
หลักสูตรสถานศกึษา 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชยั วงษ์ใหญ่* 
 
 
บทน า  
 
 การกระจายอ านาจทางการศึกษาให้สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนา
ภารกิจ ร่วมตัดสินใจ จัดสรรสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือส่งเสริมคุณภาพการศึกษาไปสู่มาตรฐาน
การศึกษา   ท่ีพึงประสงค์ เก่ียวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 27 ระบวุ่า ให้คณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐานก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานเพ่ือความเป็นไทย  ความเป็น
พลเมืองดีของชาติ การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนเพ่ือการศกึษาตอ่ และในวรรคท่ีสอง        
ของมาตรานีร้ะบุว่า ให้สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานมีหน้าท่ีจัดท าสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์        
ในวรรคหนึ่ง ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน คณุลักษณะ           
อนัพงึประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชมุชน สงัคมและประเทศชาต ิ 
 หลักสูตรสถานศึกษา เป็นหลักสูตรท่ีมีหุ้ นส่วนการท างานร่วมกันของบุคคลภายใน
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนท่ีมีการวางแผนและออกแบบหลักสูตร                        
ท่ีครอบคลุมภาระงานการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานทุกด้านของสถานศึกษา การก าหนดคณุลกัษณะ           
อนัพึงประสงค์ของผู้ เรียนจึงเป็นเปา้หมายของคณุภาพการศึกษา อนัเป็นแนวทางการจดักระบวนการ
เ รียน รู้ ท่ีสอดคล้องกับภูมิสังคม  คือ สังคม วัฒนธรรม  และสิ่ งแวดล้อมของชุมชน ซึ่ ง เ ป็น                      
มวลประสบการณ์ท่ีจะเกิดขึน้กบัผู้ เรียนตามศกัยภาพ ของแตล่ะบคุคล 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์จะเป็นหลักยึดในการออกแบบหลักสูตร  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์หมายถึง การแสดงลักษณะเฉพาะท่ีเด่นของผู้ เรียนเม่ือส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร             
เป็นลกัษณะท่ีจะต้องบม่เพาะผู้ เรียน เช่น การคิด การใฝ่รู้ การตรงต่อเวลา ความมีวินยั จิตสาธารณะ 
โดยเฉพาะคณุลักษณะด้านความซ่ือสัตย์สุจริต ดงัพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ความวา่  
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“ความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นพืน้ฐานของความดีทุกอย่าง เด็กๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึน้            
ในตนเอง  เพ่ือจกัได้เติบโตขึน้เป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตท่ีสะอาดท่ีเจริญมัน่คง”  พระพระต าหนกั
จิตรลาดารโหฐาน   

                    18 พ.ย. 2530 
 
 คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์เหล่านีจ้ะถูกบม่เพาะและหลอมรวมเป็นบคุลิกภาพของผู้ เรียน
แตล่ะบคุคลผา่นกระบวนการบริหารจดัการหลกัสตูรสถานศกึษา 
 
ลักษณะของหลักสูตรสถานศึกษา 
 หลกัสตูรสถานศกึษาประกอบด้วย 1) วิสยัทศัน์ 2) พนัธกิจ 3) คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
4) จุดหมาย 5) โครงสร้าง 6) ค าอธิบายรายวิชา 7) หน่วยการเรียนรู้ 8) กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน               
9) ระเบียบการวดัและประเมินผล 10) คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา เอกสารส่วนนี ้
เรียกว่าหลักสูตรฉบับโรงเรียน (Curriculum) ซึ่งเป็นสิ่งท่ีสถานศึกษาคาดหวังเก่ียวกับคุณภาพ
การศึกษา ส่วนท่ีจะท าให้คุณภาพการศึกษาเป็นไปตามท่ีสถานศึกษาคาดหวังคือ หลักสูตรฉบับ
ครูผู้สอนหรือการเรียนการสอน (Instruction) ซึ่งประกอบด้วย 1) วิสัยทัศน์ 2) พันธกิจ                      
3) คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ 4) จุดหมาย 5) โครงสร้าง 6) ค าอธิบายรายวิชา (เฉพาะท่ีผู้สอน
รับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้) 7) หน่วยการเรียนรู้ (ท่ีสมบูรณ์พร้อมท่ีจะน าไปสอนจริงรวมทัง้
เคร่ืองมือการวดัและประเมินผลแตล่ะหนว่ย) 8) คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรสถานศกึษา  
 หน่วยการเรียนรู้ หมายถึง ความรู้ท่ีครบวงจรในเร่ืองหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการจ าแนกสาระ     
การเรียนรู้ออกเป็นเร่ือง การออกแบบและจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัผลการเรียนรู้ท่ีก าหนด 
และตรงกับความต้องการความสนใจหรือปัญหาท่ีผู้ เรียนต้องการทราบ โดยผู้สอนเป็นผู้ เอือ้อ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ โดยบูรณการการคิดกับกระบวนการเรียนรู้แต่ละขัน้ ขณะด าเนินกิจกรรม
การเรียนรู้โดยผู้สอน กระตุ้นความสนใจ การส ารวจตรวจสอบ การอธิบาย การขยายความรู้และการ
ประเมิน เป็นการสร้างความสมดลุระหว่างผู้ เรียนกับหลกัสูตร และผู้ เรียนได้ทราบขอบเขตของสาระ          
ท่ีจะเรียนล่วงหน้าและเตรียมตัววางแผนหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง  องค์ประกอบของหน่วย             
การเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) สาระ ระดบัชัน้ ภาคเรียนท่ี หน่วยเร่ือง เวลา 2) ผลการเรียนรู้ 3) ความคิด
รวบยอดหลัก 4) หัวข้อของสาระ 5) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้                 
6) จุดประสงค์การเรียนรู้ 7) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 8) ส่ือการเรียนรู้ 9) การประเมินผล
ประกอบด้วยวิธีการและเคร่ืองมือวดั 10) บนัทึกหลงัการสอน ประโยชน์ของการบนัทึกหลงัการสอน          



 

คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

มาตรฐานสาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้รายปี 

ค าอธิบายรายวิชา 

หน่วยการเรียนรู้ 

จะท าให้ผู้ สอนมีสารสนเทศน าไปพัฒนาผู้ เรียนหรือปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และการท าวิจัย                     
ในชัน้เรียนท่ีสอดคล้องกบัวิถีชีวิตการท างานของผู้สอน 
 ความเช่ือมโยง (Alignment) คุณลักษณะอันพึงประสงค์กับมาตรฐานสาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ชว่งชัน้ สาระการเรียนรู้รายปี ค าอธิบายรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ จะสะท้อนให้เห็น
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาจากจุดเน้นของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  มาตรา 27                 
ท่ีคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐานก าหนดหลกัสตูรแกนกลาง และสถานศกึษาจดัท าสาระของหลกัสตูร
ท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาในชุมชน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิก           
ท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งสถานศึกษาตัง้อยู่ในท้องถ่ิน ความงดงาม             
ของหลกัสตูรท่ีมีความหลากหลายตามสภาพและบริบทของท้องถ่ินท่ีแตกตา่งกนั แตก็่มีความเช่ือมโยง
กบัสาระการเรียนรู้จากหลกัสตูรแกนกลางดงัแผนภาพตอ่ไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ   ความเช่ือมโยงระหวา่งคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์กบัมาตรฐานสาระการเรียนรู้  
 สาระการเรียนรู้ชว่งชัน้ สาระการเรียนรู้รายปี ค าอธิบายรายวิชาและหนว่ยการเรียนรู้ 
 
การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
 หลกัสูตรสถานศึกษามีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องได้รับการประเมินและปรับปรุงให้มี
คณุภาพมากยิ่งขึน้ตลอดเวลา ทัง้นีเ้พ่ือให้การจดัการศกึษาของแตล่ะสถานศกึษามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสงูสดุ 



 

 การประเมินหลกัสตูรสถานศกึษามีเหตผุลท่ีส าคญัดงันี ้
  1.  เพ่ือรักษาและปรับปรุงคณุภาพทางวิชาการ 
  2.  เพ่ือวางแผนปรับปรุงหรือจดัท าหลกัสตูรใหม่ 
  3.  เพ่ือจดัหาและจดัสรรงบประมาณ 
  4.  เพ่ือยืนยนัตอ่ประชาชนและองค์กรภายนอกวา่สถานศกึษามีการควบคมุดแูล 
   และตดิตามผลการใช้หลกัสตูรอยา่งใกล้ชิด 
 

 กระบวนการประเมินหลกัสตูรท่ีมีประสิทธิภาพสถานศกึษาจ าเป็นต้องด าเนินการประเมิน
หลกัสตูรในทกุมิตหิรือประเมินอยา่งครบวงจร ซึง่มีมิตขิองการประเมินดงันี ้
   1. ประเมินกระบวนการการพฒันาหลกัสตูร เชน่ 
  - ความสอดคล้องกบัหลกัสตูรแกนกลาง 
  - ความครบถ้วนตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
  - การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ เรียน ชมุชน และประเทศชาต ิ

    2. ประเมินเนือ้หาสาระของหลกัสตูร เชน่ 
  - ความเหมาะสมกบัวิสยัทศัน์ เปา้หมาย  
  - ความทนัสมยัเป็นประโยชน์และจ าเป็นตอ่ผู้ เรียน 
  - ความความสอดคล้องกบัธรรมชาตขิองผู้ เรียน 

    3. ประเมินกระบวนการใช้หลกัสตูร เชน่ 
  - ระบบการบริหารหลกัสตูร 
  - บริการสนบัสนนุทางด้านวิชาการแก่ผู้สอน 
  - ระบบการจดัการเรียนรู้ 
  - ระบบการบริหารงานกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 

    4. การประเมินคณุภาพผู้ เรียน เชน่ 
  - คณุภาพตามท่ีสถานศกึษาก าหนดไว้ 
  - คณุภาพตามท่ีก าหนดไว้ในหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
  - คณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาของชาติ 
  
 การประเมินหลกัสตูรสถานศกึษาถือว่าเป็นภาระหน้าท่ีรับผิดชอบของสถานศกึษาทุกแห่ง       
ท่ีจะต้องด าเนินการให้เป็นระบบและมีความต่อเน่ือง ด้วยกระบวนการประเมินท่ีมีประสิทธิภาพ             
มีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรในแต่ละสถานศึกษา ซึ่งผลการประเมินหลักสูตรจะท าให้



 

สถานศกึษามีข้อมลูและสารสนเทศประกอบการตดัสินใจทัง้ผู้บริหารสถานศกึษา และผู้สอน ตลอดจน
คณะกรรมการสถานศึกษา ท่ีจะด าเนินการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด        
แก่ผู้ เรียน 
 
สรุป 
 หลักสูตรสถานศึกษาเป็นหัวใจส าคัญส าหรับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  ผู้ เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต้องใช้ความร่วมมือ ร่วมใจของบุคคล            
ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย ทัง้ผู้ บริหาร ครู ผู้ ปกครอง ชุมชน ตลอดจนตัวผู้ เ รียน ส่วนการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาก็จะต้องมีระบบการควบคุมคุณภาพในด้านการจัดการเรียนรู้และกระบวนการวัดและ
ประเมินผลผู้ เรียนให้เป็นไปตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษาก าหนดไว้  สุดท้ายคือการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบครบวงจรและน าผลการประเมินมาปรับปรุง            
และพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาให้มีคณุภาพมากย่ิงขึน้ 
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