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แนวทางการรายงานสภาพและป�ญหาการใช�หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ผ'านระบบออนไลน+ (รายงานได�ตั้งแต'วันท่ี 14 กุมภาพันธ+ เป3นต�นไป) 

 

1. ผู�รายงานสภาพและป�ญหาการใช�หลักสูตรแกนกลาง ฯ ในครั้งนี้ 
1.1. โรงเรียนประถมศึกษา (ทุกโรงเรียน ในสังกัด สพฐ) 

1.1.1. ผู�อํานวยการโรงเรียนหรือรองผู�อํานวยการโรงเรียนฝ1ายวิชาการ จํานวน 1 คน 
1.1.2. ตัวแทนครูผู�สอนระดับชั้นประถมศึกษาป6ท่ี 1 - 3 จํานวน 1  คน   
1.1.3. ตัวแทนครูผู�สอนระดับชั้นประถมศึกษาป6ท่ี 4 - 6 จํานวน 1  คน 
1.1.4. รวมท้ังสิ้น 3 คน 

1.2. โรงเรียนขยายโอกาสทางการทางการศึกษา (ทุกโรงเรียน ในสังกัด สพฐ) 
1.2.1. ผู�อํานวยการโรงเรียนหรือรองผู�อํานวยการโรงเรียนฝ1ายวิชาการ จํานวน 1 คน 
1.2.2. ตัวแทนครูผู�สอนระดับชั้นประถมศึกษาป6ท่ี 1-6 จํานวน 1  คน   
1.2.3. ตัวแทนครูผู�สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาป6ท่ี 1-3 จํานวน 1  คน 
1.2.4. รวมท้ังสิ้น 3 คน 

1.3. โรงเรียนมัธยมศึกษา (ทุกโรงเรียน ในสังกัด สพฐ) 
1.3.1. ผู�อํานวยการโรงเรียนหรือรองผู�อํานวยการโรงเรียนฝ1ายวิชาการ จํานวน 1 คน 
1.3.2. ตัวแทนตัวแทนกลุ>มสาระ กลุ>มสาระ ละ 1 คน รวม 8 คน   
1.3.3. รวมท้ังสิ้น 9 คน 

1.4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ทุกแห>ง) 
1.4.1. ผู�อํานวยการกลุ>มนิเทศ จํานวน 1 คน 
1.4.2. ตัวแทนศึกษานิเทศกA จํานวน 2 คน 

1.5. โรงเรียนสังกัดอ่ืน ๆ  
1.5.1. ผู�อํานวยการโรงเรียนหรือรองผู�อํานวยการโรงเรียนฝ1ายวิชาการ จํานวน 1 คน 
1.5.2. ตัวแทนครูผู�สอนระดับชั้นประถมศึกษาป6ท่ี 1-6 จํานวน 1  คน  
1.5.3. ตัวแทนครูผู�สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาป6ท่ี 1-3 จํานวน 1  คน (ถ�ามี) 
1.5.4. ตัวแทนครูผู�สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาป6ท่ี 4-6 จํานวน 1  คน (ถ�ามี) 

1.6. ตัวแทนผู�ปกครองนักเรียน  โรงเรียนละ 1 - 2 คน 
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2. ข้ันตอนการรายงาน 

2.1. ผู�รายงานเข�าเวปไซตA www.curriculum51.net  เพื�อ ดาวโหลดเอกสารแบบสํารวจสภาพสภาพ

และป�ญหาการใช�หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (เอกสารกระดาษ) 
ตามกลุ>มเปFาหมาย ในข�อ  1.1 - 1.4  

 
 
 

2.2. ประชุมคณะครูผู�เก่ียวข�องเพ่ือศึกษาในแต>ละประเด็นคําถาม  
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2.3. นําข�อสรุปท่ีได�จากการประชุมในข�อ 2.2 มาทําลงในแบบสอบถามความคิดเห็น และแบบสํารวจการ
การตามท่ีได�ดาวโหลดในข�อ 2.1  (เอกสารกระดาษ) 
 

 

 
 

2.4. เข�าเวปไซตA www.curriculum51.net เพ่ือเข�าสู>การรายงานผ>านระบบออนไลนA ตามคู'มือ การ
รายงานความคิดเห็นและตรวจสอบรายการ การนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ไปสู'การปฎิบัติ ดาวโหลดได�ท่ี www.curriculum51.net      
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2.5. รหัสการเข�าสู>ระบบการรายงานและระยะเวลาการรายงานมีดังนี้ 
หน>วยงาน รหัสผู�ใช�และรหัสผ>านใน

การรายงาน 
ระยะเวลารายงาน 

1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
 
รหัสการรายงานจุดเน�น
การพัฒนาคุณภาพ
ผู�เรียน (Triple A) 

14-23 กุมภาพันธA 2558 
2. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

14-26 กุมภาพันธA 2558 

2.1. ภาคเหนือ 14 - 16 กุมภาพันธA 2558 

2.2. ภาคกลางและตะวันออก 17  - 19  กุมภาพันธA 2558 

2.3. ภาคใต� 20 - 22 กุมภาพันธA 2558 

2.4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  23  - 26 กุมภาพันธA 2558 

3. ผู�ปกครองนักเรียน 9910 24 -26 กุมภาพันธA 2558 

4. โรงเรียนสังกัดองคAกรปกครองส>วน
ท�องถ่ิน 

9911 24 -26 กุมภาพันธA 2558 

5. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ส>งเสริมการศึกษาเอกชน 

9912 14-23 กุมภาพันธA 2558 

6. โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตํารวจ
ตระเวณชายแดน 

9913 24 -26 กุมภาพันธA 2558 

7. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

9914 24 -26 กุมภาพันธA 2558 
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การใช�งาน โปรแกรม Curriculum Scan เพ่ือการรายงาน 
สภาพและป�ญหาการใช�หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 

1. เข�าสู>ระบบไปท่ี www.curriculum51.net  เพ่ือเข�าสู>ระบบ Curriculum Scan 

  
2.  เลือก สถานภาพของผู�ให�ข�อมูล พร�อมท้ัง ใส> รหัส ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานได�กําหนดให� ดังตัวอย>าง 
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3. บันทึกข�อมูลพ้ืนฐาน  ในกรณี ถ�าเลือกตอบได�มากกว>า 1 ข�อ จะปรากฏข�อความ ตอบได�มากกว>า 

1 ข�อ ท่ีท�ายข�อคําถาม 

  
4. เม่ือดําเนินการบันทึกข�อมูลเสร็จเป̂นท่ีเรียบร�อยแล�ว กดปุ1มบันทึก เพ่ือทําการบันทึกข�อมูลลงใน

ฐานข�อมูล ในกรณีต�องการลบข�อมูล ท่ีได�ทําการบันทึกไปแล�ว ท้ังหมด กดปุ1ม ล�างข�อมูล 
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5. คลิก แบบแสดงความคิดเห็น เพ่ือ เข�าสู>ส>วนท่ี 2 แสดงความคิดเห็น โปรแกรมจะแสดงหมายเลข

ข�อของแบบสอบถาม ดังตัวอย>างจากภาพ (1-24)      ให�เลือกระดับความคิดเห็นตามสัญลักษณA 
(มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น�อย  น�อยท่ีสุด) พร�อมท้ัง ระบุเหตุผลสนับสนุน หรือ ข�อคิดเห็น 
ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากตัวเลือกด�านล>าง เพียง 1 ตัวเลือกเท>านั้น  กดปุ1มบันทึกข�อมูล 
แบบสอบถามจะเลื่อนข�อถัดไปโดยอัตโนมัติ 
 

 
 

6. เม่ือดําเนินการบันทึกข�อมูลแบบแสดงความคิดเห็นเสร็จเป̂นท่ีเรียบร�อยแล�ว กดปุ1ม  แบบ
ตรวจสอบรายการ เพ่ือเข�าสู>การบันทึกผลต>อไป 

 
 

7. การบันทึกแบบตรวจสอบการราย ผู�รายงานสามารถบันทึกโดยเลือกข�อคําถามด�วยการ คลิกไปที
ละข�อ ในบางกรณีท>านสามารถเลือกตอบได�มากกว>า 1 ข�อ  จะมีข�อความปรากฏด�านท�ายข�อ
คําถาม  
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8. เม่ือดําเนินการบันทึกข�อมูลแบบแสดงความคิดเห็นเสร็จเป̂นท่ีเรียบร�อยแล�ว กดปุ1ม  แบบทบทวนตัวชี้วัด  

แบบนี้ มีเฉพาะในส>วนของผู�รายงานท่ีเป̂นครูผู�สอนเท>านั้น กําหนดให�ครูผู�สอนท่ีเป̂นผู�รายงาน สามารถ
รายงานตัวชี้วัดท่ีจําเป̂นต�องทบทวน คน ละ 10 ตัวชี้วัดท่ีเห็นว>าจําเป̂นท่ีสุด 

  
9. เลือกระดับชั้น กลุ>มสาระ ตัวชี้วัดท่ีต�องการทบทวน 

  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  

 

  

 

 
10. เม่ือดําเนินการกําหนดตัวชี้วัดท่ีจําเป̂นต�องทบทวนจะปรากฎดังนี้  ในกรณีท่ีต�องการลบตัวชี้วัดท่ีเลือก 

คลิกเครื่องหมาย กากบาท ท�ายตัวชี้วัดนั้น ๆ  
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11. เม่ือดําเนินการบันทึกเสร็จเรียบร�อยแล�ว ให�คลิกท่ีข�อความ กลับหน�าแรก เข�าสู>เมนูหลัก  และป̀ดหน�าต>าง
เวป เพ่ือออกจากระบบ  

 
 
 

 

 


