
การปรับหลักสูตรสถานศึกษา
เพื่อการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
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 วิสัยทัศน์  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะ

ส าคัญของนักเรียน ฯลฯ  

 3.ค าอธิบายรายวิชา

องค์ประกอบหลักสูตรของสถานศึกษา

1.ส่วนน า  

5. เกณฑ์การวัดประเมินผล และจบหลักสูตร

2.โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
       โครงสร้างเวลาเรียน   โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี

4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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ส่วนน า 

•  ความน า

• วิสัยทัศน์  

• คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

•  สมรรถนะส าคัญของนักเรียน 

ฯลฯ 



ความน า

 แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 กับกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 

จุดเน้น และความต้องการของโรงเรียนในการพัฒนา

สูป่ระชาคมอาเซียน
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วิสัยทัศน์

   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน              

ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย 

ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพล

โลก  ยึดมั่ น ในการปกครองตามระบอบประชาธิป ไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง 

เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ   การประกอบอาชีพและการศึกษา

ตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุก

คนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 



วิสัยทัศน์ เป็นทิศทางในการจัดการศึกษา  

เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 เพิ่มเตมิข้อความที่แสดงเจตนารมณ์ในการพัฒนาผู้เรียนสู่

ประชาคมอาเซียน เพื่อให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เช่น

“โรงเรียน......................มุ่งมั่นสร้างโอกาสและส่งเสริมการเรียนรู้

สูม่าตรฐานสากล พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 

จริยธรรม 

รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีทักษะการด ารงชีวิต 

มีทักษะการอยู่ร่วมกับประชาคมอาเซียน เพื่อให้อยู่ในสังคม

อย่างมีความสุข”



คุณลักษณะอันพงึประสงค์

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

2. ซื่อสัตย์สุจริต

3. มีวินัย

4. ใฝ่เรียนรู้

5. อยู่อย่างพอเพียง

6. มุ่งมั่นในการท างาน

7. รักความเป็นไทย

8. มีจิตสาธารณะ



สมรรถนะส าคัญของผูเ้รียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

4. ความสามารถในการใชท้ักษะชีวิต

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี



•  โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรแกนกลางฯ

•  สาระ / มาตรฐาน  ตวัชี้วัดชั้นปี / ชว่งชั้น

•  ชื่อรายวชิา / การก าหนดรายวิชา

• การจัดท ารายวิชา / รหัสวิชา

โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา

 รายวิชาพืน้ฐาน  / รายวิชาเพิม่เติม

 รหัสวิชา /  ชื่อรายวชิา

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 เวลาเรียน / หน่วยกิต



การแก้ไขโครงสร้างเวลาเรียน

และเกณฑ์การจบหลักสูตร

ตามต าสั่ง สพฐที่  ๑๑๐ / ๒๕๕๕

  ลงวันที่๒๕ มกราคม ๒๕๕๕



โครงสร้างเวลาเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
เวลาเรียน

ระดับประถมศึกษา
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

* กลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160
วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80
สังคมศึกษาฯ 120 120 120 120 120 120
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80
ศิลปะ 80 80 80 80 80 80
การงานอาชีพฯ 40 40 40 80 80 80
ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840
* กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120
* รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษา
จัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น ไม่น้อยกว่า   40    ชั่วโมง/ปี

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เน้อยกว่า  1,000  ชั่วโมง / ปี



โครงสร้างเวลาเรียนระดับมธัยมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ /  กิจกรรม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 - 6

* กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.)
คณิตศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.)
วิทยาศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.)
สังคมศึกษาฯ 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 320 (8 นก.)
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3 นก.)
ศิลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3 นก.)
การงานอาชีพฯ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3 นก.)
ภาษาต่างประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.)

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 1,640 (41 นก.)
* กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360
* รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษา
จัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น

ไม่น้อยกว่า 200  ชม./ปี (5 นก.) ไม่น้อยกว่า 
1,600 ชม. (40 นก.)

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า  1,200 ชม. / ปี รวม 3 ปี ไม่น้อย
กว่า 3,600 ชม.
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รายวิชาพื้นฐาน  

เป็นรายวิชาที่เปิดสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน

ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง

ที่ก าหนดไวใ้นหลักสูตรแกนกลาง ซึ่งเป็นสิ่งซึ่งผู้เรียนทุกคน

ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องเรียนรู้ เนื้อหาสาระของอาเซียน 

สามารถน าไปเชื่อมโยง เพิ่มเติมหรือบูรณาการได้ทุกรายวิชา 

โดยเฉพาะรายวิชาสังคมศึกษาฯ



รายวิชาเพิ่มเติม 

เป็นรายวิชาที่สถานศึกษาแต่ละแห่ง

สามารถเปิดสอนเพิ่มเติมจากสิ่งทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง 

เพื่อให้สอดคล้องกับจุดเน้น ความต้องการและความถนัดของผู้เรียน

หรือความตอ้งการของท้องถิ่น

ในส่วนของจุดเน้นอาเซียน โรงเรียนอาจเปิดสอนเป็นรายวิชาเพิ่มเตมิ

 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ในระดับมัธยมศึกษา



ค าอธิบายรายวิชา

 ส่วนนี้เป็นรายละเอียดที่ช่วยให้ทราบว่าผู้เรียนจะเรียนรู้อะไร 

จากรายวิชานั้น ๆ ในค าอธิบายรายวิชา จะประกอบด้วย รหัสวิชา 

ประเภทรายวิชา (พื้นฐาน/เพิ่มเติม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับชั้นที่สอน พร้อมทั้งค าอธิบายให้ทราบว่าเมื่อเรียนรายวิชานั้น

แล้วผู้เรียนจะมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะหรือเจตคติอะไร ซึ่งอาจ

ระบุให้ทราบถึงกระบวนการเรียนรู้ หรือประสบการณ์ส าคัญที่

ผู้เรียนจะไดร้ับด้วยก็ได้

*ในสว่นของอาเซียน ถ้าในรายวิชาพื้นฐานรายวิชาใด 

เพิ่มเติมเน้ือหาเกี่ยวกับอาเซียน ก็ตอ้งเพิ่มข้อความเนื้อหาที่เพิ่มเติมนั้น

ลงไปดว้ย



กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

• กิจกรรมแนะแนว

• กิจกรรมนักเรียน 

•กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

*ในส่วนของอาเซียน อาจจัดกิจกรรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

อาเซียน 

-เช่น จัดเป็นชมรม (ชมรมรักษ์อาเซียน ฯ กิจกรรม

ศึกษาเกี่ยวกับอาเซียน ฯ)



แนวการจัดการเรียนรู้

1. สอดแทรก / บูรณาการทุกกลุ่มสาระ (8 กลุ่มสาระ)

2. จัดท าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระสังคมฯ (มัธยมศึกษา)

3. จัดเป็นชุมนุม / ชมรม เกี่ยวกับอาเซียน

4. จัดในลักษณะกิจกรรมเสริมตามบริบท ความพรอ้มของโรงเรียน เช่น

    4.1 จัดเป็นโครงการ หรือกิจกรรมทางวิชาการเสริม เช่น แรลลีอาเซียน 

ฐานการเรียนรู้อาเซียน สปัดาห์อาเซียน ตอบปัญหาอาเซียน(ทุกวันศกุร์) 

ข่าวอาเซียนรายวัน ประกวดจัดท าหนังสอืเล่มเล็กอาเซียน 

โครงงานอาเซียน(ตามความสนใจ) ค่ายเยาวชนอาเซียน ฯลฯ

    4.2 จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ส าหรับให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า 

เช่น มุมอาเซยีนในห้องเรียน   ในห้องสมุด หรือจัดเป็นห้องอาเซียน

โดยเฉพาะ ฯลฯ



Bye…

Bye….


