
ดร.ชยพร  กระต่ายทอง 
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของประเทศไทย



VUCA 
World

Volatility: 

ความผันผวน

Ambiguity:

ความคลุมเครือ

Complexity:

ความซับซ้อน

Uncertainly:
ความไม่แน่นอน

ปัญญาประดิษฐ์ 
(AI) 

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
แบบก้าวกระโดด 

(Disruptive Technology) 

ชีวิตวิถีใหม่ 
(New Normal) 

สังคมสูงวัย 

❑ ยกระดับคุณภาพการศึกษา

❑ พัฒนาก าลังคนให้มี
สมรรถนะที่จ าเป็น 

❑ สามารถปรับตัวให้ด ารงชีวิต
ในสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว 

❑ สร้างโอกาสในการเข้าถึง
อาชีพรูปแบบใหม่

สภาพสังคม การเมือง 
เศรษฐกิจเปลี่ยนไป





สมรรถนะ

ที่มา: OECD 2016

องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development)
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➢พลเมืองที่เขม้แข็ง

➢ ผูร้ว่มสรา้งสรรคน์วตักรรม

➢ ผูเ้รยีนรู ้

ในรปูแบบของผลลพัธท์ ีพ่งึประสงคข์องการศกึษา
(Desired Outcomes of Education: DOE Thailand) 



การศกึษาข ัน้พืน้ฐาน: การศกึษากอ่นระดบัอดุมศกึษา

ระดบักอ่น
ประถมศกึษา

ระดบั
ประถมศกึษา 

ระดบั
มธัยมศกึษา

ม.ตน้: การศกึษาภาคบงัคบั
ม.ปลาย: การศกึษาขัน้พืน้ฐาน
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หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศักราช 2551



การพฒันาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551

วสัิยทัศน์

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
การสื่อสาร  การคดิ  การแก้ปัญหา 

การใช้ทกัษะชีวิต  การใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพงึประสงค์
รักชาต ิศาสน ์กษัตริย ์ ซือ่สัตยสุ์จริต  มวีนัิย

ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพยีง  มุ่งม่ันในการท างาน
รักความเป็นไทย  มจีติสาธารณะ

คุณภาพของผู้เรียนระดบัการศกึษาขั้นพืน้ฐาน

มาตรฐานการเรียนรู้/ ตวัชีว้ัด
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน



หลักสูตรสถานศกึษา

การพฒันาหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551

กรอบหลักสูตรระดบัทอ้งถิน่

ความตอ้งการ
ของทอ้งถิน่

+

+ +
ส่วนทีส่ถานศึกษา

เพิม่เตมิ

การวัดประเมิน
คุณภาพระดบัทอ้งถิน่

หลักสูตรแกนกลางฯ

หลักสูตร
แกนกลาง

เป้าหมาย/ 
จุดเน้น

สาระการเรียนรู้
ทอ้งถิน่

สพฐ.

รร.

สพท. +



หลักสูตรสถานศึกษา

ความต้องการของสถานศึกษาความต้องการของทอ้งถิน่



มาตรฐานการเรียนรู ้              

หลกัสูตรแกนกลางระดบัชาติ

กรอบหลกัสูตรและการประเมินระดบัทอ้งถิน่

หลกัสูตรและการประเมินระดบัสถานศึกษา

กิจกรรมการเรียนรู ้
ช้ินงาน/ ภาระงาน

ที่นกัเรียนปฏิบติั

การประเมิน  - เกณฑก์ารประเมิน            

- แนวการใหค้ะแนน

- ค าอธิบายคุณภาพงาน

ผลงานตวัอย่างที่ไดม้าตรฐาน

ความสนใจ 

ความตอ้งการ

ของผูเ้รียน

สภาพปัญหา

เหตุการณ ์        

ในชมุชน

หลกัสูตรอิงมาตรฐาน

การเรียนการสอนในชั้นเรียน



จากหลกัสูตรแกนกลางฯ สู่ชั้นเรียน

ระดบัชาติ ระดบัทอ้งถิน่ ระดบัสถานศึกษา ระดบัชั้นเรียน

หลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้ นฐาน 

พุทธศกัราช 2551

กรอบหลกัสูตร

ระดบัทอ้งถิน่

หลกัสูตรสถานศึกษา

ค าอธิบายรายวิชา โครงสรา้งรายวิชา

หน่วย        

การเรียนรู ้

หน่วย        

การเรียนรู ้

หน่วย        

การเรียนรู ้

แผนการจดัการเรียนรู ้

แผนการจดัการเรียนรู ้

แผนการจดัการเรียนรู ้



จากมาตรฐานการเรียนรู้สู่การพฒันาสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน

มาตรฐานการเรียนรู้ (12 ปี)

• 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ตัวชีวั้ด 
(8 กลุ่มสาระการเรียนรู้)

• ตัวชีวั้ดชัน้ปี
• ตัวชีวั้ดช่วงชัน้

รายวชิาพืน้ฐาน 
(ตัวชีวั้ด + สาระการเรียนรู้

แกนกลาง)

ประเมินผล

สมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน
5 ประการ

แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้

โครงสร้างรายวชิา



จากผลการเรียนรู้สู่การพฒันาสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน

รายวิชาเพิม่เตมิ
(ผลการเรียนรู้ + สาระการเรียนรู้    

เพิม่เตมิ) 

ประเมินผล
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน

5 ประการ

แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้

โครงสร้างรายวิชา



จากกจิกรรมพฒันาผู้เรียนสู่การพฒันาสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน
ประเมินผล

(ผ่าน/ ไม่ผ่าน)
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน

5 ประการ

โครงการ/ กจิกรรม

1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพญ็ประโยชน ์
นักศึกษาวชิาทหาร

- ชมรม/ ชุมนุม
3. กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์



จากกจิกรรมเสริมหลักสูตรสู่การพัฒนาสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน

กจิกรรมเสริมหลักสูตร สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ประการ

กจิวัตรประจ าวัน กจิกรรมยามเช้า

วันส าคัญ ตลาดนัดวิชาการ

กฬีาสี

ตลาดนัดอาชีพ

Open House

เวทศัีกยภาพ

สัปดาหบ์รูณาการ

สัปดาห…์

ทศันศึกษา โครงงาน เข้าค่าย .......... ..........



จากหลักสูตรสู่การพฒันาสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน

มาตรฐานการเรียนรู้ (12 ปี)

• 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ตัวชีวั้ด 
(8 กลุ่มสาระการเรียนรู้)

• ตัวชีวั้ดชัน้ปี
• ตัวชีวั้ดช่วงชัน้

รายวชิาพืน้ฐาน 
(ตัวชีวั้ด + สาระการเรียนรู้

แกนกลาง)

ประเมินผล

สมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน
5 ประการ

*จดัสภาพแวดลอ้ม และบรรยากาศการเรยีนรู ้ ท ีส่ง่เสรมิการพฒันาสมรรถนะผูเ้รยีน

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายวชิาเพิม่เตมิ
(ผลการเรียนรู้ + สาระการเรียนรู้เพิม่เตมิ) 



ความเคล่ือนไหวของหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551



ปรับได้ตาม
ความเหมาะสม

ปรับได้ตาม
ความเหมาะสม

ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด

ภาษาอังกฤษ (ชั้น ป.1 – 3 จัดเวลาเรียน 200 ชม./ปี
หรือ 5 ชม./สัปดาห์) เลือกจัดใน ๒ ลักษณะ

1. จัดเป็นรายวิชาพื้นฐาน 200 ชม./ปี หรือ 5 ชม./สับดาห์
2. จัดเป็นรายวิชาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 120ชม./ปี  และหรือ

รายวิชาเพิ่มเติม และหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 80 ชม./ปี



เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560



หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04010/ว1228 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย 

การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร

เน้นตัวชี้วัดต้องรู้

บูรณาการตัวชี้วัดควรรู้
กับกิจกรรมภาคปฏิบัติ/ 
ภาระงาน



ศึกษาขอ้มูลท่ีเกีย่วขอ้ง

หลกัสูตรสถานศึกษา

ก าหนดวิสยัทศัน/์ สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน/ คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์

การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา

หลกัสูตรแกนกลาง

กรอบหลกัสูตรระดบัทอ้งถิน่

บริบท ความตอ้งการของสถานศึกษา

ก าหนดโครงสรา้งหลกัสูตรสถานศึกษา

รายวิชาพื้ นฐานและเพิม่เติม กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เวลาเรียน

ค าอธิบายรายวิชา เกณฑก์ารวดัประเมินผลและจบการศึกษา

ตรวจพิจารณาคุณภาพหลกัสูตร

น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา

ใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา (ระดบัชั้นเรียน)

จดัท าโครงสรา้งรายวิชา

ออกแบบหน่วยการเรียนรู/้ จดัการเรียนรู ้

วิจยั ติดตาม ประเมินผลการใชห้ลกัสูตร

ป
รบั

ป
รุง พ

ฒั
น
า



สถานศึกษา

ส่งเสริม สนับสนุน

• พัฒนาบุคลากร

• จัดสรรงบประมาณ ทรัพยากร

• ด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม

• ส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการ

คณะกรรมการสถานศึกษา
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ใช้หลักสูตรการเรียนการสอน
ระดับชั้นเรียน

วิจัย ติดตาม ประเมินผล
การใช้หลักสูตร

ก ากับ ดูแลคุณภาพ

• นิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตร

• จัดระบบประกันคุณภาพภายใน

• วิจัย ประเมินผลการใช้หลักสูตร

จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา

การบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษา



มาตรฐานการเรียนรู้ 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
o ภาษาไทย 
o คณิตศาสตร์
o วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
o สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม
o สขุศึกษาและพลศึกษา
o ศิลปะ
o การงานอาชีพ 
o ภาษาต่างประเทศ

เน้น
การประเมินผล
ท่ีหลากหลาย
ตามสภาพจริง 
เน้นการปฏิบติั

การส่งเสริมและพฒันาสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง

วิเคราะหแ์ละบรูณาการ
ตวัช้ีวดัชัน้ปี/ ช่วงชัน้ 
ท่ีมีความสอดคล้อง

เช่ือมโยงกนั 

แผนการจดัการเรียนรู้

แผนการจดัการเรียนรู้

รายวิชา

โครงสร้างรายวิชา

o การส่ือสาร 
o การคิด 
o การแก้ปัญหา  
o การใช้

ทกัษะชีวิต 
o การใช้

เทคโนโลยี

➢ เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

แผนการจดัการเรียนรู้

➢ เพิม่เตมิสถานการณ/์ กิจกรรม ทีส่่งเสริม พฒันาสมรรถนะ
การน าความรู้ ทกัษะ เจตคตแิละคุณลักษณะ ไปใช้จริง

➢ สะทอ้นผลการเรียนรู้ทนัที
➢ จัดกิจกรรมทีห่ลากหลาย

จัดเวทใีหนั้กเรียนได้แสดงสมรรถนะ
➢ เปิดโอกาสใหผู้้เรียนมอีิสระ คิด ปฏบัิตติามความถนัด 

ความสามารถ ความสนใจ ความต้องการ

สมรรถนะส าคญั
ของผูเ้รียน

*จดัสภาพแวดลอ้ม และบรรยากาศการเรยีนรูท้ ีส่ง่เสรมิการพฒันาสมรรถนะผูเ้รยีน

หน่วยการเรียนรู้บรูณาการหน่วยการเรียนรู้

แผนการจดัการเรียนรู้

o รายวิชา...
o รายวิชา...
o รายวิชา...



มาตรฐาน

การเรยีนรู ้

และตวัชีว้ดั 

ตาม

หลกัสตูร

แกนกลางฯ 
2551

สมรรถนะ
ผูเ้รยีน

การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

สถานการณ์ 
ภาระงาน/ 

ชิน้งาน

ความรู ้

ทกัษะ

เจตคต/ิ คา่นยิม



สพท. • ขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางฯ 2551 
ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

โรงเรียน
• มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียน

ครู
• ครูมีหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 
และจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

นักเรียน • นักเรียนมีสมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21

สพฐ.




