
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

๑.  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 

-  สภาพและความต้องการของชุมชน 

-  วิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรยีน 

-  หลักสูตรแกนกลาง  ๒๕๒๑ ปรบัปรุง ๒๕๓๓, ๒๕๔๔ 

๒. ร่างหลักสูตร 
-  กำหนดจุดประสงค์ของหลักสตูร 

-  กำหนดเนื้อหาสาระ (ส่ือ , กิจกรรม) 

-  การจดัการเรียนการสอน 

- กำหนดวิธีวดัและประเมินผลผู้เรียน 

 

๓. ตรวจสอบคุณภาพ 
-  คณะทำงานร่างหลักสูตร 

-  ผู้เชี่ยวชาญ 

-  ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

๔.นำหลักสูตรไปใช้ 

-  เรียนรู้ด้วยตนเองฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ 

- มุ่งพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ 

-  มุ่งพัฒนากระบวนการคิดการแก้ปัญหา 

-  มีคุณธรรม 

-  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-  ความร่วมมือกับชุมชน 

๕. การประเมินผลหลักสูตร 

-  ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

 ประเมินระหว่างการจัดการเรียนการสอน 

 ประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน 

-  ประเมินการจัดการเรียนการสอน 

 ประเมินเนื้อหาสาระ 

 ประเมินสื่อท่ีใช้ในการเรียนการสอน 

 ประเมินกจิกรรมการจัดการเรียนการสอน 



 

 

 

 

  ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีจะนำมาใช้ดำเนินการ  นำแนวคิดและรูปแบบจาก

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒ ในมาตรา ๒๗ วรรคที่สองท่ีกำหนดให้สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมี

หน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและ

สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน  สังคม  และ

ประเทศชาติ ตามรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทย  มากำหนดเป็นแนวทาง  รวมทั้งแนวคิดของนักพัฒนา

หลักสูตร เช่น  ไทเลอร์  ทาบา  เซย์เลอร์อเล็กซานเดอร์  และเลวิส  โอลิวา สกิลเบ็กมาร์ช 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 



 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน   ระดับการศึกษามัธยมศึกษา 

โรงเรียนรามราชพิทยาคม   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 

การศกึษาขั้นพืน้ฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษาและ หรือมัธยมศึกษา น้ำหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิารและการจัดการ ๕ ๔ ดีเลิศ 

     ๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๕ ๔ ดีเลิศ 

 
 จุดเด่น 
  โรงเรียน ใช้ระบบการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล ทำให้ทราบรายละเอียดของนักเรียน
แต่ละคน โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ เก่ง กลาง และอ่อน มีการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน คือ กลุ่มเก่ง
ใช้การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นเนื้อหาวิชา กลุ่มกลางส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านการอ่านออก
เขียนได้ และกลุ่มอ่อน ส่งเสริมให้นักเรียนได้ทักษะชีวิต เน้นส่งเสริมอาชีพ นอกจากนั้นยังมีหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นที่ส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้เรียนรู้ผ่านทักษะการปฏิบัติในทักษะอาชีพท่ีตนเอง
สนใจและถนัด 
  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนได้เปิดสอน  3 หลักสูตร คือ หลักสูตร
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ หลักสูตรทักษะงานช่าง และหลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งทั้ง 3 หลักสูตรเป็น
การส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะพ้ืนฐานในการเรียนระดับที่สูงขึ้นในอนาคต โดยให้นักเรียนได้เลือกเรียน
ตามความถนัดของตนเอง 
  นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข ผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายรูปแบบตามความสนใจของนักเรียน 

  

 จุดควรพัฒนา 

  - ควรมีการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพที่หลากหลาย โดยให้ครูได้เรียนรู้ทักษะด้านวิชาชีพระยะ

สั้นเพ่ือนำมาถ่ายทอดให้นักเรียน 

 - ควรพัฒนาห้องปฏิบัติการทางด้านอาชีพให้ครอบคลุม ครบถ้วนทุกกิจกรรม 

 
                  (  นายอนุวัฒน์  เดชไธสง ) 
                            ผู้รับผิดชอบ 



การให้ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1  กำลังพัฒนา 

      1) เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดไม่ชัดเจน 

      2)  ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ระดับ 2  ปานกลาง 

      1) เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

      2)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ระดับ 3  ดี 

      1) เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

      2)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

      3)   ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

     4)  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

     5)   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

     6)  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ระดับ  4  ดีเลิศ 

      1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

      2)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

      3)  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 



      4)  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู และ
สถานศึกษา 

        5)   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความ
ปลอดภัย 

        6)  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา 

ระดับ 5  ยอดเยี่ยม 

      1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

      2)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการนำข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 

      3) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ 

      4)  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 

      5)   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความ
ปลอดภัย 

       6)  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 



 

ระดับ ๔  ดีเลิศ 

      1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

      2)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

      3)  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

      4)  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู และสถานศึกษา 

        5)   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความ
ปลอดภัย 

        6)  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 


