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แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 

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

ค าชี้แจง 
1. แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฉบับนี้ เป็นแบบประมาณค่า  4  ระดับ พร้อมบันทึกเสนอแนะ 

แบ่งเป็น  4  ตอน  ประกอบด้วย 
ตอนที่ 1 องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา  
ตอนที่ 2 การน าหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ 

          2. เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 และ 2566 
3. ให้ผู้นิเทศท่ีรับผิดชอบโรงเรียนด าเนินการนิเทศและประเมินแล้วกรอกข้อมูลตามที่ก าหนด 
4. ระดับคุณภาพ  มีความหมาย  ดังนี้ 

     ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุดหรือมีความสอดคล้อง  
     ถูกต้องน้อยที่สุด หรือปฏิบัติน้อยกว่า 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                    ระดับคุณภาพ   2  หมายถึง    มีการปฏิบัติในระดับน้อยหรือมีความสอดคล้อง  
     ถูกต้องน้อย หรือปฏิบัติ 2-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
         ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง   มีการปฏิบัติในระดับปานกลางหรือมีความสอดคล้อง  
     ถูกต้องปานกลาง หรือปฏิบัติ 3-4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                  ระดับคุณภาพ  4  หมายถึง   มีการปฏิบัติในระดับมากหรือมีความสอดคล้อง              

ถูกต้องมาก หรือปฏิบัติ 5-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   ระดับคุณภาพ  5  หมายถึง   มีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุดหรือมีความสอดคล้อง              

ถูกต้องมากท่ีสุด หรือปฏิบัติ 7-8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5.  ข้อมูลที่ได้จะน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 

ตอนที่  1 องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา 

รายการ 
ผลการประเมิน 

ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ไข 1 2 3 4 5 
1.  ส่วนน า 
     1.1  ความน า    
             แสดงความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กรอบหลักสูตร
ระดับท้องถิ่นจุดเน้น และความต้องการของโรงเรียน 

      

     1.2  วิสัยทัศน์ 
            แสดงภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ครอบคลุมสภาพความต้องการ
ของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น  มีความชัดเจนสามารถปฏิบัติได้ 
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     1.3  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
            มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

      

     1.4  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
            มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สอดคล้องกับเป้าหมาย 
จุดเน้น กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
ของโรงเรียน 

      

2.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
      2.1  โครงสร้างเวลาเรียน    
             มีการระบุเวลาเรียนตลอดหลักสูตร จ านวน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้  ที่เป็นเวลาเรียนพ้ืนฐาน และเพ่ิมเติม จ าแนก
แต่ละชั้นปีอย่างชัดเจน ระบุเวลาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จ าแนกแต่ละชั้นปีอย่างชัดเจน เวลาเรียนรวมของหลักสูตร
สถานศึกษาสอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

      

     2.2  โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี    
          มีการระบุรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม ระบุรหัส
วิชา ชื่อรายวิชา พร้อมทั้งระบุเวลาเรียน และ/หรือหน่วยกิต  
มีการระบุกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้งระบุเวลาเรียนไว้
อย่างถูกต้อง ชัดเจน  รายวิชาเพ่ิมเติม / กิจกรรมเพ่ิมเติม             
ที่ก าหนดสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ จุดเน้นของโรงเรียน 

      

   3.  ค าอธิบายรายวิชา 
         มีการระบุรหัสวิชา ชื่อรายวิชา และชื่อกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  ชั้นปีที่สอน จ านวนเวลาเรียน และ/หรือหน่วยกิต  
ไว้อย่างถูกต้องชัดเจน     
          การเขียนค าอธิบายรายวิชาได้เขียนเป็นความเรียง           
โดยระบุองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ           
หรือเจตคติที่ต้องการและครอบคลุมตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้
แกนกลาง         
        ระบุรหัสตัวชี้วัด ในรายวิชาพ้ืนฐานและจ านวนรวม
ของตัวชี้วัดและระบุผลการเรียนรู้ในรายวิชาเพ่ิมเติมและ
จ านวนรวมของผลการเรียนรู้ถูกต้อง 
        มีการก าหนดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นสอดแทรก              
อยู่ในค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐานหรือรายวิชาเพ่ิมเติม 

      

   4.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
        ในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและโครงสร้าง
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หลักสูตรชั้นปี ได้ระบุกิจกรรม และจัดเวลาสอนตามที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           
และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
        ในส่วนที่ 4 ของหลักสูตรสถานศึกษามีการจัดท า
โครงสร้างและแนวการจัดกิจกรรม  แนวทางการวัดและ
ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้ง 3 กิจกรรมที่ชัดเจน   
  5.  เกณฑ์การจบการศึกษา 
       ระบุเวลาเรียน/หน่วยกติ ทั้งรายวิชาพ้ืนฐานและ
รายวิชาเพ่ิมเติมตามเกณฑ์การจบการศึกษาของโรงเรียน 
ชัดเจน      
       ระบุเกณฑ์การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์                  
และเขียนไว้อย่างชัดเจน 
      ระบุเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์               
ไว้อย่างชัดเจน 
      ระบุเกณฑ์การผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน 

      

 
ตอนที่  2  การน าหลักสูตรสถานสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรระดับชั้นเรียน) 
 

รายการ 
ผลการประเมิน 

ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ไข 1 2 3 4 5 
1  โครงสร้างรายวิชา 
     1.1 การจัดกลุ่มมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
            จัดกลุ่มมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่มี
ความสัมพันธ์กันและเวลา ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
เหมาะสม ทุกกลุ่มสาระฯ   

      

    1.2  การจัดท าสาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
            ได้วิเคราะห์แก่นความรู้ของทุกตัวชี้วัดในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ มาจัดท าสาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
ชัดเจนเหมาะสมและครบทุกหน่วยการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ 

      

1.3 การตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ 

           สะท้อนให้เห็นสาระส าคัญ หรือประเด็นหลักใน
หน่วยการเรียนรู้นั้นๆ น่าสนใจเหมาะสมกับวัย ความสนใจ 
ความสามารถของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระฯ   
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1.4 การก าหนดสัดส่วนเวลาเรียน 
ก าหนดสัดส่วนเวลาเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

เหมาะสม และรวมทุกหน่วยต้องเท่ากับเวลาเรียนตาม
หลักสูตรทุกกลุ่มสาระฯ 

      

1.5 การก าหนดสัดส่วนน้ าหนักคะแนน 
       ก าหนดสัดส่วนน้ าหนักคะแนนแต่ละหน่วยการ

เรียนรู้เหมาะสมและรวมตลอดปี/ภาคเรียนเท่ากับ 100 
คะแนน ทุกกลุ่มสาระฯ   
 

      

   2. หน่วยการเรียนรู้ 
       2.1 การวางแผนจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
              มีการวางแผนออกแบบหน่วยการเรียนรู้ครบ          
ทุกหน่วยการเรียนรู้ และทุกกลุ่มสาระฯ 
 

      

      2.2  การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ : การก าหนด
เป้าหมาย 
            ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระส าคัญ/
ความคิดรวบยอด สาระการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ถูกต้อง เหมาะสม                        
มีความสอดคล้องกันทุกกลุ่มสาระฯ 

      

      2.3  การจัดท าหน่วยการเรียนรู้  : การก าหนด
หลักฐานการเรียนรู้ 
            ก าหนดชิ้นงาน/ภาระงาน การวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ 

      

      2.4  การจัดท าหน่วยการเรียนรู้  : ออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู ้
            ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ได้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด/มาตรฐานและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกกลุ่มสาระฯ 

      

   3. แผนการจัดการเรียนรู ้
       3.1  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครบ                      
ตามองค์ประกอบที่ส าคัญ 
        แผนการจัดการเรียนรู้สมบูรณ์ มีองค์ประกอบส าคัญ
ครบทุกหน่วยและกลุ่มสาระฯ 

      

       3.2  มีการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
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       3.3 ใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของครู  แก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 

      

       3.4  การประเมินแผนการจัดการเรียนรู ้
มีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ทุกแผนก่อนการ 

น าไปใช้จริง ทุกกลุ่มสาระฯ 

      

       3.3 มีการน าเอาแผนที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้จริง ทุกกลุ่มสาระฯ 

      

  4. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาอย่างยั่งยืน 
     4.1  มีการนิเทศการใช้หลักสูตรสถานศึกษา                  
อย่างต่อเนื่อง 

      

     4.2  มีการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา              
อย่างต่อเนื่อง 

      

      4.3  น าผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
มาวางแผน/ปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
อย่างต่อเนื่อง 

      

 
         ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ              
............................................................................................................................. ..........................................................     
.................................................................................................................................................................... ....................        
....................................................................................................... ................................................................................ 
............................................................................................................................. ...........................................................  
                      
                                                           ลงชื่อ...................................................  ผู้นิเทศ/ประเมิน 

                                                               (..........................................................) 
                                                              ต าแหน่ง ................................................................. 

                                                               ................./.........................../...................... 


