   ระดับประถมศึกษา 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรู/ 
กิจกรรม ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 

 กลุมสาระการเรียนรู  

ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

o ประวัติศาสตร (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) 
o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม               
o หนาที่พลเมือง  วัฒนธรรม  

และการดําเนินชีวิตในสังคม        (๘๐) (๘๐) (๘๐) (๘๐) (๘๐) (๘๐) 
o เศรษฐศาสตร       
o ภูมิศาสตร       
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ภาษาตางประเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
 รายวิชา / กิจกรรม ท่ี
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม  
ตามความพรอมและ
จุดเนน 

ปละ  ๔๐ ช่ัวโมง 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
o กิจกรรมแนะแนว       
o กิจกรรมนักเรียน       

-  ลูกเสอืยวุกาชาด       
-  ชุมนุม       

o กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน 

      

รวมเวลา 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาท้ังหมด ไมเกิน  ๑,๐๐๐ ชั่วโมง ไมเกิน  ๑,๐๐๐ ชั่วโมง 

๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

หมายเหตุ   ใหโรงเรียนระบุเวลาเรียนตามที่โรงเรียนกําหนด 



๙ 

 ตัวอยางที่ ๒    โครงสรางเวลาเรียน    ระดับมธัยมศึกษา 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระการเรียนรู/ 
กิจกรรม 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ๖ 
 กลุมสาระการเรียนรู  

ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
คณิตศาสตร ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
วิทยาศาสตร ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๓๒๐ (๘ นก.) 

o ประวัติศาสตร ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม     
o หนาที่พลเมือง  วัฒนธรรม  

และการดําเนินชีวิตในสังคม 
๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 

o ภูมิศาสตร     
o เศรษฐศาสตร     

    สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๑๒๐ (๓นก.) 
    ศิลปะ ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
    การงานอาชพีและ 

     เทคโนโลยี 
๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 

    ภาษาตางประเทศ ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๑,๖๔๐  (๔๑ นก.) 

 รายวิชาเพิ่มเติม  ปละไมเกิน ๒๐๐ ช่ัวโมง ไมนอยกวา ๑,๖๐๐ชั่วโมง 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     

o กิจกรรมแนะแนว     
o กิจกรรมนักเรียน     

-  ลูกเสอื ยวุกาชาดฯ     
-  ชุมนุม     

o  กิจกรรมเพื่อสังคมและ  
สาธารณประโยชน 

    

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ไมเกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ป 
รวม ๓  ป 

ไมนอยกวา   ๓,๖๐๐ ชั่วโมง 

๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 

หมายเหตุ   ใหโรงเรียนระบุเวลาเรียนตามที่โรงเรียนกําหนด 

 



๑๐ 

 
๒.๒ โครงสรางหลักสูตรชั้นป  เปนโครงสรางที่แสดงรายละเอียดเวลาเรียนของรายวิชาพื้นฐาน  
รายวิชา / กิจกรรมเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ในแตละชั้นป 

ตัวอยางที่ ๑  โครงสรางหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ป) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๒๐๐ 
ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร ๒๐๐ 
ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร ๘๐ 
ส๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ 
ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร ๔๐ 
พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 
ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ๔๐ 
อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔๐ 

รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม  
ท๑๑๒๐๑ ทกัษะการเขยีน ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑๒๐ 

 กิจกรรมแนะแนว ๓๐ 

 กิจกรรมนักเรียน  
       ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๔๐ 
       ชมรม/ชุมนุม ๔๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ๑๐ 

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น ๑,๐๐๐ 

 
  
    
    
 
 



๑๑ 

ตัวอยางที่ ๒  โครงสรางหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ป) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๘๐ 
ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๒๔๐ 
ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร ๒๐๐ 
ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร ๘๐ 
ส๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ 
ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร ๔๐ 
พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 
ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ๔๐ 
อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔๐ 

รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม  
-- -- 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑๒๐ 

 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

 กิจกรรมนักเรียน  
       ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๔๐ 
       ชมรม/ชุมนุม ๓๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ๑๐ 

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น ๑,๐๐๐ 

 

 
  
  
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

ตัวอยางที่ ๓  โครงสรางหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ป) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๘๐ 
ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๒๐๐ 
ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร ๒๔๐ 
ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร ๘๐ 
ส๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ 
ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร ๔๐ 
พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 
ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 
อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔๐ 

รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม  
-- -- 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑๒๐ 

 กิจกรรมแนะแนว ๓๕ 

 กิจกรรมนักเรียน  
       ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๔๐ 
       ชมรม/ชุมนุม ๔๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ๕ 

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น ๑,๐๐๐ 

 

 
  
 
 
 
 
 



๑๓ 

ตัวอยางที่ ๔  โครงสรางหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
 

ภาคเรียนท่ี ๑ (หนวยกิต/ชม.) ภาคเรียนท่ี ๒ (หนวยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ (๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑ (๔๔๐) 
ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย  ๑.๕ (๖๐) ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย  ๑.๕ (๖๐) 
ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร  ๑.๕ (๖๐) ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร  ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร ๑.๕ (๖๐) ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ๑.๕ (๖๐) ส๒๑๑๐๓ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ๑.๕ ( ๖๐) 
ส๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร ๐.๕ (๒๐) ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๑ (๔๐) พ๒๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๑ (๔๐) 
ศ๒๑๑๐๑ ศิลปะ  ๑ (๔๐) ศ๒๑๑๐๒ ศิลปะ  ๑ (๔๐) 
ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑ (๔๐) ง๒๑๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๑ (๔๐) 
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ๑.๕ (๖๐) อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ๑.๕ (๖๐) 

รายวิชาเพิ่มเตมิ ๒.๕ (๑๐๐) รายวิชาเพิ่มเตมิ ๒.๕ (๑๐๐) 
ค๒๑๒๐๑ เสริมทักษะคณิตศาสตร ๐.๕ (๒๐) ค๒๑๒๐๒ คณิตศาสตร GSP ๐.๕ (๒๐) 
อ๒๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๐.๕ (๒๐) ส๒๑๒๐๑ ทองถิ่นของเรา ๐.๕ (๒๐) 
ง๒๑๒๐๑ คอมพิวเตอร ๑ ๑ (๔๐) ง๒๑๒๐๓ คอมพิวเตอร ๒  ๑ (๔๐) 
ง๒๑๒๐๒ งานประดิษฐ ๐.๕ (๒๐) ง๒๑๒๐๔ งานชาง ๐.๕ (๒๐) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ 
 กิจกรรมแนะแนว ๒๐  กิจกรรมแนะแนว ๑๕ 

 กิจกรรมนักเรียน 
     ลูกเสือ - เนตรนาร ี

 
๒๐ 

 กิจกรรมนักเรียน 
     ลูกเสือ - เนตรนาร ี

 
๒๐ 

     ชุมนุม      ชุมนุม ๑๕ 

 

๑๕ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ๕  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ๑๐ 

รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น ๖๐๐ รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น ๖๐๐ 

 
 
 
 
 
 



๑๔ 

๓.  คําอธิบายรายวิชา 
  คําอธิบายรายวิชา ประกอบดวย  รหัสวิชา   ช่ือรายวิชา   กลุมสาระการเรียนรู   ช้ันป    
จํานวนเวลาเรียน และ/หรือหนวยกิตที่สอนตลอดปหรือตลอดภาคเรียน   การเขียนคําอธิบายรายวิชา  
เขียนเปนความเรียง  ระบุองคความรู    ทักษะกระบวนการ    คุณลักษณะอันพึงประสงคเปนภาพรวมที่
ตองการใหเกิดกับผูเรียนและสะทอนตัวช้ีวัดในรายวิชาพื้นฐาน  หรือผลการเรียนรูในรายวิชาเพิ่มเติม และ
ระบุรหัสตัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรูของรายวิชานั้น ๆ   การเขียนคําอธิบายรายวิชาแตละระดับการศึกษา 
ควรเขียนภาพรวมของรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมแตละกลุมสาระการเรียนรูวามีการจัดการเรียนการสอน
วิชาอะไรบาง  (ใบสรุปคําอธิบายรายวิชาแตละกลุมสาระการเรียนรู) 
 
ตัวอยางรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรู 

 

 ตัวอยางที่ ๑    รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ระดับประถมศึกษา 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
 ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย จํานวน  ๒๐๐  ช่ัวโมง    
 ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย จํานวน  ๒๐๐  ช่ัวโมง   
 ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย จํานวน  ๒๐๐  ช่ัวโมง    
 ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย จํานวน  ๑๖๐  ช่ัวโมง    
 ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย จํานวน  ๑๖๐  ช่ัวโมง    
 ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย จาํนวน  ๑๖๐  ช่ัวโมง    
 
รายวิชาเพิ่มเตมิ 
 ท๑๑๒๐๑ ทกัษะการพดู จํานวน  ๔๐   ช่ัวโมง    
 ท๑๒๒๐๑ ทกัษะการอาน จํานวน  ๔๐   ช่ัวโมง    
 ท๑๓๒๐๑ ทักษะการเขยีน จํานวน  ๔๐   ช่ัวโมง    
 ท๑๔๒๐๑ วรรณกรรมทองถ่ิน จํานวน  ๔๐   ช่ัวโมง    
 ท๑๕๒๐๑ การเขียนสรางสรรค จํานวน  ๔๐   ช่ัวโมง    
 ท๑๖๒๐๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร จํานวน  ๔๐  ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

ตัวอยางที่ ๒   รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
 ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย  จํานวน  ๖๐  ช่ัวโมง   ๑.๕   หนวยกิต 
 ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย  จํานวน  ๖๐  ช่ัวโมง   ๑.๕   หนวยกิต 
 ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย  จํานวน  ๖๐  ช่ัวโมง   ๑.๕   หนวยกิต 
 ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย  จํานวน  ๖๐  ช่ัวโมง   ๑.๕   หนวยกิต 
 ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย  จํานวน  ๖๐  ช่ัวโมง   ๑.๕   หนวยกิต 
 ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย  จํานวน  ๖๐  ช่ัวโมง   ๑.๕   หนวยกิต 
 
รายวิชาเพิ่มเตมิ 
 ท๒๑๒๐๑ เสริมทักษะการอานรอยแกว รอยกรอง จํานวน  ๔๐   ช่ัวโมง ๑ หนวยกิต 
 ท๒๑๒๐๒ เสริมทักษะการอานจับใจความสําคัญ จํานวน  ๒๐   ช่ัวโมง ๐.๕ หนวยกิต 
 ท๒๒๒๐๑ เสริมทักษะอานบทประพันธ จํานวน  ๔๐   ช่ัวโมง ๑ หนวยกิต 
 ท๒๒๒๐๒ เสริมทักษะการเขียนเรื่องส้ัน จํานวน  ๔๐   ช่ัวโมง   ๑   หนวยกิต 
 ท๒๓๒๐๑ เสริมทักษะการเขียนสรางสรรค  จํานวน  ๔๐   ช่ัวโมง   ๑   หนวยกิต 
 ท๒๓๒๐๒ เสริมทักษะการพูดในที่ชุมชน จํานวน  ๒๐  ช่ัวโมง ๐.๕  หนวยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
ตัวอยางคําอธิบายรายวิชา 
ระดับประถมศึกษา 

ตัวอยางที่ ๑ คาํอธิบายรายวชิา  
 

ศ๑๕๑๐๑  ศิลปะ 
รายวิชาพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕  เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ........................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................. 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ ๑.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗ 
ศ ๑.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒ 
ศ ๒.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓,ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗ 
ศ ๒.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒ 
ศ ๓.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖ 
ศ ๓.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒ 
รวมท้ังหมด  ๒๖  ตัวชี้วดั 

 
ตัวอยางที่  ๒  คําอธิบายรายวิชา  

 
คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ศ๑๕๑๐๑  ศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕  เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ........................................................................................................................................................................................... 

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

.................................................................................................................................................................................................................. 
รหัสตัวชี้วัด 
ศ ๑.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗ 
ศ ๑.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒ 
ศ ๒.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓,ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗ 
ศ ๒.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒ 
ศ ๓.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖ 
ศ ๓.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒ 
รวมท้ังหมด  ๒๖  ตัวชี้วดั 

 
 

 
 



๑๗ 
ตัวอยางคําอธิบายรายวิชา 
ระดับมัธยมศึกษา 

ตัวอยางที่ ๑  คําอธิบายรายวิชา   
 

ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร 
รายวิชาพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑   ภาคเรยีนท่ี ๑ เวลา  ๖๐  ชั่วโมง จํานวน  ๑.๕  หนวยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ........................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................ 
รหัสตัวชี้วัด 
ระบุรหัสตัวช้ีวัดที่แบงเปนรายภาคตามความเหมาะสม 
รวมท้ังหมด.......................ตวัชี้วัด 
 

 

ตัวอยางที่ ๒  คําอธิบายรายวิชา  
 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑   ภาคเรยีนท่ี ๑ เวลา  ๖๐  ชั่วโมง จํานวน  ๑.๕  หนวยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ........................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................ 
รหัสตัวชี้วัด 
ระบุรหัสตัวช้ีวัดที่แบงเปนรายภาคตามความเหมาะสม 
รวมท้ังหมด.......................ตวัชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
ตัวอยางคําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

 
ตัวอยางที่  ๑  คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม   ระดับประถมศึกษา 

 
ท๑๔๒๐๑ วรรณกรรมทองถิ่น 

รายวิชาเพิ่มเตมิ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ........................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

ผลการเรียนรู 
๑. ............................................................................ 
๒ ............................................................................. 
๓. ............................................................................ 
               ฯลฯ 
รวมท้ังหมด  ......... ผลการเรียนรู 

 
 

ตัวอยางที่ ๒  คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม   ระดับประถมศึกษา 
 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท๑๔๒๐๑ วรรณกรรมทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ........................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

ผลการเรียนรู 
๑. ............................................................................ 
๒ ............................................................................. 
๓. ............................................................................ 
               ฯลฯ 
รวมท้ังหมด  ......... ผลการเรียนรู 

 
 

 



๑๙ 
 

ตัวอยางที่  ๓  คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  ระดับมัธยมศึกษา 
 

ท๒๒๒๐๑ เสริมทักษะอานบทประพันธ 
รายวิชาเพิ่มเตมิ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๒   ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง จํานวน  ๑  หนวยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ...........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................. 
ผลการเรียนรู 
๑. ............................................................................ 
๒ ............................................................................. 
๓. ............................................................................ 
               ฯลฯ 
รวมท้ังหมด  ....... ผลการเรียนรู 

 
 

 
ตัวอยางที่ ๔  คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  ระดับมัธยมศึกษา 

 
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ท๒๒๒๐๑ เสริมทักษะอานบทประพันธ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๒   ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา  ๔๐  ชั่วโมง จํานวน  ๑  หนวยกิต 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ...........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................. 

ผลการเรียนรู 
๑. ............................................................................ 
๒ ............................................................................. 
๓. ............................................................................ 
               ฯลฯ 
รวมท้ังหมด  ....... ผลการเรียนรู 

 
 
 



๒๐ 
๔.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
 แนวการเขียนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียน  แยกเปน ๓ กิจกรรม  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ไดแก ๑) กิจกรรมแนะแนว  ๒) กิจกรรมนักเรียน  
และ ๓) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน  ในแตละกิจกรรมใหระบุแนวการจัดกิจกรรม    
เวลาการจัดกิจกรรม   และแนวทางการประเมินกิจกรรมที่โรงเรียนกําหนด 
 

ตัวอยางกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนกิจกรรมที่มุงใหผูเรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบ
ดานเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม  
จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม  สามารถจัดการ
ตนเอง ได และอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข   

 โรงเรียน....................................................................... ไดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยแบง
ออกเปน ๓ ลักษณะ  ดังนี้ 

๑. กิจกรรมแนะแนว เปนกจิกรรมที่สงเสริมและพัฒนานกัเรียนให........................................ 
.................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………  
  นักเรียนทุกคนตองเขารวมกิจกรรมแนะแนว  ๔๐ ช่ัวโมงตอปการศึกษา (ระดับประถมศึกษา)
๒๐ ช่ัวโมงตอภาคเรียน (ระดับมัธยมศึกษา) 
  แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว 
     ............................................................................................................................ 
................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 

 ๒. กิจกรรมนักเรียน  เปนกจิกรรมที่สงเสริมและพัฒนานักเรียนให......................................... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................   
กิจกรรมนกัเรยีนประกอบดวย 
  ๒.๑  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด นักเรียนทุกคนตองเขารวมกิจกรรมลูกเสอื/
เนตรนารี/ยวุกาชาด ...... ช่ัวโมงตอปการศึกษา (ระดับประถมศึกษา) ......... ช่ัวโมงตอภาคเรียน (ระดบั
มัธยมศึกษา) 
 
 



๒๑ 
      แนวการจัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด  
 ............................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
     ๒.๒  กิจกรรมชุมนุม  นักเรียนทุกคนตองเขารวมกิจกรรมชุมนุม ...... ช่ัวโมงตอป
การศึกษา (ระดับประถมศึกษา) ........ ช่ัวโมงตอภาคเรียน (ระดับมัธยมศึกษา) 
     แนวการจัดกิจกรรมชุมนุม  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
....................................................................................................................................................  
............................................................................................................................………………… 
( หมายเหตุ  สามารถระบุช่ือกิจกรรมชุมนุมที่โรงเรียนจัดใหนักเรียนเลือกเรียน หรือช่ือกิจกรรมชุมนุมที่ 
โรงเรียนจัดใหมี) 

 ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน  เปนกจิกรรมที่สงเสริมและพัฒนานักเรยีนให 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........... ……………………………………………………………………………………………………… 
     นักเรียนทุกคนตองเขารวมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ...... ช่ัวโมงตอป
การศึกษา (ระดับประถมศึกษา)  ......... ช่ัวโมงตอภาคเรียน (ระดับมัธยมศึกษา) 
     แนวการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน   
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................…….. 
.....................................................................................................................................................  

 แนวทางการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  ........................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 ( หมายเหตุ  การประเมินผลอาจเขียนแยกการประเมินผลแตละกิจกรรม หรือเขียนรวมในภาพรวมของ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนก็ได ) 



๒๒ 
 
๕.  เกณฑการจบการศึกษา 
 กําหนดเกณฑการจบการศึกษาของโรงเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ แยกตามระดับการศึกษาที่โรงเรียนเปดสอนอยางชัดเจน  

 

ตัวอยาง 

 

เกณฑการจบระดับประถมศึกษา 
๑. ผูเรียนเรียนรายวิชาพืน้ฐาน  จํานวน...............ช่ัวโมง  และรายวิชาเพิม่เติม/กิจกรรมเพิ่มเติม  
    จํานวน ... ช่ัวโมง และมีผลการประเมินรายวิชาพืน้ฐานผานทุกรายวชิา 
๒. ผูเรียนตองมีผลการประเมินการอาน คดิวิเคราะห และเขียน ระดับ  “ผาน” ขึ้นไป 
๓. ผูเรียนตองมีผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับ  “ผาน” ขึ้นไป 
๔. ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และไดรับการตัดสินผลการเรียน “ผาน”   ทุกกิจกรรม 

เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
๑. ผูเรียนเรียนรายวิชาพืน้ฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม  จํานวน.............หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพืน้ฐาน  
     จํานวน ๖๖ หนวยกิต และรายวชิาเพิ่มเติม จํานวน..............หนวยกติ 
๒. ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสตูร ไมนอยกวา ๗๗ หนวยกติ โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน  
      จํานวน ๖๖ หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม ไมนอยกวา ๑๑ หนวยกติ 
๓. ผูเรียนตองมีผลการประเมินการอาน คดิวิเคราะห และเขียน ระดับ  “ผาน” ขึ้นไป 
๔. ผูเรียนตองมีผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับ  “ผาน” ขึ้นไป 
๕. ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และไดรับการตัดสินผลการเรียน “ผาน”   ทุกกิจกรรม 

เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑. ผูเรียนเรียนรายวิชาพืน้ฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม จํานวน.........หนวยกิต  เปนรายวชิาพื้นฐาน   
     จํานวน  ๔๑  หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม  จํานวนไมนอยกวา ....... หนวยกิต 
๒. ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๗๗ หนวยกติ เปนรายวิชาพืน้ฐาน ๔๑หนวยกิต  
      และรายวชิาเพิ่มเติม  ไมนอยกวา  ๓๖  หนวยกิต 
๓. ผูเรียนตองมีผลการประเมินการอาน คดิวิเคราะห และเขียน ระดับ  “ผาน” ขึ้นไป 
๔. ผูเรียนตองมีผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับ  “ผาน” ขึ้นไป 
๕. ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และไดรับการตัดสินผลการเรียน “ผาน”   ทุกกิจกรรม 

 

                    สวนอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากองคประกอบท่ีกําหนดให เชน สาระและมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด   
   และสาระการเรียนรูแกนกลาง  ตารางวิเคราะหตางๆ  ฯลฯ  ควรนําไปไวในเอกสารประกอบหลักสูตรตาม   
   ความเหมาะสม 

 
 



   
 
 
 
 

 
สวนที่ ๓ 

การตรวจสอบองคประกอบหลกัสูตรโรงเรียน 
 

 
วัตถุประสงค  
 ๑. เพื่อตรวจสอบองคประกอบหลักสูตรโรงเรียนวามีองคประกอบครบถวนและสอดคลอง 
กับหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 ๒. เพื่อนําผลการตรวจสอบไปปรับปรุงแกไขหลักสูตรโรงเรียนใหมคุีณภาพยิ่งขึ้น 
 
วิธีดําเนินการ 
 ๑.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานและผูเกีย่วของ
ตรวจสอบองคประกอบหลกัสูตรโรงเรียน 
 ๒.  โรงเรียนนาํผลการตรวจสอบ   มาอภิปรายรวมกนัและสรุปเปนภาพรวมของโรงเรียน 
 และพิจารณาหาแนวทางปรบัปรุง และพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 
 

แบบตรวจสอบองคประกอบหลกัสูตรโรงเรียน 
 
 
โรงเรียน …….……………………………….. อําเภอ ………………………. จังหวัด ……………………. 
สพท. ……………………………………………เขต………………………..……………………………... 
 
 

คําชี้แจง 
  ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานและผูที่เกีย่วของ
ดําเนินการตรวจสอบองคประกอบหลักสตูรโรงเรียน ตามลําดับดังนี ้

๑. ตรวจสอบองคประกอบหลักสูตรโรงเรียนตามรายการที่กําหนด  แลวเขียนเครื่องหมาย  ลงใน
ชองผลการตรวจสอบตามความเปนจริง   

๒. บันทกึแนวทางในการปรบัปรุง/แกไขแตละรายการเพือ่ใหโรงเรียนนําไปใชประโยชนในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนตอไป 

๓. หากมีขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอืน่ ใหบันทึกลงในขอเสนอแนะ อ่ืนๆ 
๔. สรุปผลการตรวจสอบภาพรวมองคประกอบหลักสูตรโรงเรียน โดยเขียนเครื่องหมาย  ลงใน

ตารางแสดงผล การตรวจสอบภาพรวมองคประกอบหลกัสูตรโรงเรียน   
 

 
การใหระดับคุณภาพ 
 คณะกรรมการฯ ใหระดับคุณภาพตามที่ไดพิจารณาตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา  โดยเขียน
เครื่องหมาย   ลงในชองระดับคุณภาพ ดังนี ้
 ระดับคุณภาพ  ๓   หมายถึง ครบถวน  ถูกตอง  สอดคลอง  เหมาะสม ทุกรายการ 
 ระดับคุณภาพ     ๒    หมายถึง     มีครบทุกรายการ  แตมีบางรายการควรปรับปรุงแกไข  
 ระดับคุณภาพ  ๑   หมายถึง   ไมมี มีไมครบทุกรายการ ไมสอดคลอง  ตองปรับปรุงแกไขหรือ  
                                                                 เพิ่มเติม 
  
 
 
 
 



๒๕ 
องคประกอบของหลักสูตรโรงเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช ๒๕๕๑ 

ระดับคุณภาพ 
รายการ ๓ ๒ ๑ ขอเสนอแนะ ปรับปรงุ/แกไข 

๑  สวนนาํ 
     ๑.๑  ความนํา    
           แสดงความเชื่อมโยงระหวางหลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กรอบหลักสูตร
ระดับทองถ่ิน จุดเนน และความตองการ ของโรงเรียน 

    

     ๑.๒วิสัยทัศน 
           ๑.๒.๑  แสดงภาพอนาคตที่พึงประสงคของผูเรียนที่
สอดคลองกับวิสัยทัศนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑อยางชดัเจน 

    

          ๑.๒.๒  แสดงภาพอนาคตที่พึงประสงคของผูเรียน
สอดคลองกับกรอบหลักสูตรระดับทองถ่ิน 

    

          ๑.๒.๓ แสดงภาพอนาคตที่พึงประสงคของผูเรียน 
ครอบคลุมสภาพความตองการของโรงเรยีน ชุมชน ทองถิน่ 

    

          ๑.๒.๔  มีความชัดเจนสามารถปฏิบัติได     
   ๑.๓  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
           มีความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑ 

    

  ๑.๔  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
       ๑.๔.๑ มีความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

    

      ๑.๔.๒ มีความสอดคลองกับเปาหมายจดุเนน  กรอบ
หลักสูตรระดบัทองถ่ิน 

    

      ๑.๔.๓ สอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียน     
๒.  โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
     ๒.๑ โครงสรางเวลาเรียน 

    

                 ๒.๑.๑ มีการระบุเวลาเรียนของ ๘ กลุมสาระ 
การเรียนรู   ที่เปนเวลาเรียนพืน้ฐานและเพิ่มเติม จําแนกแตละ
ช้ันปอยางชัดเจน 

    

               ๒.๑.๒  มีการระบุเวลาจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียน
จําแนกแตละชัน้ปอยางชัดเจน 

    

                     ๒.๑.๓   เวลาเรียนรวมของหลักสตูรสถานศึกษา
สอดคลองกับโครงสรางเวลาเรียนตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

    

 
 



๒๖ 
 

ระดับคุณภาพ 
รายการ ๓ ๒ ๑ ขอเสนอแนะ ปรับปรงุ/แกไข 

        ๒.๒ โครงสรางหลักสูตรชั้นป     
                   ๒.๒.๑ มีการระบรุายวิชาพืน้ฐานทั้ง ๘ กลุมสาระ
สารเรียนรู  พรอมทั้งระบุเวลาเรียนและหรือหนวยกิต 

    

                   ๒.๒.๒ มกีารระบุรายวิชาเพิ่มเติมที่สถานศึกษา
กําหนด  พรอมทั้งระบุเวลาเรียนและหรือหนวยกิต 

    

                   ๒.๒.๓ มีการระบกุิจกรรมพัฒนาผูเรียน  พรอมทั้ง
ระบุเวลาเรียน 

    

                   ๒.๒.๔ มีรายวิชาพื้นฐานที่ระบรุหัสวิชา  ช่ือ
รายวิชา จํานวนเวลาเรียน และหรือหนวยกติ ไวอยางถกูตอง
ชัดเจน 

    

                  ๒.๒.๕ มีรายวิชาเพิ่มเติม / กจิกรรมเพิ่มเติม 
สอดคลองกับวิสัยทัศน  จุดเนนของโรงเรียน  

    

๓.  คําอธิบายรายวิชา 
      ๓.๑ มีการระบุรหัสวิชา ช่ือรายวิชา และชื่อกลุมสาระ
การเรียนรูไวอยางถูกตองชัดเจน 

    

     ๓.๒  มีการระบุช้ันปที่สอนและจํานวนเวลาเรียนและ/
หรือหนวยกิต ไวอยางถูกตองชัดเจน 

    

     ๓.๓  การเขียนคําอธิบายรายวิชา เขียนเปนความเรียง       
โดยระบุองคความรู ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะหรือ     
เจตคติที่ตองการ 

    

     ๓.๔  มีการจัดทําคําอธิบายรายวชิาพื้นฐานครอบคลุม
ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรูแกนกลาง 

    

      ๓.๕   มีการระบุรหัสตัวช้ีวัด  ในรายวิชาพื้นฐาน และ
จํานวนรวมของตัวช้ีวดั 

    

      ๓.๖ มีการระบุผลการเรียนรู  ในรายวิชาเพิ่มเติม และ
จํานวนรวมของผลการเรียนรู 

    

     ๓.๗ มีการกําหนดสาระการเรียนรูทองถ่ินสอดแทรก   
อยูในคําอธิบายรายวชิาพื้นฐานหรือรายวิชาเพิ่มเติม 

    

๔. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
     ๔.๑ จัดกิจกรรมทั้ง ๓ กิจกรรมตามที่กาํหนดไวใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 
๒๕๕๑ 

    

 



๒๗ 
ระดับคุณภาพ 

รายการ ๓ ๒ ๑ ขอเสนอแนะ ปรับปรงุ/แกไข 

     ๔.๒ จดัเวลาทั้ง ๓ กิจกรรมสอดคลองกับโครงสราง
เวลาเรียนทีห่ลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

    

    ๔.๓  มีแนวทางการจดักจิกรรมที่ชัดเจน     
     ๔.๔  มีแนวทางการประเมินกิจกรรมทีชั่ดเจน     
๕.  เกณฑการจบการศึกษา     

      ๕.๑  มีการระบุเวลาเรียน/หนวยกิต รายวิชาพืน้ฐาน
และรายวิชาเพิม่เติม ตามเกณฑการจบหลักสูตรของ
โรงเรียนไวอยางชัดเจนและสอดคลองกับโครงสราง
หลักสูตรของโรงเรียน 

    

     ๕.๒   มีการระบุเกณฑการประเมินการอาน 
คิดวิเคราะห  และเขียนไวอยางชัดเจน 

    

    ๕.๓  มีการระบุเกณฑการประเมินคุณลักษณะ           
อันพึงประสงคไวอยางชดัเจน 

    

     ๕.๔   มีการระบุเกณฑการผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   
ไวอยางชดัเจน 

    

 
ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………... 

      ลงชื่อ  ………………………………… ผูตรวจสอบ 
       ( …………………………….... ) 
      ตําแหนง ................................................... 
          ………/………../……… 

 



 
  
 
 

 
 

สรุปผลการตรวจสอบภาพรวมองคประกอบหลกัสูตรโรงเรียน 

สวนที่ ๔ 

โรงเรียน..............................................................อําเภอ....................................................... 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา…………………  เขต ….. 

*********************** 

ตอนที่ ๑  ตารางแสดงผล การตรวจสอบภาพรวมองคประกอบหลักสูตรโรงเรียน 

ผลการตรวจสอบ
องคประกอบหลักสูตร 

ระดับคุณภาพ 
ท่ี รายการตรวจสอบโรงเรียน 

๓ ๒ ๑ 
๑ สวนนํา    
๒ โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา    
๓ คําอธิบายรายวิชา    
๔ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    
๕ เกณฑการจบการศึกษา    

 
ตอนที่ ๒   สรุปผลการตรวจสอบองคประกอบหลักสูตรโรงเรียน จุดเดน  จุดที่ตองเพิม่เติมและพัฒนา 

จุดเดนของหลกัสูตรโรงเรียน 
 ...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
                /จุดท่ีตองเพิ่ม... 



๒๙ 
จุดท่ีตองเพิ่มเติม /พัฒนา 
๑ .  สวนนาํ 
     ๑.๑  ความนํา 
 ...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
      ๑.๒  วิสัยทัศนโรงเรียน 
 ...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
        ๑.๓.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 ...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
        ๑.๔  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ...................................................................................................................................................... 
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       คณะทํางาน  
 
 
 

ท่ีปรึกษา 
๑.  นางเบญจาลักษณ   น้ําฟา ผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
๒.  นางภาวนี   ธํารงเลิศฤทธิ์ รองผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
๓. นางสาวรุงนภา  นุตราวงศ นักวิชาการศึกษา   สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

คณะทํางานจัดทําเอกสาร  ครั้งที ่๑ 
๑. นายมนตรี  อุสาหะ ศึกษานิเทศก สพท.ลพบุรี เขต ๑ ประธาน 
๒. วาที่ ร.ต.อุดมศักดิ์  ธนะกิจรุงเรือง นักวิชาการศึกษา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา รองประธาน 
๓. นางฉัตรแกว   เภาวเิศษ ศึกษานิเทศก สพท.กรุงเทพมหานคร เขต ๓ กรรมการ 
๔. นางสาวรัชนีวลัย    จุลบาท ศึกษานิเทศก สพท.ศรีสะเกษ เขต ๓ กรรมการ 
๕. นางทัศนีย   สุวรรณพงษ ศึกษานิเทศก สพท.สมุทรสาคร กรรมการ 
๖. นางธนาลัย  ลิมปรัตนคีรี ผูอํานวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” กรรมการ 
๗. นางภาวนี   ธํารงเลิศฤทธิ์ รองผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กรรมการ 
๘. นางปานทิพย   จตุรานนท นักวิชาการศึกษา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กรรมการ 
๙. นางมัทนา    มรรคผล นักวิชาการศึกษา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กรรมการ 
๑๐. นายอนจุินต   ลาภธนาภรณ นักวิชาการศึกษา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กรรมการและ

เลขานุการ 

คณะทํางานจัดทําเอกสาร  ครั้งที ่๒ และ ๓ 
๑. นายมนตรี  อุสาหะ ศึกษานิเทศก สพท.ลพบุรี เขต ๑ ประธาน 
๒. วาที่ ร.ต.อุดมศักดิ์ ธนะกิจรุงเรือง นักวิชาการศึกษา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา รองประธาน 
๓. นายชาติ  แจมนุช ศึกษานิเทศก  สพท.กรุงเทพมหานคร เขต ๑ กรรมการ 
๔. นางสาวนวลนอย  เจริญผล ศึกษานิเทศก  สพท.กรุงเทพมหานคร เขต ๒ กรรมการ 
๕. นางไพเราะ   มีบางยาง ศึกษานิเทศก สพท.กรุงเทพมหานคร เขต ๓ กรรมการ 
๖. นางฉัตรแกว   เภาวเิศษ ศึกษานิเทศก สพท.กรุงเทพมหานคร เขต ๓ กรรมการ 
๗. นางทัศนีย   สุวรรณพงษ ศึกษานิเทศก สพท.สมุทรสาคร กรรมการ 
๘. นางวนดิา  ปาณีนิจ ศึกษานิเทศก สพท.รอยเอ็ด เขต ๑ กรรมการ 
๙. นายประกอบ   มณีโรจน ศึกษานิเทศก สพท.สงขลา เขต ๒ กรรมการ 

 



๓๒ 
 

๑๐. น.ส.รัชนีวัลย    จุลบาท ศึกษานิเทศก สพท.ศรีสะเกษ เขต ๓ กรรมการ 
๑๑. นายมานิต  สิทธิศร ศึกษานิเทศก สพท.ศรีสะเกษ เขต ๔ กรรมการ 
๑๒. นางบุญรวย    ชวยปลัด ศึกษานิเทศก สพท.สุราษฎรธานี  เขต ๒ กรรมการ 
๑๓. นางประภา     ภัทรธํารง ศึกษานิเทศก สพท.ภูเก็ต   กรรมการ 
๑๔. นายอาทร    จนัทรแดง ศึกษานิเทศก สพท.พัทลุง  เขต ๒ กรรมการ 
๑๕. นางธนาลัย  ลิมปรัตนคีรี ผูอํานวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” กรรมการ 
๑๖. นายณรงคศิลป  ธูปพนม รองผูอํานวยการ  สสวท. กรรมการ 
๑๗. น.ส.จารุวรรณ  แสงทอง ผูชวยผูอํานวยการ สสวท. กรรมการ 
๑๘. นายอุปการ  จรีะพันธ ุ หัวหนาโครงการเทคโนโลยี  สสวท. กรรมการ 
๑๙. นางสุคนธ   สินธพานนท ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๒๐. น.ส.มาลี  โตสกุล ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๒๑. นางประไพ  ปนสุวรรณ ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๒๒. นางภาวนี  ธํารงเลิศฤทธิ์ รองผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กรรมการ 
๒๓. นางเกยูร   ปริยพฤทธ นักวิชาการศึกษา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กรรมการ 
๒๔. นางปานทิพย  จตุรานนท นักวิชาการศึกษา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กรรมการ 
๒๕. น.ส.รัตนา  แสงบัวเผ่ือน นักวิชาการศึกษา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กรรมการ 
๒๖. นางมัทนา   มรรคผล นักวิชาการศึกษา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กรรมการ 
๒๗. นายอนจุินต   ลาภธนาภรณ นักวิชาการศึกษา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กรรมการและ

เลขานุการ 

บรรณาธิการกิจ 
๑. นางสาวจิตรา  พิณโอภาส ศึกษานิเทศก  สพท.กรุงเทพมหานคร เขต ๒ 
๒. น.ส.รัชนีวัลย    จุลบาท ศึกษานิเทศก สพท.ศรีสะเกษ เขต ๓ 
๓. นางทัศนีย   สุวรรณพงษ ศึกษานิเทศก สพท.สมุทรสาคร 
๔. นางเกสร  ทองแสน ศึกษานิเทศก สพท.กาฬสินธุ เขต ๒ 
๕. นางภาวนี   ธํารงเลิศฤทธิ์ รองผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
๖. วาที่ ร.ต.อุดมศักดิ์ ธนะกิจรุงเรือง นักวิชาการศึกษา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
๗. นางปานทิพย  จตุรานนท นักวิชาการศึกษา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
๘. นางมัทนา   มรรคผล นักวิชาการศึกษา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
๙. นายอนจุินต   ลาภธนาภรณ นักวิชาการศึกษา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
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