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 ในการใช้หลกัสูตรควรท าความเข้าใจ 
เพือ่น าไปปฏิบัติอย่างถูกต้องน้ัน มี 3 งานส าคญั 
คอื งานบริหารและบริการหลกัสูตร  
งานด าเนินการเรียนการสอนตามหลกัสูตร  
และงานสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลกัสูตร 



งานบริหารและบริการหลกัสูตร  

 1. งานเตรียมบุคลากรผู้ใช้หลักสูตร เพื่อให้เข้าใจจุดหมาย 
หลักการ โครงสร้าง แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและวิธีวัด
ประเมนิผลของหลกัสูตร  
 2. การจัดครูเข้าสอนตามหลกัสูตร  

 3. การบริหารและบริการวัสดุหลักสูตร ได้แก่ เอกสารหลักสูตร 
ส่ือการเรียนการสอน และเคร่ืองมือวัดประเมินผล รวมทั้ งจัดเตรียม
งบประมาณสนับสนุนการผลติส่ือต่างๆ แก่ผู้สอนให้ไปถึงผู้ใช้หลกัสูตร  

 4. การบริการหลักสูตรภายในโรงเรียน ได้แก่ การจัดส่ิงอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้สอน เช่น การให้บริการห้องเรียนเฉพาะวชิา 



งานด าเนินการเรียนการสอนตามหลกัสูตร 

 1. การปรับปรุงหลกัสูตรให้เหมาะสมกบัสภาพท้องถิ่น 

 2. การบริหารงานวชิาการ 
  2.1 การจัดช้ันเรียน    

  2.2. การจัดครูเข้าสอน  

- จัดกลุ่มผู้เรียนเป็นช้ัน  
- จัดกลุ่มผู้เรียนตามความสามารถ  

- จัดกลุ่มผู้เรียนตามความสนใจ 

- การจัดผู้สอนประจ าช้ัน  

- การจัดครูแนะแนว  

- การจัดครูประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- การจัดครูสอนเป็นคณะ  
-การจัดตารางสอนหรือตารางเรียน 



งานด าเนินการเรียนการสอนตามหลกัสูตร 

 3. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  

 4. การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน  

 5. การวดัและประเมนิผลการเรียนการสอน 



งานสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลกัสูตร 

 รุจิร์ ภู่สาระ และจันทรานี สงวนนาม (2545) ได้สรุปหลักการใน
การนิเทศการใช้หลกัสูตรไว้ดงันี ้
 1. ช่วยให้ผู้สอนและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องเข้าใจหลักการและจุดมุ่งหมาย
ที่แท้จริงของหลกัสูตร 
  2. กระตุ้นให้ผู้สอนเป็นผู้น าทางวิชาการให้แก่ผู้เรียนและชุมชนท่ีอยู่
ใกล้เคยีง 
 3. ช่วยให้ผู้สอนกล้าแสดงออกในการอภิปรายปัญหาต่างๆ ที่เกิดจาก
การน าหลกัสูตรไปใช้ 
  4. ช่วยให้การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 



งานสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลกัสูตร 

 5. จัดกจิกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมงานวชิาการ ได้แก่  
   5.1. การให้รางวัลชมเชยแก่ผู้ที่มีพฤติกรรมดีเด่นหรือ
เปลีย่นแปลงพฤติกรรมไปในทางทีด่ขีึน้ 

  5.2. ก าหนดนโยบายการให้การบ้านผู้เรียนให้ชัดเจนว่าควรจัดท า
หรือไม่ ถ้าจัดท าควรจัดท าในรูปแบบใดที่จะท าให้ผู้เรียนรักในการศึกษาค้นคว้ามากกว่า
จะเป็นภาระทั้งของผู้เรียนและผู้ปกครอง 

   5.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมในด้านคุณธรรม จริยธรรม
นอกเหนือจากกจิกรรมทีผู้่สอนจัดในช้ันเรียน  
  5.4 จัดสร้างเครือข่ายวชิาการภายในสถานศึกษา โดยอาจใช้ระบบ
เทคโนโลยเีข้ามาให้ผู้เรียนรู้จักใช้ 



งานสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลกัสูตร 

 5. จัดกจิกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมงานวชิาการ ได้แก่  
   5.1. การให้รางวัลชมเชยแก่ผู้ที่มีพฤติกรรมดีเด่นหรือ
เปลีย่นแปลงพฤติกรรมไปในทางทีด่ขีึน้ 

  5.2. ก าหนดนโยบายการให้การบ้านผู้เรียนให้ชัดเจนว่าควรจัดท า
หรือไม่ ถ้าจัดท าควรจัดท าในรูปแบบใดที่จะท าให้ผู้เรียนรักในการศึกษาค้นคว้ามากกว่า
จะเป็นภาระทั้งของผู้เรียนและผู้ปกครอง 

   5.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมในด้านคุณธรรม จริยธรรม
นอกเหนือจากกจิกรรมทีผู้่สอนจัดในช้ันเรียน  
  5.4 จัดสร้างเครือข่ายวชิาการภายในสถานศึกษา โดยอาจใช้ระบบ
เทคโนโลยเีข้ามาให้ผู้เรียนรู้จักใช้ 



อมรา เลก็เริงสินธ์ุ, 2540: 150-152  
 1. การส่งเสริมให้เกดิความเข้าใจ 

 2. การบริการเกีย่วกบัหลกัสูตร 

บทบาทหน้าทีข่องผู้บริหารสถานศึกษาในการใช้หลกัสูตร 

 3. การบริหารเกีย่วกบัอาคารสถานที่ 

 4. การสนับสนุนด้านวสัดุอุปกรณ์และเอกสารประกอบการสอน 
 5. การนิเทศการสอน 



 1. ศึกษาท าความเข้าใจกบัหลกัการ จุดหมาย โครงสร้าง แนว
ด าเนินการของหลกัสูตรใหม่ 
 2. ศึกษาท าความเข้าใจเกีย่วกบัวิธีสอนทีเ่อือ้ต่อหลกัสูตร 

บทบาทหน้าทีข่องผู้สอนในการใช้หลกัสูตร 

 3.คดิค้นคว้าและแสวงหาแนวทางและวธีิใหม่ๆ มาใช้จัดการเรียนการสอน 

 4. ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ คู่มอืครู ให้เข้าใจชัดเจนก่อนท าการสอน 

 5.เตรียมการสอน จัดกจิกรรมการเรียนการสอน ตามแนวหลกัสูตรใหม่ 

 6. วเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั และเลอืกกระบวนการเรียนการ
สอนทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 7.ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะสมสอดคล้องกบัตวัช้ีวดั 
และสาระการเรียนรู้และตวัผู้เรียน 
 8. วางแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบักาลสมยั และก้าวทนัต่อการ
เปลีย่นแปลงของวิทยาการใหม่ๆ 



 9. ใช้แหล่งวทิยาการทีม่อียู่ในโรงเรียน ในท้องถิ่น ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอนให้มาก 
 10. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมคีวามเข้าใจในชุมชนของตนและชุมชนอืน่ๆ  

บทบาทหน้าทีข่องผู้สอนในการใช้หลกัสูตร 

 11.คดิค้นคว้าและแสวงหาแนวทางและวธีิใหม่ๆ มาใช้จัดการเรียนการ
สอน 
 12. ส่งเสริมผู้เรียนเข้าไปมส่ีวนร่วมและร่วมมอืในกจิกรรมต่างๆ อนัเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนของตน 



วชัรี บูรณสิงห์, 2544: 47-48) สรุปบทบาทหน้าทีข่องผู้สอนในการใช้หลกัสูตร 

หน้าทีข่องผู้บริหาร หน้าทีข่องผู้สอน 
1. เป็นผู้น าในการใช้หลกัสูตรและการเปลีย่นแปลง
แก้ไขหลกัสูตร 

1. ใช้หลกัสูตรตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. ศึกษาและท าความเข้าใจในหลกัสูตรอย่างกระจ่าง
ชัด สามารถควบคุมดูแลและให้ค าแนะน าแก่ผู้สอนให้
ด าเนินการจนบรรลุจุดหมายของหลกัสูตร 

2. ศึกษาและท าความเข้าใจองค์ประกอบของ
หลกัสูตรทุกส่วน 

3. ก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัตใินการใช้หลกัสูตร 3. ปฏิบัตติามแนวทางที่โรงเรียนก าหนด 

4. จดัหาวสัดุหลกัสูตรที่ทันสมัยและให้มีจ านวน
เพยีงพอต่อจ านวนผู้สอน 

4. ใช้วสัดุหลกัสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ควบคุมดูแลตดิตามผลการใช้หลกัสูตร สนับสนุน
ส่งเสริมและนิเทศการใช้หลกัสูตรและการสอน 
วธีิการ ให้ก าลงัใจและช่วยแก้ไขปัญหาที่เกดิขึน้ 

5. วเิคราะห์หลกัสูตร แปลความและตคีวามหลกัสูตร
สู่แนวปฏิบัตแิละเลอืกใช้วธีิการสอน และเทคนิคการ
สอนที่เหมาะสม 

6. ประเมินผลการใช้หลกัสูตรและพฒันาหลกัสูตร
ส าหรับโรงเรียนของตน 

6. ประเมินผลการเรียนการสอนเพือ่น าไปสู่การ
ประเมินผลการใช้หลกัสูตรและการพฒันาหลกัสูตร 
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ปัญหาการน าหลกัสูตรไปใช้ 
 1. ปัญหาการเตรียมความพร้อมในการน าหลกัสูตรไปใช้ 

- ปัญหาการเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหาร 

- ปัญหาการเตรียมผู้สอนและส่ือการเรียนรู้  

- ปัญหาการน าภูมปัิญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  

- ปัญหาการจัดการเรียนรู้และการวดัประเมนิผล  

- ปัญหาการนิเทศติดตามการใช้หลกัสูตร  

 2. ปัญหาระหว่างการน าหลกัสูตรไปใช้ 



Group Work 
 จากการศึกษาการก าหนด 
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
 ให้ น.ศ  เขียน 
 
                       หลกัสูตรท้องถิน่ 

การน าสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่นไปทดลองใช้ 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ 



หัวข้อในเล่มหลกัสูตรฯ 

ความเป็นมา หลกัการ จุดมุ่งหมาย 

โครงสร้าง การจัดกจิกรรม
การเรียนรู้ 

ส่ือ/ 
แหล่งการเรียนรู้ 

การวัดผล
ประเมินผล 

ค าอธิบายรายวชิา การบูรณาการกบักลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

การน าสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่นไปทดลองใช้ 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

ภาคผนวก 
 

Home Work 

 



Company 

LOGO 

www.themegallery.com 

SSRU.ac.th 

Live like you will die tomorrow, 
learn like you will live forever.  

ใช้ชีวติเหมอืนมนัจะส้ินสุดลงวนัพรุ่งนี,้  
เรียนรู้ให้เหมอืนชีวติจะไม่มวีนัจบลง. 


