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คำนำ 

                เนื่องจากปัจจุบนักระทรวงศึกษาธิการ กำลงัดำเนินการพฒันาหลักสูตรระดับชาติซึง่เป็นหลักสูตรฐาน

สมรรถนะข้ึนใช้แทนหลักสูตรฉบบัเดมิ (ซึ่งเป็นหลกัสูตรอิงมาตรฐาน) ในกระบวนการพฒันาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะระดับชาตินี้ รัฐเปิดโอกาสให้สถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสามารถพัฒนาหลกัสูตร

สถานศึกษาฐานสมรรถนะให้เหมาะสมกบับริบทของตนได ้ โดยมีการทดลองใช้หลกัสูตรและเกบ็รวบรวมข้อมลู ซึ่ง

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จะนำผลไปใช้ในการปรบัปรุง

หลักสูตรระดบัชาติ   ความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าของการพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะระดบัชาติดังกล่าว  

ส่งผลให้สถานศึกษาทั่วประเทศเกิดความตื่นตัว สนใจที่จะเรยีนรู้และปรบัปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาของตนให้พร้อม

รับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน   จึงต้องการความรู้และแนวทางในการในการจัดทำหลกัสูตรสถานศึกษาฐาน

สมรรถนะ เพือ่ใหส้อดคล้องกับทิศทางการศึกษาของประเทศ 

                 เพื่อช่วยให้สถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษารวมทัง้สถานศึกษาทั่วไปทีส่นใจ สามารถ

ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะได้อย่างเหมาะสม คณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการบรหิาร

วิชาการ สำนักงานนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และคณะวิจัยโครงการวิจัยเพื่อพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จงึได้ร่วมกันจดัทำแนวทางการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาฐาน

สมรรถนะฉบบันี้ข้ึน ให้เป็นบริการวิชาการ เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้และการดำเนินงานของสถานศึกษาทุกสังกัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 

คำนำ                                                                                                                 หน้า                                                      

ส่วนท่ี 1  วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ แนวคิด และหลักการสำคัญท่ีเกีย่วข้องกับ                       1 

             การศึกษาฐานสมรรถนะ 

         1.วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ                                                                                1 

         2.แนวคิดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาฐานสมรรถนะ                                                        1 

              2.1 แนวคิดและความหมายของสมรรถนะ                                                                  1 

              2.2 แนวคิดการศึกษาฐานสมรรถนะ                                                                         2 

              2.3 หลักการของหลักสูตรฐานสมรรถนะ                                                                    3 

              2.4  ลักษณะสำคัญของการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ                                                  3 

              2.5 ลักษณะสำคัญของการวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ                                              4 

        3. หลักการสำคัญเพื่อการปฏิรูปหลกัสูตร (Curriculum) การเรียนการสอน (Instruction)                 5 

            และการวัดผลประเมนิผล  (Assessment) :  CIA ในระดับการศึกษาต่าง ๆ  

              3.1 หลักการทั่วไปในการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน และการวัดประเมินผล                        5 

     3.2 หลักการในการปฏิรปู CIA  ในระดับประถมศึกษาตอนต้น                                            6 

     3.3 หลักการในการปฏิรปู CIA  ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย                                         7 

     3.4 หลักการในการปฏิรปู CIA  ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                                              8 

     3.5 หลักการในการปฏิรปู CIA  ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                                           9 

   ส่วนท่ี 2 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ                                                11   

              ช่วงที่ 1 การจัดทำกรอบหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ                                               12 

              ช่วงที่ 2 การจัดทำหลกัสูตรระดบัช้ันเรียน                                                                    15 

              ช่วงที่ 3 การใช้หลักสูตร/ การพัฒนาผู้เรียนสู่สมรรถนะ                                                    16 
              ช่วงที่ 4 การนำผลการใช้หลักสูตรสู่การปรับปรงุกรอบหลักสูตรใหส้มบูรณ์                              18 

 



 ส่วนท่ี 3  ภาคผนวก                                                                                                    19 

             ภาคผนวกที่ 1: รายการสมรรถนะหลักสำหรับผู้เรียนระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ได้มีการพัฒนา 

                    ไว้แล้ว 

1.1 รายการสมรรถนะหลกั 5 สมรรถนะ ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1.2 รายการ 10 สมรรถนะหลกั  ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

1.3 รายการ 7 สมรรถนะหลกัและ 4 สมรรถนะในความฉลาดรูพ้ื้นฐาน (basic literacy ) 

ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

1.4  รายการ 6 สมรรถนะของโรงเรยีนรุ่งอรุณ 

             ภาคผนวกที่ 2 : แบบฟอร์มการจัดทำกรอบหลกัสูตรสถานศึกษาสมรรถนะ  

             ภาคผนวกที่ 3 : ตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษาสมรรถนะ ของโรงเรียนรุ่งอรุณ 

             ภาคผนวกที่ 4 : ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

                             4.1 แบบฟอร์มการจัดทำแนวคิดหลักในการพัฒนาโรงเรียน(School  concept)  

                                  ของโรงเรียนรุ่งอรุณ 

                             4.2 ตัวอย่างตารางแสดงข้อมลูเพือ่พัฒนาบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 1  

 วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ แนวคิดและหลักการสำคัญท่ีเก่ียวข้องกับ 

การศึกษาฐานสมรรถนะ 

         1.วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ 

                  1.1  เพื่อเป็นแนวทางสำหรับสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งสถานศึกษา

ทั่วไปที่สนใจ นำไปใช้ในการจัดทำหลกัสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 

                  1.2  เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคณะกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรม

การศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา 

                   1.3 เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักการศึกษา  นักวิชาการ  ผู้รู้  

ผู้เช่ียวชาญ  และครูในการทำหน้าทีเ่ป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการ (coach) ให้แกส่ถานศึกษาโดยเฉพาะทางด้านการ

พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมนิผล รวมทั้งการบริหารจัดการหลกัสูตรและการ

พัฒนาบุคลากร 

                   1.4 เพื่อเป็นข้อมลู  ความรู้ แก่ อาจารย์  นิสิต  นักศึกษา  นักวิจัย  ที่ทำงานด้านหลักสูตรและการ

สอนหรือผู้สนใจ  

 

         2. แนวคิดสำคัญที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

               2.1 แนวคิด และความหมายของสมรรถนะ 

                  การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน  รวมถึงสภาพการแข่งขันอย่างรุนแรงทำให้องค์กรทุกแหง่ต้อง

เผชิญกบัความเสี่ยงทีสู่งข้ึน   อุตสาหกรรมหลายแหง่กำลังเผชิญภาวะ  Digital  Disruption หรอืการพลิกผันทาง

ดิจิทัลที่ทำให้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ เปลี่ยนแปลงรปูแบบ  วิธีการ  รวมถึงพฤติกรรมของคนในสังคมไป

อย่างฉับพลัน ทั้งทางธุรกจิ  สังคม และวัฒนธรรม  ทำให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันต้องการการพฒันา

มนุษย์ที่อุดมไปด้วยความรู้ ทักษะและความสามารถที่พร้อมจะต่อสูก้ับการเปลี่ยนแปลง หรือทีเ่รียกว่า “สมรรถนะ 

(Competency) ” เนื่องจากสมรรถนะเป็นคุณสมบัตทิี่ช่วยให้บุคคลประสบความสำเร็จในการทำงาน  สมรรถนะ 
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จึงเป็นผลลัพธ์ที่พงึประสงค์ของการศึกษา และการเรียนรู้ ดงันั้นระบบการศึกษาในปจัจบุันจงึควรช่วยกันพัฒนา

ผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะสำคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

                  เดวิด  ซี. แม็กเคลลลันด์ ( David  C. McClelland ) แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้นำเสนอโมเดล

ภูเขาน้ำแข็ง (Iceberg  Model ) ในการอธิบายแนวคิดเรื่องสมรรถนะไว้ว่า การที่บุคคลจะมพีฤติกรรมในการ

ทำงานอย่างไรนั้นข้ึนอยูก่ับสิ่งที่บุคคลนั้นมีอยู่ อันได้แก่ ความรู้ ทักษะ และความสามารถต่าง ๆ ซึ่งเปรียบเหมือน

ส่วนหนึ่งของภูเขาน้ำแข็งที่อยูเ่หนือน้ำ และสามารถสงัเกตเห็นได้ง่าย ส่วนคุณลักษณะอื่นๆ เช่นแรงจงูใจ ลกัษณะ

นิสัย เจตคติ ซึ่งเปรียบเสมือนส่วนที่อยู่ใต้น้ำและสังเกตได้ยาก  การมีเพียงความรู้และทักษะนั้นยังไม่ถือเป็น

สมรรถนะ จนกว่าบุคคลนั้นจะสามารถนำความรู้และทักษะมาประยกุต์ใช้กับงาน จงึจะถือว่าบุคคลนั้นมสีมรรถนะ  

ดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่า สมรรถนะเป็นพฤติกรรมเชิงคุณลักษณะส่วนบุคคล และความสามารถที่แสดงออกใหเ้ห็นถึง

การประยุกต์ใช้ความรู้  ทักษะ รวมทัง้พฤติกรรมการทำงานในบทบาทและสถานการณ์ทีท่ำใหป้ระสบความสำเร็จ 

และเพือ่ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐานจึงกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติของคำว่า สมรรถนะดังนี้       

              สมรรถนะหมายถึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความสามารถของบุคคลในการประยุกต์ใช้ความรู้ 

ทักษะ และคุณลักษณะต่างๆ ท่ีตนมีให้เหมาะสมในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ การใชช้ีวิต และการ

แก้ปัญหา สอดคล้องกับบรบิทของสงัคมและวัฒนธรรมในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 

 

              2.2 แนวคิดการศึกษาฐานสมรรถนะ 

               การศึกษาฐานสมรรถนะ คือ การจัดการศึกษาด้วยระบบหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency – 

Based Curriculum : CBC) การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ (Competency – Based Instruction : CBI) 

และการวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ (competency – Based Assessment : CBA) ซึ่งเป็นการศึกษาที่ยึด

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner Centric) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ ความถนัด และก้าวหน้าไป

ตามความสามารถของตน โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะหลักที่จำเป็นสำหรับการทำงาน การแก้ปัญหา 

และการดำรงชีวิต เป็นการศึกษาที่ออกแบบองค์ประกอบต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเสมอภาค ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับ

การศึกษาที่มีคุณภาพ  สามารถตอบสนองความแตกต่างที่หลากหลายของผู้เรียน โดยมีลักษณะสำคัญ ดังนี้ 

   1. มุ่งให้ผู้เรียนแสดงความสามารถที่เช่ียวชาญ เน้นการนำความรู้ไปใช้จริง 

             2. คาดหวังให้ผู้เรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้     
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             3. ผู้เรียนรับผิดชอบต่อตัวเองให้ถึงเป้าหมาย สามารถออกแบบการเรียนของตนเองได้ สามารถเรียนได้

ในสถานที่และเวลาที่แตกต่างกัน โดยการช่วยเหลือ สนับสนุนอย่างยืดหยุ่น ตามลักษณะเฉพาะของผู้เรียน 

             4. ผู้เรียนจะได้รับการประเมินเมื่อพร้อม เน้นการปฏิบัติด้วยเครื่องมือวัดที่เข้าถึงความเชี่ยวชาญของ

ผู้เรียน        

    

             2.3 หลักการของหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

                     หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency – Based Curriculum : CBC)  ยึดหลกัการสำคัญดังนี ้

                    1. เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่จำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีวิต  มี

ความเช่ือมโยงกับบริบทและชีวิตจริงของผู้เรียน โดยมีการกำหนดสมรรถนะหลักที่เหมาะสมสำหรับแต่ละช่วงช้ัน 

ให้ครูผู้สอนนำไปใช้เป็นหลักในการกำหนดจุดประสงค์  สาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน และการวัดและ

ประเมินผล 

                    2. เป็นหลักสูตรที่ใหค้วามสำคัญกับพฤติกรรม การกระทำ การปฏิบัติของผู้เรียน มิใช่ที่การรู้หรือมี

ความรู้เพียงเท่านั้น แต่ผู้เรียนต้องสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ ค่านิยม และคุณลักษณะต่างๆ ในการ

แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 

          3. เป็นหลักสูตรที่ใช้ผลลัพธ์ (สมรรถนะ) นำสู่จุดมุ่งหมายการเรียนรู้  กล่าวคือ เป็นหลักสูตรที่เน้น 

“OUTPUT” คือสมรรถนะ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ ไม่ใช่ “INPUT” คือเนื้อหาสาระที่เป็นตัวป้อน 

          4. เป็นหลักสูตรที่ยึดผูเ้รียนเป็นศูนย์กลางและสามารถปรบัเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผูเ้รียน 

ครู และสงัคม 

            2.4  ลักษณะสำคัญของการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ 

       การเรียนการสอนฐานสมรรถนะ (Competency – Based Instruction : CBI) มึลักษณะสำคัญ 

ดังนี ้

         1. เป็นการเรียนการสอนที่มีสมรรถนะเป็นเป้าหมาย คือ มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการ

ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ  อย่างเป็นองค์รวมในการปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา และ

การใช้ชีวิต  

        2. เป็นการเรียนการสอนที่เช่ือมโยงกับชีวิตจรงิ เรียนรู้เพื่อให้สามารถใช้การได้จริงในสถานการณ์ตา่ง 

ๆ ในชีวิตจริง เป็นการเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ไม่ใช่การเรียนเพื่อรู้เท่านั้น  
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     3. เป็นการเรียนการสอนเน้น “ การปฏิบัติ” โดยมีชุดของเนื ้อหาความรู ้ ทักษะ เจตคติ  และ

คุณลักษณะที่จำเป็นต่อการนำไปสู่สมรรถนะที่ต้องการ จึงทำให้สามารถลดเวลาเรียนเนื้อหาจำนวนมากที่ไม่จำเป็น  

เอื ้อให้ผู ้เรียนมีเวลาในการเรียนรู้เนื ้อหาที ่จำเป็นในระดับที ่ลึกซึ้งขึ ้น และมีโอกาสได้ฝึกฝนการใช้ความรู ้ใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะในระดับชำนาญหรือเช่ียวชาญ  

      4. เป็นการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวขอ้งกับ

การปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง จะได้รับการนำไปใช้เพื่อความสำเร็จของการปฏิบัติงาน  

       5. เป็นการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถใช้เวลาในการเรียนรู้ และมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ไป

ตามความถนัดและความสามารถของตน สามารถไปได้เร็ว – ช้าแตกต่างกันได้  

       6. เป็นการเรียนการสอนที่ให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื ่อการปรับปรุง

พัฒนาการเรียนรู้ให้ก้าวหน้า 

 

              2.5 ลักษณะสำคัญของการวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ 

                    การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ (Competency – Based Assessment : CBA) มีลักษณะ

สำคัญดังนี้ 

           1. มุ่งวัดสมรรถนะอันเป็นองค์รวมของความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ ไม่ใช้เวลา

มากกับการสอบวัดตามตัวช้ีวัดจำนวนมาก  

           2. วัดจากพฤติกรรม /การกระทำ/ การปฏิบัติ ที ่แสดงออกถึงความสามารถในการใช้ความรู้ 

ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ  ตามเกณฑ์การปฏิบัติ (Performance Criteria) ที่กำหนด  เป็นการวัดอิง

เกณฑ์ มิใช่อิงกลุ่มและมีหลักฐานการปฏิบัติ (Evidence) ที่ใช้ตรวจสอบได้  

                    3. ใช้การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) จากสิ่งที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง และ

ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน เช่น การประเมินการปฏิบัติ (Performance assessment)  การประเมินชิ้นงาน  

การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio Assessment) รวมถึงการประเมินตนเอง (Student Self-

assessment) และการประเมินโดยเพื่อน (Peer Assessment) 

          4. ใช้สถานการณ์เป็นฐาน เพื่อให้บริบทการวัดและประเมินเป็นสภาพจริงมากขึ้น เช่น อาจเตรียม

บริบทเป็นข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว สถานการณ์จำลอง หรือสถานการณ์เสมือนจริงในคอมพิวเตอร์ ซึ่ง

สามารถประเมินได้หลายประเด็นในสถานการณ์เดียวกัน 
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           5. ผู้เรียนได้รับการประเมินไปตามลำดับข้ันของสมรรถนะที่กำหนด หากไม่ผ่านจะต้องได้รับการ

ซ่อมเสริมช่วยเหลือ จนกระทั่งสามารถผ่านจึงจะก้าวไปสู่ลำดับข้ันต่อไป  

            6. การรายงานผล เป็นการให้ข้อมูลพัฒนาการและความสามารถของผู้เรียนตามลำดับขั้นที่

ผู้เรียนทำได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด  

 

3. หลักการสำคัญเพื่อการปฏิรูปหลักสูตร (Curriculum) การเรียนการสอน (Instruction) และ 

    การวัดผลประเมินผล (Assessment):  CIA ในระดับการศึกษาต่าง ๆ  

           จากผลการศึกษา วิเคราะห์ข้อมลู  และข้อเสนอแนะจากงานวิจัย  และความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 

ทุกฝ่าย คณะวิจัยในโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและทดลองใช้กรอบสมรรถนะสำหรับผู้เรียนในระดับการศศึกษาข้ัน

พื้นฐานในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรปูการศึกษา * (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา : 2561) ไดจ้ัดทำ

หลักการสำคัญเพื่อการปฏิรปูหลักสูตร  การเรียนการสอน และการวัดประเมินผล ในระดบัการศึกษาต่าง ๆ ไว้ให้

เป็นหลักในการปรับเปลี่ยนหรือจัดทำหลักสูตรในระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐานดังนี้      

 

       3.1 หลักการท่ัวไปในการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน และการวัดประเมินผล  

    ในการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และการวัดประเมินผลโดยใช้สมรรถนะเป็นฐานหลักมี

หลักการสำคัญที่พึงพิจารณา ดังนี้ 

   1. ให้หลักสูตรมีความยืดหยุ่น  เอื้อให้สถานศึกษาและครูสามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการ

ของผู้เรียนและบริบทที่มีความแตกต่างหลากหลาย 

   2. ให้หลักสูตรกำหนดสมรรถนะหลักที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนแต่ละช่วงชั้น  รวมทั้งกำหนดสาระความรู้

และทักษะที่เป็นเกณฑ์ข้ันต่ำซึ่งผูเ้รยีนทุกคนควรจะได้รับ  โดยมีพื้นที่และเวลาเหลือใหส้ถานศึกษาสามารถนำไปใช้

ในการพัฒนาผู้เรียนได้ตามความต้องการของผู้เรียนและบริบทที่แตกต่ างกันและมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับความ

ต้องการของผู้เรียนตามช่วงวัย 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2561) . รายงานเฉพาะเรื่องที่ ๑๒ หลักสูตร

และการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ : รายงานพันธกิจโดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรปูการศึกษา. 
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             3.  ให้หลักสูตรส่งเสริมผู้เรียนให้ได้เรียนรู้ตามความสนใจ ความถนัด ความสามารถ และได้มีโอกาส

พัฒนาตนเองสู่ความเช่ียวชาญตามความถนัดของตน 

             4.  ให้หลักสูตรจัดใหผู้้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆอย่างสมดลุ 

             5.  ให้หลักสูตรเตรียมผู้เรียนใหม้ีความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพ 

   6.  ให้หลักสูตรจัดสาระและประสบการณ์เรียนรูท้ี่มีความหมายต่อผู้เรียน 

   7.  ให้หลักสูตรมีการจัดรายวิชาและกิจกรรมที่เอื้อต่อผู้เรียนในช่วงรอยเช่ือมต่อเมื่อจบการศึกษาแต่ละ

ระดับและช่วงวัย  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัว มีความพร้อมในการศึกษาต่อได้ตามความสนใจเฉพาะสาขา และ

การประกอบอาชีพในอนาคต 

  8.  ให้มีการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก  ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิด ได้ลงมือทำ  สะท้อนคิด ปรับปรุงและ

พัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ได้เรียนรู้จากการลงมือทำ  การทำงานร่วมกับผู้อื่น  การคิดสร้างสรรค์  สามารถผลิต

ช้ินงาน สิ่งประดิษฐ์  กระบวนการ วิธีการและนวัตกรรมตามความเหมาะสมกับวัยและความสามารถ 

            9.  ให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักในระดับที่เหมาะสมกับช่วงวัย ให้

ผู้เรียนมีโอกาสได้ใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่างๆในการปฏิบัติงานให้ได้ผลลัพธ์ในระดับที่ต้องการ 

           10. ให้มีการจัดการเรยีนการสอนทีต่อบสนองความแตกต่างที่หลากหลายของผู้เรียน บริบท ภูมิสังคมและ

วัฒนธรรม  โดยคำนึงถึงความเสมอภาคและการให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน 

           11. มีการสอบในลักษณะของการสอบเพื่อตัดสินและการแข่งขันให้น้อยที่สุด  และส่งเสริมการประเมิน

เพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning)  ที่ใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ  

ส่งเสริมให้ผู ้เรียนประเมินการเรียนรู้ของตน (Assessment as Learning)  เพื ่อการพัฒนาปรับปรุงและวาง

แผนการเรียนรู้ของตน 

          12.  การประเมินผลการเรียนรู้ระดับชาติทั้ง NT และ O-NET ให้เป็นการประเมินสมรรถนะความสามารถ

ในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะต่างๆ ในการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ให้

ประสบความสำเร็จ 

 

 3.2 หลักการในการปฏิรูป CIA  ในระดับประถมศึกษาตอนต้น  

 ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับประถมศึกษาตอนต้น มีหลักการสำคัญที่พึงนำมาพิจารณา

ดำเนินการ ดังนี้ 
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            1.  จัดโครงสร้างเวลาเรียนและสาระการเรียนรู้ให้มีความยืดหยุ ่น  ให้สถานศึกษาและครูสามารถ

ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของผู้เรียนและบริบท 

   2.  จัดสภาพแวดล้อม กิจกรรม ประสบการณ์และแหล่งเรียนรู ้ใกล้ตัวที่หลากหลาย ให้เอื้อต่อการ

ปรับตัวของผู้เรียนในช่วงรอยต่อระหว่างการศึกษาปฐมวัยกับการศึกษาระดับประถมศึกษา  โดยจัดให้มีช่วงเวลาใน 

การเตรียมความพร้อมในช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑ (ประมาณ ๔-๖ สัปดาห์)  เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่าง

ราบรื่นต่อเนื่อง 

   3.  ให้ความสำคัญกับการวางพื้นฐานทางด้านภาษา  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ 

   4.  ให้มุ่งพัฒนาสมรรถนะหลักที่สำคัญอย่างสอดคล้องต่อเนื่องกันกับสมรรถนะของเด็กปฐมวัย 

             5.  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกที่เน้นการปฏิบัติจริง (Active Learning) ในชีวิตประจำวัน 

และการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน (Differentiate Instruction)   

             6.  ให้ความสำคัญกับการพัฒนาลักษณะนิสัยอันดีงาม  การเป็นคนดี มีวินัย และมีความรับผิดชอบ  

             7.  ใช้การวัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative  Assessment)  ที ่เน้นการประเมิน

สมรรถนะและความสามารถอย่างเป็นองค์รวม   

             8.  ไม่ควรให้มีการทดสอบในลักษณะที่เป็นการตัดสินผู้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -๒  ซึ่งส่งผล

กระทบทางลบต่อครูและเด็ก แต่สามารถคัดกรองเด็กด้วยวิธีการและในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ความช่วยเหลือเดก็

ตามความต้องการจำเป็น 

 

             3.3 หลักการในการปฏิรูป CIA  ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย  

     หลักการในการปฏิรูป CIA  ในระดับประถมศึกษาตอนปลายเป็นการกำหนดหลกัสตูรเช่ือมต่อกับระดบั

ประถมศึกษาตอนต้นที่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เติมความเข้มข้นในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมมากข้ึน  

และเพื่อเป็นการสร้างรอยเช่ือมต่อที่กลมกลืนในการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ดังนี้ 

    1.  เพิ่มความเข้มข้นในรายวิชาพื้นฐานและลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหาสาระ 

    2.  พัฒนาสมรรถนะหลกัให้หลากหลายเพิ่มข้ึนจากระดับประถมศึกษาตอนต้นในลกัษณะองค์รวมทีเ่นน้

ส่งเสริมการบูรณาการสมรรถนะหลัก 10 สมรรถนะ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับ

ความสามารถและความสนใจ 

   3.  จัดสภาพแวดล้อม กิจกรรม ประสบการณ์และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น   
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            4.  ให้ความสำคัญกับการวางพื้นฐานที่เข้มข้นขึ้นทางด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ และ

วิทยาศาสตร์ 

  5.  มุ่งพัฒนาสมรรถนะหลกัที่สำคัญอย่างสอดคล้องต่อเนื่องกันกับสมรรถนะระดับประถมศึกษาตอนต้น 

   6.  จัดการเรียนการสอนให้มุ่งพัฒนาสมรรถนะหลักอย่างเป็นองค์รวมโดยเน้นการจัดการเรียนการสอน

เชิงรุกที่เน้นการปฏิบัติจริง (Active Learning) และการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน 

(Differentiate Instruction)  

   7.  ให้ความสำคัญกับการพัฒนาลักษณะนิสัยอันดีงาม การเป็นคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ  มีจิต

สาธารณะและมีความใส่ใจต่อวิถีชีวิตชุมชน  และภูมิสังคมที่ตนอาศัยอยู่ 

   8.  ใช้การวัดผลประเมินผลเพื ่อพัฒนาการเรียนรู ้ (Formative  Assessment)  ที ่เน้นการประเมิน

สมรรถนะความสามารถเป็นองค์รวม 

   9.  ส่งเสริมการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองในสิ่งที่สนใจโดยใช้สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้

อย่างเท่าทัน 

   10.  จัดกิจกรรมส่งเสริมความถนัดและความสนใจ  เพื่อการวางพื้นฐานเรียนต่อตามความถนัดและการ

ประกอบอาชีพที่ใฝ่ฝันในอนาคต 

 

3.4 หลักการในการปฏิรูป CIA  ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 หลักการในการปฏิรูป CIA  ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เป็นการกำหนดหลักสูตรเชื่อมต่อกับระดับ

ประถมศึกษาตอนปลายที่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เวลาตามโครงสร้างเวลาเรียนที่เข้มข้นในรายวิชาพื้นฐานและ

รายวิชาเพิ่มเติมมากข้ึน  และเพื่อการวางพื้นฐานในการเรยีนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ การเรียนต่อสาย

อาชีวศึกษา หรือการประกอบอาชีพ  หลักการในการปฏิรูป CIA  มีดังนี ้

 1.  เพิ ่มความเข้มข้นในรายวิชาพื ้นฐานและรายวิชาเพิ ่มเติม  ที ่เป็นทางเลือกให้กับผู ้เรียนได้อย่าง

หลากหลายตามความถนัดและความสนใจมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหาสาระ 

 2.  พัฒนาสมรรถนะหลักให้หลากหลายเพิ่มขึ้นจากระดับประถมศึกษาตอนต้นในลักษณะองค์รวม เน้น

การบูรณาการสมรรถนะหลัก ๑๐ สมรรถนะ เน้นการปฏิบัติจริงและส่งเสริมความสามารถและศักยภาพผู้เรียนที่

สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจ 
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         3.  จัดหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความสามารถพิเศษและความสนใจของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันให้มาก

ขึ้น  โดยคำนึงถึงการจัดรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจทางอาชีพ

และการเรียนต่อไว้ในแผนการเรียนเฉพาะที่เป็นทางเลือกตามความต้องการของผู้เรียน 

          4.  จัดสภาพแวดล้อม กิจกรรม และประสบการณ์ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลัก  โดยการปฏิบัติจริง 

จากสถานประกอบการใกล้เคียงและภูมิปัญญาท้องถ่ิน และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น    

 5.  ให้ความสำคัญกับการวางพื้นฐานที่เข้มข้นขึ้นทางด้านวิชาการและวิชาชีพ  โดยมุ่งพัฒนา สมรรถนะ

หลักที่สำคัญเป็นการเฉพาะ 

 6.  จัดการเรียนการสอนเชิงรุกที่เน้นการปฏิบัติจริง (Active Learning)  

 7.  ให้ความสำคัญกับการพัฒนาลักษณะนิสัยอันดีงาม การเป็นคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิต

สาธารณะและมีความใส่ใจต่อวิถีชีวิตชุมชนและภูมิสังคมที่ตนอาศัยอยู่เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก 

 8.  ใช้การวัดผลประเมินผลเพื ่อพัฒนาการเรียนรู ้ (Formative  Assessment)  ที ่เน้นการประเมิน

สมรรถนะความสามารถอย่างเป็นองค์รวม เน้นการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไทย

และสังคมโลก 

 9.  ส่งเสริมการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองในสิ่งที่สนใจโดยใช้สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล  เพื่อการเรียนรู้

อย่างเท่าทันสามารถนำมาใช้ในเรียนรู้และการดำรงชีวิตประจำวัน  

 10.  จัดกิจกรรมส่งเสริมความถนัดและความสนใจ  เพื่อการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  การ

อาชีวศึกษา หรือการประกอบอาชีพที่ใฝ่ฝันในอนาคต 

 

3.5 หลักการในการปฏิรูป CIA  ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 หลักการในการปฏิรูป CIA  ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เป็นการกำหนดหลักสูตรเชื่อมต่อกับระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้นที่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เวลาตามโครงสร้างเวลาเรียนที่เข้มข้นในรายวิชาพื ้นฐานและ

รายวิชาเพิ่มเติมมากข้ึน  และเพื่อการวางพื้นฐานในการเรียนต่อในระดับทีสู่งข้ึน หลักการในการปฏิรูป CIA  มีดังนี ้

 1.  เพิ่มความเข้มข้นในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม  ที่เป็นการสร้างทางเลอืกให้กบัผู้เรียนได้อย่าง

หลากหลายตามความถนัดและความสนใจมากขึ้น  ลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหาสาระ 

 2.  พัฒนาสมรรถนะหลักใหเ้ข้มข้นข้ึน เพิ่มความซับซ้อนในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ 
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         3.  จัดหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความสามารถพิเศษและความสนใจของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันให้มาก

ขึ้น  โดยคำนึงถึงการจัดรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจทางอาชีพ

และการเรียนต่อไว้ในแผนการเรียนเฉพาะที่เป็นทางเลือกตามความต้องการของผู้เรียน 

         4.  จัดสภาพแวดล้อม กิจกรรม และประสบการณ์ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลัก  โดยการปฏิบัติจริงจาก

สถานประกอบการใกล้เคียงและภูมิปัญญาท้องถ่ิน และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น   

 5.  ให้ความสำคัญกับการวางพื้นฐานที่เข้มข้นขึ้นทางด้านวิชาการและวิชาชีพ  โดยมุ่งพัฒนาสมรรถนะ

หลักที่สำคัญเป็นการเฉพาะ 

 6.  จัดการเรียนการสอนเชิงรุกที่เน้นการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

 7.  ให้ความสำคัญกับการพัฒนาลักษณะนิสัยอันดีงาม การเป็นคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ  มีจิต

สาธารณะและมีความใส่ใจต่อวิถีชีวิตชุมชนและภูมิสังคมที่ตนอาศัยอยู่เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมโลก  

 8.  ใช้การวัดผลประเมินผลเพื ่อพัฒนาการเรียนรู ้ (Formative  Assessment)  ที ่เน้นการประเมิน 

สมรรถนะความสามารถอย่างเป็นองค์รวม ที่เน้นการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ

ชุมชนและสังคม  

 9.  ส่งเสริมการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองในสิ่งที่สนใจโดยใช้สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล  เพื่อการเรียนรู้

อย่างเท่าทันสามารถนำมาใช้ในเรียนรู้และการดำรงชีวิตประจำวัน  

 10.  จัดกิจกรรมส่งเสริมความถนัดและความสนใจ  โดยเฉพาะกิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมชุมนุมที่

ส ่งเสริมความสนใจเฉพาะให้ผู ้เร ียนได้เลือกเรียนตามความสนใจเฉพาะอย่างแท้จริง  เพื ่อการเรียนต่อใน

ระดับอุดมศึกษา หรือการประกอบอาชีพที่ใฝ่ฝันในอนาคต 

 11.  จัดกิจกรรมการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  โดยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้

วางแผนเลือกตัดสินใจตั้งแต่เริ่มการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  เพื่อให้มีช่วงเวลาการฝึกทักษะและความ

ชำนาญพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

12.  แสวงหาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการที่ผู้เรียนสนใจในการประกอบ

อาชีพในอนาคต  เพื่อการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกสมรรถนะที่จำเป็นและสำคัญต่อการเรียนต่อและการประกอบ

อาชีพ  ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง 

 

 

 



ส่วนท่ี 2 

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 

                     กระบวนการพัฒนาหลกัสูตรเป็นกระบวนการที่ใช้เวลา และบุคลากรร่วมทำงานจำนวนมาก  การ

ดำเนินงานจงึมักมีการจัดแบง่เปน็ช่วงๆ โดยทั่วไป จัดได้เป็น 4 ช่วงคือ 

                    ช่วงที่ 1 การจัดทำกรอบหลกัสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 

                    ช่วงที่ 2 การจัดทำหลักสูตรระดับช้ันเรียน 

                    ช่วงที่ 3 การใช้หลักสูตรเพื่อพฒันาผูเ้รียนสูส่มรรถนะ 
                    ช่วงที่ 4 การนำผลการใช้หลักสูตรสู่การปรบัปรงุกรอบหลักสูตรใหส้มบูรณ์ 

       ทั้งนี้ในแต่ละช่วงจะประกอบไปด้วยข้ันตอนหลักดงัแสดงในแผนภาพกระบวนการพัฒนาหลกัสูตร 

สถานศึกษาฐานสมรรถนะต่อไปนี ้

 

ช่วงท่ี 1 การจัดทำกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
    
 
 การจัดทำรายละเอียดขององค์ประกอบของ
หลักสูตรได้แก่ 
  1.1 ข้อมูลทั่วไป 
  1.2 ที่มา เหตุผล และวิสัยทัศน์ของผู้บริหารใน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 
  1.3 ข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 
  1.4 แบบแผนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  1.5 การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ 
  1.6 การวัดและการประเมินผลฐานสมรรถนะ 
  1.7 การบริหารจัดการหลักสูตร 
8 การพัฒนาบุคลากร 

ช่วงท่ี 2 การจัดทำหลักสูตรระดับ 
ชั้นเรียน 
 
  2.1 การกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนรู้
สาระต่าง ๆ เช่น จัดเป็นรายวิชา หน่วย
การเรียนรู้ โครงงาน กิจกรรม 
  2.2 การจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
  2.3 การจัดทำแผนการเรียนการสอน 
  2.4 การกำหนดวิธีการ เครื่องมือ และ
เกณฑ์การวัดแลประเมินผล 
  2.5 การบริหารจัดการเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน 

ช่วงที่ 3 การใช้หลักสูตรเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนสู่สมรรถนะ 
 
  3.1 ปฏิบัติการจัดการเรียนการ
สอน และการประเมินผลบน
ฐานสมรรถนะ 
  3 . 2  ก า ร ท บ ท ว น ก า ร
ปฏิบ ัติการในห้องเรียนผ่าน
กระบวนการ CRC ร่วมกันใน
วง PLC 
  3.3 การนำผลสะทอ้นกลบัไป
พัฒนาการเรียนการสอน 

 
การปรับปรุงกรอบหลกัสตูรให้เป็นหลกัสตูรสถานศึกษาฐานสมรรถนะท่ีสมบูรณ ์
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          ช่วงท่ี 1 การจัดทำกรอบหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ          

           การดำเนินการในช่วงแรก เป็นการจัดทำกรอบหลกัสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ซึ่งครอบคลมุข้อมลู 8 

ส่วนคือ 1) ข้อมูลทั่วไป  2) ที่มา เหตผุล และวิสัยทัศน์ของผูบ้รหิารในการพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษาฐาน

สมรรถนะ  3) ข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำหลักสูตร  4) แบบแผนของหลักสูตรฐานสมรรถนะ  5) การจัดการเรียน

การสอนฐานสมรรถนะ  6)  การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ  7) การบรหิารจัดการหลักสูตร และ8) การ

พัฒนาบุคลากร 

            รายการองค์ประกอบย่อย ๆ ของแตล่ะส่วนที่ให้ไว้ในตารางข้างล่างนีเ้ป็นรายการที่มรีายละเอียด

ค่อนข้างครอบคลุม เพื่อให้เป็นแนวทางแกส่ถานศึกษาในการพิจารณา  สถานศึกษาสามารถเลือก หรือไม่เลือก

รายการใดรายการหนึ่งได้ หากพจิารณาเห็นสมควรตามบรบิทของตน 

องค์ประกอบของหลักสูตร แนวทางการให้ข้อมูล/รายละเอียด 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 1) ช่ือหลักสูตร  

2) ช่ือผู้เสนอ  
3) คณะที่ปรึกษา 
4) ช่ือสถานศึกษา (ไทยและอังกฤษ) 
5) วัน เดือน ปี ที่ก่อตั้ง 
6) ระดับช้ันที่เปิดสอน และจำนวนห้องเรียน 
7) ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล และเว็บไซต์ 
8) ช่ือผู้บริหารสถานศึกษา 
9) ข้อมูลครู และบุคลากร (จำนวนครูทั้งหมด ครูประจำชั้น วิชา ตำแหน่ง 

เพศ) 
10) ข้อมูลนักเรียน (จำนวน เพศ ในแต่ระดับช้ัน) 
11) ข้อมูล สื่อ คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศของโรงเรียน (เพื่อการจัดการ

เรียนรู้ การประเมินผล การบริหารจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติงาน)  
12) ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานของโรงเรียน (น้ำไฟ ห้องสุขา ฯลฯ) 
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องค์ประกอบของหลักสูตร แนวทางการให้ข้อมูล/รายละเอียด 

ส ่วนท ี ่  2 ท ี ่มา เหต ุผล และ
วิส ัยทัศน์ของผู ้บริหารในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐาน
สมรรถนะ 

1) ความเป็นมาและเหตุผลที่ทำให้สถานศึกษามีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐาน
สมรรถนะ 

2) วิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มีต่อหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลพื้นฐานในการ
จัดทำหลักสูตร 

1) ข้อมูลเกี ่ยวกับบริบทของโรงเรียน ปัญหา และความต้องการของผู้เรียนและ
โรงเรียน 

2) ข้อมูลบริบทระดับชุมชน ท้องถ่ิน 
3) ข้อมูลบริบทระดับพื้นที่ จังหวัด 
4) ข้อมูลบริบทระดับชาติ/ประเทศ และโลก 

ส ่ วนท ี ่  4  : แบบแผ นขอ ง
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 

1) หลักการของหลักสูตร 
2) ปรัชญาที่ใช้เป็นหลักในการจัดการศึกษา 
3) จุดเน้นของสถานศึกษา เช่น แนวคิดหลักของสถานศึกษา (School Concept) / 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา/ อัตลักษณ์ของนักเรียน  
4) วิสัยทัศน์ (Vision) ของสถานศึกษา 
5) พันธกิจ (Mission) ของสถานศึกษา 
6)  คุณลักษณะของผู้เรียนอันเป็นเป้าหมายของหลักสูตร 
7) สมรรถนะหลักของสถานศึกษา 
8) สมรรถนะย่อย และระดับ สมรรถนะของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย 
9) ขอบข่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
10) โครงสร้างหลักสูตร แสดงสัดส่วนกลุ่มวิชา และเวลาเรียนตามระดับการศึกษา 

ส่วนที่ 5 : การจัดการเรียน 
การสอนฐานสมรรถนะ 

1) วิธีการ รูปแบบการจัดสาระการเรียนรู ้ เช่น จัดเป็นรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ 
โครงงาน กิจกรรม ประสบการณ์ 

2) หลักการและแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
3) วิธีสอน/กระบวนการ/รูปแบบการจัดการเรียนการสอนนวัตกรรมที่สถานศึกษา

เลือกใช้ 
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องค์ประกอบของหลักสูตร แนวทางการให้ข้อมูล/รายละเอียด 

ส ่ ว น ท ี ่  6  : ก า ร ว ั ด แ ล ะ
ประเมินผลฐานสมรรถนะ 

1 )  ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น เ พื่ อ พ ั ฒ น า  : แ น ว ท า ง  ว ิ ธ ี ก า ร  เ ค ร ื ่ อ ง มื อ  
เกณฑ์การประเมิน 

2 )  ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ร ว บ ย อ ด  : แ น ว ท า ง  ว ิ ธ ี ก า ร  เ ค ร ื ่ อ ง มื อ  
เกณฑ์การประเมิน 

3)  เกณฑ์การจบการศึกษา 
4)  การรายงานผลการเรียนรู้ 

ส่วนที ่ 7 : การบริหารจัดการ
หลักสูตร 

1)  การจัดช้ันเรียน การจัดครูเข้าสอน การจัดตารางเรียน 
2) การบริการ วัสดุ หลักสูตร การจัดหา/ จัดซื้อ/ จัดทำ สื่อ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
3) การสร้างครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน องค์กร 

สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ 
4)  การตรวจสอบ กำกับการทำงาน และการประกันคุณภาพการศึกษา 
5)  การจัดระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ของครู ผู ้บริหาร และบุคลากร เพื ่อการ

พัฒนาการเรียนรู้ การสอน และการพัฒนาวิชาชีพ เช่น การสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

6)  การสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง 
ส่วนที่ 8 : การพัฒนาบุคลากร 1)  การพัฒนาผู้บริหาร : แผนการพัฒนา แนวทางและวิธีการพัฒนากรอบคิดและ

สมรรถนะผู้บริหาร 
2)  การพัฒนาครู : แผนการพัฒนา แนวทางและวิธีการพัฒนากรอบคิดและ

สมรรถนะครู 
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ช่วงท่ี 2 การจัดทำหลักสูตรระดบัชั้นเรยีน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน แนวทางการดำเนินงาน 
ส่วนที่ 1 : การจัดทำคำอธิบาย
รายวิชา/ ชุดวิชา / หน่วยการ
เรียนรู้/ โครงงาน/ กิจกรรม 

คำอธิบายควรประกอบด้วยสาระสำคัญ 4 ส่วน ได้แก่ 
1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการ (สมรรถนะ คุณลักษณะ ทักษะ และความรู้ ที่

ผู้เรียนได้รับ) 
2) สาระการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนบรรลผุลลัพธ์การเรยีนรู้ที่ต้องการ (สาระจาก

กลุ่มสาระต่าง ๆ  ซึ่งหมายรวมถึงความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ที่เกี่ยวข้อง
กับสาระนั้น) 

3) แนวทางการจัดการเรียนรู้ (รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ การจัด
ประสบการณ์ สถานการณ์ และงานต่าง ๆ รวมทั้งการใช้วิธีสอนและรูปแบบ
การสอนต่าง ๆ) 

4) แนวทางการวัดและประเมินผล (ระบุวิธีการ เครื่องมือ และเกณฑ์การวัด
และประเมินผล ที่ใช้ในการประเมินเพื่อพัฒนา (Formative assessment) 
และการประเมินรวบยอด (Summative assessment) 

ส่วนที่ 2 การจัดทำรายละเอียด
ของหน่วยการเรียนรู้/แผนการ
เรียนรู ้

1)  การออกแบบการเรียนการสอนตามคำอธิบายของชุดวิชา/ รายวิชา/ หน่วย 
การเรียนรู้/ โครงงาน/ กิจกรรมและอื่น ๆ ที่ได้กำหนดไว้ และจัดทำเป็น
แผนการสอน/ แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งครูสามารถจัดทำในรูปแบบต่าง ๆ 
ได้ ไม่จำกัด เป็นส่วนที่ครูสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
แผนที่เห็นว่าสะดวกต่อการใช้งานและสามารถสื ่อสารสาระสำคัญได้ดี 
อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว สิ่งที่จำเป็นและขาดไม่ได้ของแผนการสอนจะ
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ OLE ได้แก่  (1) Objective คือ จุดมุ่งหมาย หรือผลลัพธ์
การเรียนรู้ (Learning  Outcome) (2) Learning Activities คือ กิจกรรมการเรียนรู้ 
และ (3) Evaluation คือ การประเมินผล ทั้งนี้ หลักสูตรและการเรียนการสอน
ฐานสมรรถนะจะมีลักษณะพิเศษเพิ่มเติม คือ (1) จุดมุ่งหมายหรือผลลัพธ์
การเรียนรู้จะต้องครอบคลุมสมรรถนะที่ต้องการ (2) กิจกรรมการเรียนรู้
จะต้องครอบคลุมการทำงาน/ ปฏิบัติงาน และ(3) การวัดและประเมนิผล
จะต้องครอบคลุมการประเมินสมรรถนะที่กำหนด 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน แนวทางการดำเนินงาน 

 2)  วัตถุประสงค์ของการออกแบบและจัดทำแผนการสอน คือ การเตรียมการ 
     ก่อนการสอน อันจะทำให้การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่กำหนด  เป็นการช่วยให้ครูไม่หลงทาง 
และใช้เวลาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน แผนการ
สอนสะท้อนคุณภาพการคิดและการสอนของคร ูและเปน็เครื่องมือสำคัญใน
การปรับปรุงพัฒนางานของครูให้ดีข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน ครูมืออาชีพ
ทุกคนจึงต้องให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนการสอนในฐานะที่เป็นงาน
หลักของครู 

3) การออกแบบการเรียนการสอนเป็นงานที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการ
จัดทำ ครูจำเป็นต้องมีความรู ้ความเข้าใจพื้นฐานในศาสตร์การสอน  และ
สามารถดึงความรู้จากศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบการเรียนรู้เฉพาะเรื่อง
ได้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารจำเป็นต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีการออกแบบ
การเรียนการสอนที่มีคุณภาพเหมาะสมกับผู้เรียน 

4) การออกแบบการเรียนการสอนฐานสมรรถนะมีลักษณะพิเศษที่เพิ่มเติมจาก
การออกแบบการเรียนการสอนโดยทั่วไป เนื่องจากหลักสูตรฐานสมรรถนะมี
เป้าหมายอยู่ที่การพัฒนาผู้เรียนให้สามารถทำงานได้ดีโดยใช้ความรู้ (K) 
ทักษะ (S) และเจตคติ/ คุณลักษณะ (A) ดังนั้นการจัดการเรียนรู้จึงต้องมี
องค์ประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้ 2 ส่วน คือ 1) มีงานให้ปฏิบัติ 2) มีการงมือ
ทำ/ ปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

 

ช่วงท่ี 3 การใช้หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรยีนสู่สมรรถนะ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน แนวทางการดำเนินงาน 
1. ปฏิบัติการจัดการเรียน 
การสอนและการประเมินผลบน
ฐานสมรรถนะ 

ส่วนน้ี เป็นส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ที่
ได้เตรียมการ ซึ่งครูควรมีการดำเนินงานที่สำคัญๆ ดังนี้ 

1) ครูดำเนินการสอนตามแผนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกที่ได้
จัดเตรียมไว้ พร้อมทั้งมีการสังเกตผู้เรียน ทั้งนี้อาจจำเป็นต้องมีการปรับการ 



การ 
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       ขั้นตอนการดำเนินงาน               แนวทางการดำเนินงาน 
     สอนตามแผนของตนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะดำเนินการ

สอน 
2) ครูมีการประเมินเพื่อพัฒนาในระหว่างการเรียนการสอน เพื่อดู 
    ความก้าวหน้าของผู้เรียน และให้ความช่วยเหลือผู้เรียน โดยใช้วิธีการต่าง ๆ 
    ตามความเหมาะสมกับงาน เช่น ใช้การประเมินตามสภาพจริง ประเมินจาก 
    การปฏิบัต ิจากช้ินงาน จากแฟ้มสะสมผลงาน หรือ การประเมินตนเอง และ 
    การประเมินโดยเพื่อน 
3) ครูมีการประเมินรวบยอด เพื่อตัดสินผล ซึ่งต้องครอบคลุมสมรรถนะและ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด และเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด 
4) ควรมีการสังเกตการณ์สอนของครู และการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยผู้บริหาร 

เพื ่อนครู ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการจากภายนอก ตามความเหมาะสมกับ
โรงเรียน 

5) หลังการสอน ครูควรบันทึกข้อมูล เก ี ่ยวกับการสอนของตน รวมทั้ง
พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อการนำไปใช้ปรับปรุงการสอนของตน
ต่อไป 

2. การทบทวนการปฏิบัติการใน
ห้องเรียนผ่านกระบวนการ CRC 
ร่วมกันในวง PLC 

1) โรงเรียนควรจัดระบบการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้และเสริมหนุนการเรียนรู้
ร่วมกันของครู ผู้บริหาร และบุคลากร เช่น การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community - PLC) ในโรงเรียน และ
จ ัดให ้ม ีการสะท ้อนผลเพ ื ่อพ ัฒนาการเร ียนการสอน (Classroom 
Reflection to Change - CRC) 

2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของครู ผู้บริหาร และบุคลากร ให้
กว้างขวางขึ้นอีก โรงเรียนควรส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ผ่าน Online Digital 
learning Platform ต่าง ๆ  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายอื่นๆ ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความคิดและพัฒนางานให้ก้าวหน้าต่อไป 

3) โ ร ง เ ร ี ยนควรพ ัฒนาระบบการจ ั ด เ ก ็บข ้ อม ู ลท ี ่ ได ้ จ ากคร ูและ 
ผู้สังเกตการสอน รวมทั้งจากวง PLC   เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงการเรยีน 
การสอน ปรับปรุงหลักสูตร และการศึกษาวิจัยต่อไป 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน แนวทางการดำเนินงาน 

3. การนำผลสะท้อนกลับไป
พัฒนาการเรียนการสอน 

การทดลองนำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้ในโรงเรียนและเก็บรวบรวมข้อมูล
ไว้อย่างเป็นระบบ จะช่วยให้ครู ผู้บริหาร และบุคลากรของโรงเรียน รวมทั้งผูม้ี
ส่วนร่วม เครือข่าย และผู้สนใจ เห็นจุดอ่อน จุดแข็งของหลักสูตรซึ่งนำไปสู่ 
การปรับปรุงหลักสูตร  การเรียนการสอน และการวัดประเมินผลให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ ้น ข้อมูลที ่ได้เก็บรวบรวมไว้อาจนำไปสู่โจทย์วิจัยต่าง ๆ ที่
โรงเร ียนอาจสนใจนำไปศึกษาวิจัย ทดลองต่อไป ซึ ่งการวิจ ัยสามารถใช้
กระบวนการประเมินเชิงพัฒนา (developmental evaluation ) ซึ่งมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างรวดเร็วทันการ หรืออาจทำวิจัยใน
ลักษณะอื่นๆ เช่น การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน  การวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development) หรือการศึกษารายกรณี ตามความสนใจของครู และ
โรงเรียน 

 
ช่วงท่ี 4 การนำผลการใช้หลักสูตรสู่การปรับปรุงกรอบหลกัสูตรให้สมบูรณ์ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน แนวทางการดำเนินงาน 
1. การปรับปรุงกรอบหลักสูตร
ให้สมบูรณ์ 

1) รวบรวมข้อมูลสำคัญจากการดำเนินงานในทุกขั้นตอน  สกัดข้อค้นพบ/
ประเด็น 

สำคัญที่ได้จากการพัฒนาและทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะจากกลุ่ม
บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

2) ทบทวนกรอบหลักสูตรที่ได้จัดทำไว้และนำผลการดำเนินงานจากข้อ 1 มาใช้ 
    ในการปรับกรอบหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะที่
สมบูรณ์ข้ึน  

2.การสร้างการรับรู้ และความ
เข้าใจในหลักสูตร 

ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในหลักสูตรสถานศึกษาที ่ปรับแล้ว ให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับรู้และเข้าใจตรงกัน 
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ส่วนท่ี 3 ภาคผนวก 

             ภาคผนวกท่ี 1: รายการสมรรถนะหลักสำหรบัผู้เรียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีได้มีการพัฒนา 

                    ไว้แล้ว 

1.1 รายการสมรรถนะหลกั 5 สมรรถนะ ของสำนักวิชาการและการศึกษา 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1.2 รายการ 10 สมรรถนะหลกั  ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

1.3 รายการ 7 สมรรถนะหลกัและ 4 สมรรถนะในความฉลาดรูพ้ื้นฐาน (basic literacy )  

  ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

                              1.4 รายการ 6 สมรรถนะของโรงเรียนรุ่งอรุณ 

              ภาคผนวกท่ี 2 : แบบฟอร์มการจัดทำกรอบหลักสูตรสถานศึกษาสมรรถนะ  

              ภาคผนวกท่ี 3 : ตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษาสมรรถนะ ของโรงเรยีนรุ่งอรุณ 

              ภาคผนวกท่ี 4 : ตัวอย่างเครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

                               4.1 แบบฟอร์มการจัดทำแนวคิดหลักในการพฒันาโรงเรียน(School  concept)  

                                    ของโรงเรียนรุ่งอรุณ 

                               4.2 ตัวอย่างตารางแสดงข้อมลูเพือ่พัฒนาบุคลากร 

 

  

 

 

 


