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ค าอธิบายการเขียนหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบ 

 
  ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 120 
การจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ  ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต 

ประเภทและลักษณะของโรงเรียนนอกระบบ   รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรของโรงเรียน
นอกระบบ ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา    

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   เรื่อง  การก าหนดประเภทและลักษณะของโรงเรียน           
การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบ   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  120  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 คณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจึงออกประกาศเรื่อง  การก าหนดประเภทและลักษณะของโรงเรียนการจัดการเรียนการสอน
และหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  1  ประเภทและลักษณะของโรงเรียนนอกระบบ  แบ่งได้ดังนี้ 
  (๑) ประเภทสอนศาสนา เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะการสอนศาสนา 
  (๒) ประเภทศิลปะและกีฬา เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาเกี่ยวกับดนตรี ศิลปะ 
และกีฬา  
   (๓) ประเภทวิชาชีพ เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพเพ่ื อให้
นักเรียนน าไปประกอบอาชีพหรือเพ่ิมเติมทักษะในการประกอบอาชีพ 
  (๔) ประเภทกวดวิชา เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เสริมความรู้บางรายวิชาตามหลักสูตร  
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  (๕) ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต  เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างความคิด  
เชิงวิเคราะห์เชาวน์ปัญญา และทักษะอ่ืน   

ข้อ  2  การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนอกระบบ  แบ่งได้ดังนี้ 
  (๑) จัดการเรียนการสอนโดยใช้ครูหรือผู้สอน 
  (๒) จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอน ทั้งนี้ โรงเรียนจะต้องมีการจัดการเรียนการสอน 
ต้นแบบที่ใช้ครูหรือผู้สอนเป็นหลัก 
  (๓) จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  โดยมีทั้งครูหรือผู้สอนและสื่อการเรียนการสอน 
  (๔) การจัดการเรียนการสอนตาม (1) (2) และ (3) อาจจัดร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนหรือ 
กับหน่วยงานอื่นทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน 

ข้อ  3  หลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบ  มีลักษณะดังนี้ 
  (๑) หลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
  (๒) หลักสูตรต้นแบบที่ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจัดท าหรือจัดร่วมกับ 
หน่วยงานอื่น 
  (๓) หลักสูตรที่น ามาจากหน่วยงานอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ  หลักสูตรที่โรงเรียนจัดท าขึ้นเอง  
หลักสูตรที่โรงเรียนจัดท าขึ้นร่วมกับโรงเรียนอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน ซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ 
 
      
 
 



  ห น้ า  | 4 
 

 
 ผู้ขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบที่ประสงค์จะเปิดสอนประเภทศิลปะและกีฬา  ประเภทวิชาชีพและ
ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต  จะต้องเสนอหลักสูตรให้คณะกรรมการฯ พิจารณาหลักสูตรก่อนอนุญาตให้ใช้ได้  
ซึ่งเป็นไปตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 675/2552 เรื่อง มอบอ านาจการอนุมัติหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบ 
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2550 ประเภทศิลปะและกีฬา  ประเภทวิชาชีพ และประเภทสร้างเสริม
ทักษะชีวิต การอนุมัติหลักสูตร  ให้ด าเนินการดังนี้  
  ๑. ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้อนุมัติหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร    
  ๒. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด 

  ดังนั้น ก่อนที่จะจัดท าหลักสูตรควรพิจารณาถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
  ๑. ความต้องการของผู้เรียน ควรจะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นและศึกษา 
แนวโน้มในอนาคตอันใกล้ว่าขาดแคลนหรือต้องการผู้จบวิชาชีพใด มีผู้ต้องการเรียนวิชาหรือวิชาชีพนั้ในปริมาณเท่าใด 
  ๒. สถานศึกษาใกล้เคียง ควรศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาในท้องถิ่นที่เปิดสอนอยู่แล้วว่า 
เปิดสอนวิชาหรือวิชาชีพใดจากหน่วยงานของทางราชการ  ได้แก่  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฯลฯ 
  ๓. ความพร้อมของผู้ขอจัดตั้ง และเปิดสอนหลักสูตรตามเงื่อนไขและระเบียบทางราชการต้องมีความพร้อม 
ด้านสถานที่ตั้งโรงเรียน หลักสูตรการเรียนการสอน คือ เอกสารหลักสูตร สื่อการสอน อุปกรณ์การสอน และครูผู้สอน 
  ๔. ศึกษาข้อมูลของท้องถิ่น กฎ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประเภทของหลักสูตรที่ผู้ขอประสงค์จะจัดท า 

 

  เมื่อผู้ขอจัดตั้งมีความพร้อมในองค์ประกอบเหล่านี้แล้วก็สามารถจัดท าหรือยกร่างหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบ  
ได้ตามรูปแบบหลักสูตร ซึ่งแบ่งเป็น 12 หัวข้อ ในแต่ละหัวข้อมีความหมายและมีวิธีการเขียนตามล าดับดังนี้ 
 
 
  
หมายถึง     ชื่อโรงเรียนหรือชื่อสถานศึกษาที่ผู้ขอจัดตั้งก าหนดขึ้นอาจใช้ชื่อ ชื่อสกุล ของตนเองหรือชื่ออ่ืน ๆ       
วิธี เขียน   การตั้งชื่อโรงเรียนควรเป็นชื่อที่บ่งบอกถึงวิชาที่ เปิดสอน หรือประเภทของวิชาชีพที่ เปิดสอน               
โดยชื่อ โรงเรียนต้องใช้ชื่อเป็นภาษาไทย และมีค าว่า โรงเรียน น าหน้าชื่อ หากมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษให้ใส่ไว้บรรทัดที่สอง  
เช่น โรงเรียนเอกกมลคอมพิวเตอร์  โรงเรียนวรรณพรเสริมสวย โรงเรียนดนตรีแววดาว  เป็นต้น  ทั้งนี้  เพ่ือให้ผู้สนใจ
ทราบได้ง่ายว่าสอนวิชาใดหรือวิชาชีพใด  โรงเรียนตั้งอยู่ที่ใด  อาจตั้งชื่อตามชื่อถนน แขวง เขต  หรือจังหวัดก็ได้   
เช่น โรงเรียนคอมพิวเตอร์ราชเทวี โรงเรียนเอกกมลคอมพิวเตอร์บางเขน เป็นต้น 
 

 
หมายถึง     การระบุสถานที่ตั้งโรงเรียนตามความเป็นจริง  โดยบอกตั้งแต่บ้านเลขท่ี  ถนน  ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต  จังหวัด  พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร  และช่องทางอ่ืน ๆ  
วิธีเขียน      ระบุเลขที่  ชื่อถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  จังหวัด  ส าหรับหมายเลขโทรศัพท์ต้องเป็นหมายเลข 
ที่ติดต่อได้จริงเพ่ือประโยชน์ของผู้ขอจัดตั้งเอง  ถ้ามีการแก้ไขเอกสารหลักสูตรหรืออ่ืน ๆ ผู้ตรวจหลักสูตรจะได้ติดต่อโรงเรียน
ให้แก้ไขหลักสูตรได้ทันที 
 
 
 

1. โรงเรียน 

2. สถานที่ตั้ง 
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หมายถึง     ชื่อของหลักสูตรที่มีความส าคัญและสามารถสื่อความหมายได้ถึงเรื่องที่ต้องการสอน 
วิธีเขียน      ควรก าหนดชื่อหลักสูตรให้ครอบคลุมหรือบ่งชี้ถึงวิชา  หรือวิชาชีพนั้น จะต้องสอดคล้องสัมพันธ์ 
กับจุดประสงค์ และรายการสอน การเขียนชื่อหลักสูตรสามารถเขียนได้ 2 แบบ ดังนี้ 

      1. ระบุชื่อหลักสูตรที่สื่อความหมายได้ว่า เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วสามารถน าความรู้มาใช้ในการ 
ประกอบอาชีพใด เช่น หลักสูตรวิชามวยไทย หลักสูตรวิชาการนวดหน้าและดูแลผิวหน้า หลักสูตรวิชาช่างตัดเย็บ
เสื้อผ้าสตรี หลักสูตรวิชาการประเมินคุณภาพเพชร เป็นต้น 

                2. ระบุเนื้อหาวิชาของหลักสูตร เมื่อผู้เรียนเรียนจบหลักสูตรแล้วสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ 
ในการประกอบอาชีพได้  เช่น หลักสูตรวิชาการท าอาหารไทย ผู้เรียนสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ร้านอาหารของตนเองได้ หลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนสามารถน าความรู้มาประกอบอาชีพได ้เป็นต้น 

       หลักสูตรวิชาใด ๆ ที่มีเนื้อหาวิชามากและใช้เวลาเรียนมาก โรงเรียนสามารถแบ่งหลักสูตรเป็นชั้นต้น  
ชั้นกลาง  และชั้นสูงได้  ทั้งนี้เมื่อผู้ เรียน เรียนจบหลักสูตรแต่ละชั้น ก็สามารถน าความรู้มาประกอบอาชีพได้
เช่นเดียวกันโดยไม่ต้องเรียนให้ครบทุกหลักสูตร 

       การเขียนชื่อหลักสูตรที่ใช้ค าภาษาต่างประเทศต้องแปลเป็นภาษาไทย  หรือเขียนทั บค าศัพท์นั้น             
เป็นภาษาไทย 

       การเขียนชื่อหลักสูตร  ต้องเขียนไว้กลางหน้ากระดาษ 

 
 
 
หมายถึง     จ านวนเวลาเรียนตลอดหลักสูตรคิดเป็นชั่วโมง ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  หลักสูตรที่เรียนควรเป็น
หลักสูตรระยะสั้น  มีระยะเวลาปฏิบัติจริงมากกว่าการเรียนภาคทฤษฎี  
วิธีเขียน      การก าหนดเวลาเรียนตลอดหลักสูตรให้ก าหนดจ านวนชั่วโมงตามเนื้อหาวิชาที่เรียนแต่ละหัวข้อ        
ของรายการสอน ควรจะก าหนดเวลาในแต่ละข้อของรายการสอนก่อนแล้วจึงค านวณเป็นเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 
 
 
 
หมายถึง     ความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียนที่จ าเป็นและสัมพันธ์ต่อเนื่องกับหลักสูตรที่จะเปิดสอน  หากไม่มีพ้ืนความรู้
ตามที่ก าหนด  ผู้เรียนไม่สามารถเรียนหลักสูตรวิชาที่เปิดสอนนั้นได้  ในหัวข้อนี้หมายรวมถึงการก าหนดอายุขั้นต่ า  
และในบางวิชาจ าเป็นต้องก าหนดประสบการณ์เป็นพื้นฐานการเรียนวิชาชีพนั้น ๆ ด้วย  
วิธีเขียน      1. การก าหนดอายุของผู้เรียน  จะค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 

- ความสอดคล้องตามหลักสูตรที่เปิดสอน กฎ  ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
-    วุฒิภาวะตามอายุของผู้เรียนที่จะน าความรู้มาประกอบอาชีพนั้น  และเกณฑ์อายุ   

ตามท่ีกฎหมายก าหนด  เช่น  การขับรถยนต์  ผู้เรียนควรมีอายุอย่างน้อย  18  ปี  เป็นต้น 
 
 
 
 

3. หลักสูตรวิชา 

4. ระยะเวลาเรียน 

5. คุณสมบัติของผู้เรียน 
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2. การก าหนดพ้ืนความรู้ของผู้เรียน ก าหนดจากเนื้อหาหรือรายการสอนในวิชาหรือวิชาชีพนั้น ๆ 
ผู้เขียนหลักสูตรต้องพิจารณาว่าผู้เรียนจ าเป็นจะต้องเรียนอะไรมาก่อน หรือเรียนจบระดับใด เพ่ือน าความรู้ที่เรียน  
มาเป็นฐานรับความรู้ที่สูงขึ้น เช่น หลักสูตรวิชาตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ผู้เรียนควรมีพ้ืนความรู้ระดับประถมศึกษา หรืออ่านออก
เขียนได้ ค านวณเบื้องต้นได้ หรือหลักสูตรวิชาพ้ืนฐานการแสดง ผู้เรียนควรมีพ้ืนความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เป็นอย่างต่ า เป็นต้น บางหลักสูตรอาจไม่ก าหนดพื้นความรู้ของผู้เรียน 

  3. การก าหนดพ้ืนฐานความรู้วิชาชีพ หรือประสบการณ์ทางอาชีพ มีความจ าเป็นส าหรับบางหลักสูตร 
ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับอาชีพนั้น หรือผ่านการทดสอบของโรงเรียน 
 
 
 
หมายถึง    ผลที่จะเกิดกับผู้เรียนหลังจากท่ีเรียนจบหลักสูตรเป็นการก าหนดจุดประสงค์ของหลักสูตรในภาพรวมของ
หลักสูตรที่ต้องการให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันหรือออกไปประกอบอาชีพได้  
วิธีเขียน    การก าหนดจุดประสงค์ของหลักสูตรต้องก าหนดให้ครอบคลุมเนื้อหาวิชาทั้งหมด โดยก าหนดเป็น                 
4 ประเด็นใหญ่ ดังนี้ 

      1. ความรู้ความเข้าใจ  ในวิชาหรือวิชาชีพนั้น ๆ 

     2. ทักษะหรือความช านาญ  ในวิชาหรือวิชาชีพนั้น ๆ   

     3. การสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาหรืออาชีพ 

     4. การน าความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  ศึกษาต่อ  หรือการประกอบอาชีพ 

     การเขียนจุดประสงค์ควรเลือกใช้ค าท่ีบ่งชี้การกระท าท่ีจะเกิดความส าเร็จกับผู้เรียน  เช่น  สามารถ.... 
เพื่อให้...  ให้มี... ฯลฯ จะท าให้รู้ว่าเมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วผู้เรียนจะรู้อะไร  มีความช านาญด้านใดหรือออกไป
ประกอบอาชีพอะไร 
 
 
 
 
หมายถึง     รายละเอียดของเวลาที่โรงเรียนจะเปิดสอนในแต่ละวัน  แต่ละสัปดาห์บางโรงเรียนอาจเปิดสอนวันละ
หลายรอบ  ต้องระบุจ านวนรอบต่อวันและจ านวนชั่วโมงต่อรอบด้วย  
วิธีเขียน      ควรเขียนให้ครอบคลุมทุกสาระ  ดังนี้ 

1. บอกจ านวนวัน  ที่โรงเรียนเปิดท าการสอน 
2. บอกช่วงเวลาที่โรงเรียนเปิดสอน  ตั้งแต่เวลาใด  ถึงเวลาใด 
3. บอกจ านวนวันที่สอนต่อสัปดาห์และจ านวนชั่วโมงท่ีสอนต่อวัน 
4. บอกจ านวนรอบที่สอนต่อวันและจ านวนชั่วโมงท่ีสอนต่อรอบ 
5. บอกจ านวนชั่วโมงท่ีเปิดสอนต่อสัปดาห์ 
6. บอกจ านวนชั่วโมงตลอดหลักสูตรให้ตรงกับระยะเวลา 

 
 
 
 

6. จุดประสงค์ 

7. การจัดเวลาเรียน 
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หมายถึง     เนื้อหาสาระของหลักสูตรหรือรายการความรู้ที่จะสอนตลอดหลักสูตรซึ่งเมื่อน ามาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
และฝึกปฏิบัติตามเวลาที่ก าหนดแล้ว จะท าให้เกิดความรู้ ทักษะ เจตคติและพฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
       เนื้อหาของหลักสูตรและเวลาเ รียนย่อมเปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคม ข้อมูลความก้าวหน้า              
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสื่อการเรียน ดังนั้น หลักสูตรที่เหมาะสม ถูกต้องในวันนี้อาจจะต้องปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงในวันหน้า 
วิธีเขียน      1.  ก าหนดเนื้อหา  ควรก าหนดให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  สภาพเศรษฐกิจและ
สังคมในชุมชนนั้น ๆ 

       2.  แยกเนื้อหาตลอดหลักสูตรเป็นเรื่อง ๆ โดยเขียนเป็นหัวข้อใหญ่  เรื่องละข้อแล้วจัดล าดับเนื้อหานั้น
ตามขั้นตอนการเรียนรู้  เนื้อหาใดเป็นพ้ืนฐานให้เรียนก่อน-หลัง เป็นล าดับไป แต่ละหัวข้อก าหนดชั่วโมงเรียน 
ไว้ให้เหมาะสมสอดคล้องกัน 

       3.  แยกเนื้อหาแต่ละหัวข้อเป็นข้อย่อยให้ละเอียด  ครอบคลุมหัวข้อทั้งหมดโดยไม่ต้องอธิบาย
รายละเอียดเนื้อหาวิชาในแต่ละข้อย่อยนั้น การก าหนดเนื้อหาในหัวข้อใหญ่และข้อย่อย ต้องค านึงถึงการเรียน
ภาคปฏิบัติด้วยว่า ควรจะแทรกในตอนใด บางหลักสูตรจะก าหนดเวลาเรียนภาคปฏิบัติไว้ในรายการสอนโดยไม่แยก
เป็นภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบัติ บางหลักสูตรจะแยกภาคปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน บางหลักสูตรจะแยกเป็นภาคทฤษฎี  
ภาคปฏิบัติ เช่น หลักสูตรเกี่ยวกับสปา การนวดน้ ามันหอมระเหย เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มุ่งให้น าความรู้ ออกไป 
ประกอบอาชีพ การจัดการเรียนการสอนควรเน้นภาคปฏิบัติมากว่าทฤษฎี ดังนั้นบางหลักสูตรจ าเป็นต้องก าหนดเวลา
การฝึกทักษะด้วยตนเองไว้ด้วย 

       4.  เนื้อหาของหลักสูตร  ต้องก าหนดเรื่องคุณธรรมจริยธรรมหรือจรรยาบรรณในวิชาชีพนั้นด้วย  
เพ่ือให้ออกไปประกอบอาชีพที่สุจริต และก าหนดเรื่องความปลอดภัยในการท างานไว้เพ่ือความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น 

       5.  ผู้จัดท าหลักสูตร  ต้องศึกษาว่าวิชาชีพที่จะเปิดสอนเป็นวิชาชีพที่ทางราชการก าหนดกฎหมาย 
หรือพระราชบัญญัติหรือพระราชก าหนดหรือข้อก าหนดอ่ืน ๆ ก ากับไว้หรือไม่ ถ้าเกี่ยวข้องกันต้องก าหนดไว้ในหลักสูตรด้วย  
เช่น กฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถยนต์ พระราชบัญญัติสถานบริการ เป็นต้น 

      6.  ถ้าเป็นวิชาชีพหัวข้อสุดท้ายของรายการสอน  ต้องสอนเรื่องการจัดการทางอาชีพซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็น  
ส าหรับกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้มาใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง  หรือน าความรู้มาประยุกต์ใช้ 
กับอาชีพที่ก าลังท าอยู่ 

      การเขียนรายการสอนหรือเนื้อหาของหลักสูตรต้องใช้ภาษาไทยทั้งหมด ในกรณีที่คณะกรรมการ
บัญญัติศัพท์ของราชบัณฑิตยสถานยังไม่ได้บัญญัติค าศัพท์ไว้  ให้เขียนทับศัพท์ด้วยภาษาไทยตามหลักเกณฑ์                   
การทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ  แล้วเขียนค าภาษาต่างประเทศก ากับไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ 
 
 
 

หมายถึง     กระบวนการในการก าหนดหรือหาจ านวน ปริมาณ อันดับ หรือลายละเอียดของคุณลักษณะ  
หรือพฤติกรรมความสามารถของบุคคล  เพ่ือการตีค่าหรือก าหนดระดับคุณค่าของ ผลจากการวัดตามเกณฑ์หรือ
จุดมุ่งหมายที่ก าหนด   การวัดและประเมินผลผู้เรียนใน 2 ลักษณะ คือ 

 

8. รายการสอน 

9. การวัดและประเมินผล 
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      1.  การวัดและประเมินผลระหว่างเรียน   เป็นการวัดและประเมินผลการเรียนตามจุดประสงค์และ
เนื้อหาเป็นระยะ ๆ ถ้าพบข้อบกพร่องของผู้เรียนหรือพบปัญหาทางการเรียนจะสามารถแก้ไข  และพัฒนาผู้เรียนได้ 

      2.  การวัดและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลในการเรียนตลอดหลักสูตรว่า
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้  และผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

      การวัดและประเมินผลจะต้องก าหนดเกณฑ์การตัดสินและสัดส่วนการให้คะแนนไว้อย่างชัดเจนระหว่าง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
วิธีเขียน      รายละเอียดของการวัดและประเมินผลที่ปรากฏในหลักสูตรจะก าหนด  ดังนี้ 

1. ก าหนดสัดส่วนร้อยละของการให้คะแนน  ระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติถ้าเป็นวิชาชีพสัดส่วน 
ของภาคปฏิบัติจะมากกว่าภาคทฤษฎี  เพราะเน้นการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความช านาญ 

2. ก าหนดเกณฑ์การตัดสิน    ได-้ตก ตลอดหลักสูตรเป็นร้อยละ 
3. ในบางวิชาจะต้องก าหนดการประเมินผลเพ่ิมเติม  เช่น หลักสูตรวิชานวดแผนไทย  อาจต้องเพ่ิม 

การฝึกภาคปฏิบัติและการเก็บตัวอย่างกรณีศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด ดังนั้นหลักสูตรอ่ืน ๆ อาจมีข้อก าหนด
เพ่ิมเติมได้ ส าหรับรายละเอียดในวิธีการวัดและประเมินผลโรงเรียนจะก าหนดขึ้นเองไม่ต้องน าเสนอในหลักสูตร 

 

 
 
หมายถึง     หนังสือเอกสารต่าง ๆ ที่น ามาใช้ประกอบการจัดท าหลักสูตร   และน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดท าเอกสาร
ประกอบการเรียน การสอนที่ผู้สอนใช้อ้างอิง  ได้แก่  หนังสือของส านักพิมพ์ต่าง ๆ และเอกสารมีเนื้อหาสอดคล้อง
และครอบคลุมหลักสูตร หากเป็นหนังสือ/เอกสารที่ผู้จัดท าหลักสูตรเขียนขึ้นเองต้องส่งหนังสือ/เอกสารนั้น 
มาพร้อมกับหลักสูตรให้ผู้ท าหน้าที่พิจารณาหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับหลักสูตรด้วย 
วิธีเขียน      เขียนตามหลักบรรณานุกรม 
 
 
 
หมายถึง     สื่อหรืออุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ประกอบการเรียนการสอนทั้งหมด  และต้องเป็นที่ทันสมัย อยู่ในสภาพ 
ใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพ เป็นอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้เพ่ิมเติมหรือการเรียนรู้เพ่ือการประกอบอาชีพ  
รวมทั้งอุปกรณ์จริงที่ใช้ในการประกอบอาชีพ 
วิธีเขียน      ระบุอุปกรณ์แต่ละชิ้นเป็นข้อ ๆ โดยเริ่มต้นจากอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันหลายคน ล าดับไปถึงอุปกรณ์เดี่ยว 
ที่ใช้ 1 ชิ้นต่อ 1 คน อุปกรณ์แต่ละชิ้นต้องบอกจ านวนหน่วย  และอุปกรณ์บางชิ้นต้องระบุจ านวนหน่วยต่อจ านวนคนไว้ด้วย  
ทั้งนี้ต้องค านึงถึงความเหมาะสมและความคล่องตัวในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. เอกสารอ้างอิง 

11. อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 

1. ……………………………………………… จ ำนวน  .............. ชุด  ต่อ นักเรียน ..................................... คน 
2. ……………………………………………… จ ำนวน  .............. อัน  ตอ่ นักเรียน ..................................... คน 
3. ……………………………………………… จ ำนวน  .............. เครื่อง ต่อ นักเรียน .................................. คน 
4.  
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หมายถึง     ชื่อ  สกุล  และลายมือชื่อ  นามสกุล ของผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนหรือผู้ขอใช้หลักสูตรนั้น ๆ 
วิธีเขียน      ให้ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนหรือผู้ขอใช้หลักสูตร (ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียน) ลงลายมือชื่อ 
ด้วยตนเองก ากับไว้ตามรูปแบบที่ก าหนด คือ ส่วนท้ายของหลักสูตร โดยพิมพ์หรือเขียนชื่อตัวบรรจง ก ากับไว้ในวงเล็บ
ให้ชัดเจน ดังนี้ 

1.  ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียน 
 
 
 
 
   

2.  ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียน 
 
 
 
 

 

 
 

 

12. ผู้รับใบอนุญาต/ผู้ขอใช้หลักสูตร 

ลงชื่อ................................................................ผู้รับใบอนุญำต 
                                        (...........................................................) 

   ลงชื่อ................................................................ผู้ขอใช้หลกัสูตร 
                                        (...........................................................) 


