
บทที่ 5 
หลกัสูตรแกนกลาง 2551/ (ปรับปรุง 2560) 

การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
และการจดัท าหลกัสูตรอาเซียน 

 

Dr. Bualak Petchngam 



หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
พทุธศักราช ๒๕๕๑                    

ส านักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา  
ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



หลกัสูตร 
เหมือน   

เข็มทิศ 



หลกัสูตร 
เหมือน   
แผนที ่



หลกัสูตร เหมือน  พมิพ์เขียว 



หลกัสูตรประถมศึกษา พทุธศักราช ๒๕๐๓ 



หลกัสูตรมัธยมศึกษา พทุธศักราช ๒๕๐๓ 



หลกัสตูรประถมศกึษา พทุธศกัราช ๒๕๒๑ 



หลกัสูตรประถมศึกษา พทุธศักราช ๒๕๒๑ (ปรับปรุง ๒๕๓๓) 



หลกัสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  พทุธศักราช ๒๕๒๑ (ปรับปรุง ๒๕๓๓) 



หลกัสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
พทุธศักราช ๒๕๔๔ 



พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒  (มาตรา ๒๗) 

• ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานก าหนดหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ฐานเพือ่ความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดขีอง
ชาต ิ  การด ารงชีวติ และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพือ่การศึกษา
ต่อ  

•ให้สถานศึกษามหีน้าที่จัดท าสาระของหลกัสูตรเกีย่วกบัสภาพ
ปัญหาในชุมชนและสังคม  ภูมปัิญญาท้องถิ่น  คุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงค์เพือ่เป็นสมาชิกทีด่ขีองครอบครัว  ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาต ิ 



หลกัสูตรสถานศึกษา 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพืน้ฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑ 





    

 “What student should know and be able to do.” 

                                                       

                                                        (Marzano, 1998) 

ท ำอะไรได ้

รู้อะไร 



การพฒันาคุณภาพผู้เรียนตามหลกัสูตร 
วสัิยทศัน์ 

 
สมรรถนะส าคญั 

 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

คุณภาพของผู้เรียนระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
    ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

จุดหมาย 



 หลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มุ่งพฒันำผูเ้รียน         
ทุกคน ซ่ึงเป็นก ำลงัของชำติใหเ้ป็นมนุษย์ทีม่คีวามสมดุลทั้ง
ดำ้นร่ำงกำย ควำมรู้  คุณธรรม  มีจิตส ำนึกในความเป็น         
พลเมอืงไทยและเป็นพลโลก ยดึมัน่ในกำรปกครองตำมระบอบ
ประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษตัริยท์รงเป็นประมุข  มคีวามรู้
และทกัษะพืน้ฐาน รวมทั้ง เจตคติท่ีจ ำเป็นต่อกำรศึกษำต่อ  กำร
ประกอบอำชีพและกำรศึกษำตลอดชีวติ  โดยมุ่งเนน้ผู้เรียนเป็น
ส าคญับนพืน้ฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันา
ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  



๑.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมทีพ่งึประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง       มี
วนัิยและปฏิบัติตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาทีต่นนับถือ  ยดึ
หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง   
๒.  มีความรู้อนัเป็นสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร การคดิ การแก้ปัญหา  
การใช้เทคโนโลยแีละมีทักษะชีวติ  
๓.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ีมีสุขนิสัย และรักการออกก าลงักาย 
๔.  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ยดึมั่นในวถิีชีวติ
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๕.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพฒันา
ส่ิงแวดล้อม มีจิตสาธารณะทีมุ่่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงทีด่ีงามในสังคม และอยู่
ร่วมกนัในสังคมอย่างมีความสุข   
  



ความสามารถในการส่ือสาร 
ความสามารถในการคดิ 
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี



COMPETENCIES FOR 21st CENTURY ; ทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 

5 CORE  
COMPETENCIES 
 5 สมรรถนะหลกั 

THINKING 

PERSONAL 
SPIRIT 

PROBLEM 
SOLVING 

TEAMWORK COMMUNICATION 

การคดิแก้ปัญหา ทกัษะการคิด 

ศักยภาพส่วนบุคคล 

ทกัษะการท างานเป็นทมี ทกัษะการส่ือสาร 



        ๑. รักชาต ิ ศาสน์ กษตัริย์   
 ๒. ซ่ือสัตย์สุจริต 
 ๓.  มวีนัิย 
       ๔.  ใฝ่เรียนรู้ 
 ๕.  อยู่อย่างพอเพยีง 
 ๖.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
 ๗. รักความเป็นไทย 
       ๘. มจีิตสาธารณะ 





8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

76 มาตรฐาน 67 มาตรฐาน 

961มาตรฐานช่วงช้ัน 

ประมาณ 4,000 ผลการเรียนรู้ที ่  
คาดหวงั 

2,165 ตัวช้ีวดั 

สพฐ. สพฐ. 

โรงเรียน โรงเรียน 

2,165 ตัวช้ีวดั 



ตวัอยำ่งสำระแกนกลำง 





 ส าหรับเวลาเรียนเพิ่มเติม ทั้งในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา  อาจจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมหรือกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน   โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความพร้อม  
จุดเ น้นของสถานศึกษาและเกณฑ์การจบหลักสูตร    
เฉพาะในช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  สถานศึกษาอาจจัดให้
เป็นเวลาส าหรับสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน  ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  



กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

• ขำดแกนกลำงท่ีชดัเจน 
• หลกัสูตรแน่น เน้ือหำซ ้ ำซอ้น 
• กำรวดัประเมินผลไม่สะทอ้นมำตรฐำน 

• มำตรฐำนกำรเรียนรู้กวำ้ง ก าหนดไว้ดงันี ้  

 ช้ันประถมศึกษาปีที ่๑ ถึงมธัยมศึกษาปีที ่๓   
    ปีละ ๑๒๐ ช่ัวโมง 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๔ - ๖   
    จ านวน ๓๖๐ ช่ัวโมง  



ให้สถานศึกษาจัดเวลาให้ผู้เรียนได้ปฏิบัตกิจิกรรม   
เพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ 

ระดบัประถมศึกษา (ป.๑ - ๖) รวม  ๖  ปี   
จ านวน  ๖๐ ช่ัวโมง  

ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ๓)  รวม ๓ ปี 
จ านวน ๔๕ ช่ัวโมง 

ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ๖) 
จ านวน ๖๐ ช่ัวโมง  



• ขำดแกนกลำงท่ีชดัเจน 
• หลกัสูตรแน่น เน้ือหำซ ้ ำซอ้น 
• กำรวดัประเมินผลไม่สะทอ้นมำตรฐำน 

• มำตรฐำนกำรเรียนรู้กวำ้ง 

เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน  
ระดบัมัธยมศึกษา 
(๑) ตดัสินผลการเรียนเป็นรายวชิา ผู้เรียนต้องม ี
    เวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
    ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวชิาน้ัน ๆ  
(๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมนิทุกตวัช้ีวดั   
    และผ่านตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด 

เกณฑ์การวดัและประเมินผลการเรียน 



• ขำดแกนกลำงท่ีชดัเจน 
• หลกัสูตรแน่น เน้ือหำซ ้ ำซอ้น 
• กำรวดัประเมินผลไม่สะทอ้นมำตรฐำน 

• มำตรฐำนกำรเรียนรู้กวำ้ง 

เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน  
 ผู้เรียนต้องได้รับการตดัสินผลการเรียน 
    ทุกรายวชิา 
(๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมนิ  และมผีลการ 
    ประเมนิผ่านตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด  
   ในการอ่าน  คดิวเิคราะห์และเขยีน คุณลกัษณะ 
    อนัพงึประสงค์  และกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 



• ขำดแกนกลำงท่ีชดัเจน 
• หลกัสูตรแน่น เน้ือหำซ ้ ำซอ้น 
• กำรวดัประเมินผลไม่สะทอ้นมำตรฐำน 

• มำตรฐำนกำรเรียนรู้กวำ้ง 

  (๓) ผู้เรียนมผีลการประเมนิการอ่าน  คดิวเิคราะห์ 
      และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมนิตามที่ 
          สถานศึกษาก าหนด  

(๔) ผู้เรียนต้องมผีลการประเมนิคุณลกัษณะ 
    อนัพงึประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมนิ 
    ตามทีส่ถานศึกษาก าหนด   
(๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกจิกรรมพฒันาผู้เรียนและม ี
    ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์การประเมนิตามที่ 
    สถานศึกษาก าหนด   



• ขำดแกนกลำงท่ีชดัเจน 
• หลกัสูตรแน่น เน้ือหำซ ้ ำซอ้น 
• กำรวดัประเมินผลไม่สะทอ้นมำตรฐำน 

• มำตรฐำนกำรเรียนรู้กวำ้ง 

เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(๑) ผู้เรียนรายวชิาพืน้ฐานและเพิม่เตมิไม่เกนิ  
    ๘๑ หน่วยกติ  โดยเป็นรายวชิาพืน้ฐาน  
    ๖๓ หน่วยกติ  และรายวชิาเพิม่เตมิตามที่ 
    สถานศึกษาก าหนด 

(๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกติตลอดหลกัสูตร 
    ไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกติ  โดยเป็นรายวชิา 
    พืน้ฐาน ๖๓ หน่วยกติ  และรายวชิาเพิม่เติม 
    ไม่น้อยกว่า ๑๔ หน่วยกติ 



• ขำดแกนกลำงท่ีชดัเจน 
• หลกัสูตรแน่น เน้ือหำซ ้ ำซอ้น 
• กำรวดัประเมินผลไม่สะทอ้นมำตรฐำน 

• มำตรฐำนกำรเรียนรู้กวำ้ง 

  (๓)  ผู้เรียนมผีลการประเมนิ การอ่าน คดิวเิคราะห์ 

        และเขียน  ในระดบัผ่านเกณฑ์การประเมนิ 
          ตามทีส่ถานศึกษาก าหนด  

(๔) ผู้เรียนมผีลการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึ 

    ประสงค์  ในระดบัผ่านเกณฑ์การประเมนิ 

    ตามทีส่ถานศึกษาก าหนด 

(๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกจิกรรมพฒันาผู้เรียนและมผีล 
    การประเมนิผ่านเกณฑ์การประเมนิตามที่ 
    สถานศึกษาก าหนด 



• ขำดแกนกลำงท่ีชดัเจน 
• หลกัสูตรแน่น เน้ือหำซ ้ ำซอ้น 
• กำรวดัประเมินผลไม่สะทอ้นมำตรฐำน 

• มำตรฐำนกำรเรียนรู้กวำ้ง 

เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(๑) ผู้เรียนรายวชิาพืน้ฐานและเพิม่เตมิไม่น้อยกว่า  
    ๘๑ หน่วยกติ  โดยเป็นรายวชิาพืน้ฐาน  
    ๓๙ หน่วยกติ  และรายวชิาเพิม่เตมิตามที่ 
    สถานศึกษาก าหนด 

(๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกติตลอดหลกัสูตร 
    ไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกติ  โดยเป็นรายวชิา 
    พืน้ฐาน ๓๙ หน่วยกติ  และรายวชิาเพิม่เติม 
    ไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกติ 



• ขำดแกนกลำงท่ีชดัเจน 
• หลกัสูตรแน่น เน้ือหำซ ้ ำซอ้น 
• กำรวดัประเมินผลไม่สะทอ้นมำตรฐำน 

• มำตรฐำนกำรเรียนรู้กวำ้ง 

  (๓)  ผู้เรียนมผีลการประเมนิ การอ่าน คดิวเิคราะห์ 

        และเขียน  ในระดบัผ่านเกณฑ์การประเมนิ 
          ตามทีส่ถานศึกษาก าหนด  

(๔) ผู้เรียนมผีลการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึ 

    ประสงค์  ในระดบัผ่านเกณฑ์การประเมนิ 

    ตามทีส่ถานศึกษาก าหนด 

(๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกจิกรรมพฒันาผู้เรียนและมผีล 
    การประเมนิผ่านเกณฑ์การประเมนิตามที่ 
    สถานศึกษาก าหนด 



การพฒันาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

สพฐ. 

 สพท. 
สาระการเรียนรู้ 

ท้องถิ่น 

ความต้องการของ
ท้องถิ่น 

+ 

+ + 

- มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
- สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
- โครงสร้ำงหลกัสูตร 
- เกณฑก์ำรวดัผลประเมินผล 

ส่วนทีส่ถานศึกษา 
เพิม่เตมิ 

โรงเรียน 

การวดัประเมินผล 
ระดบัท้องถิ่น 

+ 

หลกัสูตรแกนกลาง 

กรอบหลกัสูตรระดับท้องถ่ิน 
 

แกนกลาง 

เป้าหมาย/ 
จุดเน้น 

หลกัสูตรสถานศึกษา 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
 
กระทรวงศึกษาธิการ | 
Office of The Basic 
Education Commission. 

เขตพืน้ที่การศึกษา 
(Educational Service 
Area). 







การประกาศใช้หลกัสูตร 

พ.ศ.  ๒๕๕๑  

ประกาศหลกัสูตร 

พ.ศ.  ๒๕๕๒  

โรงเรียนที่พร้อม 
ใช้หลกัสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

พ.ศ.  ๒๕๕๓  

โรงเรียนทั่วประเทศ 
ใช้หลกัสูตรแกนกลาง                       
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



การใช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
(ค าส่ัง ศธ. ที ่สพฐ. 293/2551  ลงวนัที ่ 11  กรกฎาคม  2551) 

2551 

2552 

2553 

2554 

2555 

ป.1 ม.6 ม.5 ม.4 ป.2 ป.3 ป.4 ป.6 ป.5 ม.3 ม.2 ม.1 
ระดบัประถมศึกษา ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ประกาศ - เตรียมการ 

น าร่อง 
ทั่วไป 

น าร่อง 
ทั่วไป 

น าร่อง 
ทั่วไป 
น าร่อง 
ทั่วไป 

ปีการศึกษา โรงเรียน 

ใช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐานทุกระดบัช้ันท้ังประเทศ 



ASEANNESS 

Thailand, Laos Vietnam 
Cambodia Malaysia Myanmar 
Brunei Philippine Indonesia 
Singapore China, S Korea Japan 



อาเซียน (ASEAN) 

• Association for South East Asian Nations  

  หรือ   

  ประชาคมประชาชาติเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ 



ประชาคมอาเซียน 3 เสาหลกั 

ประชาคมความมัน่คงอาเซียน 

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

ประชาคมสังคมและวฒันธรรม 



European Union 



http://weblog.leidenuniv.nl/fdr/1948/logo-asean.gif


ASEAN + 3 

ROK 
เกาหลใีต้ 

China 
  (จีน) 

Japan 
(ญ่ีปุ่น) 



 

ASEAN at the Centre 

ASEAN External Relations 

ASEAN Centrality  



www.curriculum51.net 

 



ww.curriculum2551.com 

 



1. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาคอื? 
2. หลกัสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตรแกนกลาง? 
3. กระบวนการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา? 

หลกัสูตรสถานศึกษา? 
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การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาคอื? 
 เอก็เกสตัน (Eggleston, 1980 : 7) 
 เป็นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียน สะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบร่วมกันของโรงเรียนและ
ชุมชน ที่จะร่วมกันเตรียมการ วางแผน ทดลองใช้ ประเมินผล
หลกัสูตร  
 รวมทั้ งเป็นกระบวนการจูงใจให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม
เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมให้ครูให้ส่ิงที่ดีที่สุดแก่
นักเรียน 
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การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาคอื? 

 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 28-27) 
 พนัธกจิหรือภาระหน้าที่ของสถานศึกษาและชุมชนร่วมกนัใน
การพฒันาผู้เรียนให้เหมาะสมกบัยุคสมัย 
 โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย มาตรฐานการเรียนรู้ สาระ
การเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั  
 เพื่อให้ครูทุกคนน าไปออกแบบการเรียนการสอน มีการ
วางแผนร่วมกนัทั้งสถานศึกษา  
 เป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมภารงานการจัดการศึกษาทุกด้าน
ของสถานศึกษา 



1. ความสัมพนัธ์ 

หลกัสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตรแกนกลาง? 

 - หลกัสูตรแกนกลางใช้เป็นฐานแนวคดิส าคญัในการจัดท าหลกัสูตร
สถานศึกษา 

2. ความแตกต่าง 

 - หลกัสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตรแกนกลางมีความแตกต่างกนัในด้าน
วตัถุประสงค์ 



1. หลกัสูตรสถานศึกษา 

ความแตกต่างด้านวตัถุประสงค์ 
หลกัสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตรแกนกลาง? 

 หลกัสูตรสถานศึกษาประกอบด้วยการเรียนรู้ทั้งมวลและ
ประสบการณ์อืน่ ๆ ที่โรงเรียนแต่ละแห่งวางแผนเพือ่พฒันานักเรียนของตนเอง 

2. หลกัสูตรแกนกลาง 

 มวีตัถุประสงค์ คอื 
  2.1 เพือ่สร้างสิทธิการเรียนรู้ 
  2.2 เพือ่สร้างมาตรฐาน 
  2.3 เพือ่ส่งเสริมความต่อเน่ืองและความสอดคล้อง 
  2.4 เพือ่ส่งเสริมความเข้าใจสาธารณชน 



กระบวนการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
ของประเทศไทย 



แผนภาพ กระบวนการบริหารจัดการหลกัสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานของสถานศึกษา 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, 3-4) 

1.การเตรียมความพร้อม 
- สร้างความตระหนัก 
- พฒันาบุคลากร 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
- จัดท าระบบข้อมูล
สารสนเทศ 
- จัดท าแผนพฒันาคุณภาพ 

ฯลฯ 

 
  

 
2. จดัท าสาระหลกัสูตร
สถานศึกษา 
- วเิคราะห์ข้อมูล 
- ก าหนดวสัิยทศัน์ ภารกจิ 
เป้าหมาย 
- ก าหนดคุณลกัษณะ 
- ก านหดโครงสร้างหลกัสูตร 
- จัดท าสาระ ผลการเรียนรู้/
ตัวช้ีวดั 
- จัดท าค าอธิบายรายวชิา 
- จัดท าหน่วยการเรียน 
- จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

ฯลฯ 

3. วางแผนด าเนินการใช้
หลกัสูตร 
- สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
- จัดหา เลอืกใช้ ท า พฒันาส่ือ 
- จัดกระบวนการเรียนรู้ 
- กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
- วดัประเมนิผล 
- แนะแนว 
- นิเทศ ก ากบั ติดตาม 
- วจิัยเพือ่พฒันา 

ฯลฯ 

4. การด าเนินการใช้หลกัสูตร 

5. การนิเทศ ก ากบั ตดิตาม ประเมินผล 6. การสรุปผลการด าเนินงาน 

7. การปรับปรุง พฒันา หลกัสูตร 



การจัดท าหลกัสูตรสถานศึกษา 
ให้สอดคล้องกบัหลกัสูตรแกนกลาง 
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การจัดหลกัสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาทีเ่น้น “อาเซียน”  

และการจดัการเรียนรู้เกีย่วกบั “อาเซียน” 

ส านักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
02-2885778, 081-7139388 

http://www.myanmar.com/
http://brunei.gov.bn/
http://www.mfaic.gov.kh/
http://www.indonesia.go.id/
http://www.mfa.laogov.net/
http://www.pmo.gov.my/
http://www.gov.ph/
http://www.gov.sg/
http://www.thaigov.go.th/index_eng.htm
http://www.mofa.gov.vn/en
http://www.aseansec.org/7095.htm#ASEAN
http://weblog.leidenuniv.nl/fdr/1948/logo-asean.gif


 

ASEAN 
Community 

 

หลกัสูตร
สถานศึกษา 
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Malaysia 



หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษา 
ขั้นพืน้ฐาน 

พทุธศักราช 2551 

อาเซียน 

ข้อมูลพืน้ฐาน/
บริบทของโรงเรียน 

จุดเน้นของ 

 Sister School 
ภาษาองักฤษ  

ภาษาเพือ่นบ้าน   

ICT พหุวฒันธรรม 

 

หลกัสูตร
สถานศึกษา 

Sister School 

รายวชิา
พืน้ฐาน 

รายวชิา
เพิม่เตมิ 

กจิกรรม
พฒันา
ผู้เรียน 

Web 
Community 

หลกัสูตรสถานศึกษาทีเ่น้นอาเซียน: Sister School 



• Sister School คอืโรงเรียนทีจั่ดการเรียนรู้เกีย่วกบัประชาคมอาเซียนและ
มีศูนย์อาเซียนศึกษา  

• เน้นการเรียนการสอนภาษาองักฤษและ เทคโนโลย ีและภาษาอาเซียนอกี 
1 ภาษา  

• ภาษาประเทศอาเซียน 9 ประเทศคอื เวียดนาม  ฟิลปิปินส์ อนิโดนีเซีย 
สิงคโปร์ บรูไน ลาว พม่า กมัพูชา และมาเลเซีย 
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Sister School  



หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษา 
ขั้นพืน้ฐาน 

พทุธศักราช 2551 

อาเซียน 

ข้อมูลพืน้ฐาน/
บริบทของโรงเรียน 

จุดเน้นของ 
Buffer School 

ภาษาเพือ่นบ้าน 

พหุวฒันธรรม 

 

หลกัสูตร
สถานศึกษา 

Buffer School 

รายวชิา
พืน้ฐาน 

รายวชิา
เพิม่เตมิ 

กจิกรรม
พฒันา
ผู้เรียน 

Web 
Community 

หลกัสูตรสถานศึกษาทีเ่น้นอาเซียน: Buffer School 



• บัฟเฟอร์ สคูล (Buffer School) เป็นโรงเรียนเน้นการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษ เหมือนกบัซิสเตอร์ สคูล  

• ต่างกนัตรงที ่ภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน จะเรียนภาษาประเทศที่มี
พรมแดนติดกบัทีต่ั้งของโรงเรียน 
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Buffer School 



หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 

อาเซียน 
องค์ความรู้เกีย่วกบัอาเซียน 
- ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัอาเซียน 
- ข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกบัประเทศสมาชิกอาเซียน 
- วถิีชีวติ/พหุวฒันธรรม 
- ประชาคมอาเซียน กฎบัตรอาเซียน  
ปฏิญญาอาเซียน 
- ประเด็นส าคัญทีเ่กีย่วกบัอาเซียน เช่น พลเมือง สิทธิมนุษยชน 
ประชาธิปไตย ประวตัิศาสตร์เชิงบวก สันติศึกษา ส่ิงแวดล้อม  การ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ สุขภาพ การค้าเสรี ฯลฯ 
- ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
ทกัษะ/กระบวนการ 
- การใช้ภาษาองักฤษ ภาษาเพือ่นบ้าน 
- การใช้ ICT 
- การค านวณ การให้เหตุผล 
- กระบวนการคิด การวเิคราะห์ การสร้างสรรค์ กระบวนการกลุ่ม การ
แก้ปัญหา การสืบสอบ การส่ือสาร การสร้างความตระหนัก 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
- มีทกัษะชีวติ 
- กล้าแสดงออก 
- เอือ้อาทรและแบ่งปัน 
- เข้าใจตนเองและผู้อืน่ 
- ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
- common values 
                     ฯลฯ 

หลกัสูตรสถานศึกษา 

- ส่วนน า (ความน า วสัิยทศัน์โรงเรียน สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์)  

- โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา  
(โครงสร้างเวลาเรียน โครงสร้างหลกัสูตรช้ันปี) 

- ค าอธิบายรายวชิา 

- กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

- เกณฑ์การจบการศึกษา 

รายวชิาพืน้ฐานทีบู่รณาการ 
อาเซียน 

รายวชิาเพิม่เตมิ 
ทีเ่น้นอาเซียน 

กจิกรรม 
พฒันาผู้เรียน 
ทีเ่น้นอาเซียน 

การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา 
ที่เน้นอาเซียน 

65 



66 

การจัดการเรียนรู้เกีย่วกบัอาเซียน 

          เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยมีความพร้อมในการเป็น
สมาชิกทีด่ขีองประชาคมอาเซียน  

   สามารถติดต่อส่ือสารและอยู่ร่วมกันได้บนพืน้ฐาน
ของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันในการ
เสริมสร้างความมั่นคงในด้านเศรษฐกจิ การเมือง สังคม
และวฒันธรรมของภูมิภาคอาเซียน     



การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลบั 

ก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้:  

ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ 

ก าหนดการวดัและประเมินผล: ภาระงาน/ผลงาน                              
การประเมินและเกณฑ์ 

วางแผนการจัดการเรียนรู้:  

กจิกรรมการเรียนรู้ 
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แนวการจัดการเรียนรู้เกีย่วกบัอาเซียน 

 -  จัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้นักเรียน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 

 - จัดการเรียนรู้โดยใช้การบูรณาการ 

 - จัดการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ตาม
ความเหมาะสม 

 - ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการสร้างความ ตระหนัก กระบวนการ
ส่ือสาร  



-  ออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเลอืกใช้วธีิสอนและเทคนิคการสอน ส่ือ/แหล่งการ
เรียนรู้ การวดัและประเมนิผลทีห่ลากหลายตามสภาพจริง 

- จัดการเรียนรู้ทีส่่งเสริมการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีด่ ีเพือ่ความเป็น
พลเมืองทีด่ใีนประชาคมอาเซียน 

   

แนวการจัดการเรียนรู้เกีย่วกบัอาเซียน 





Company 

LOGO 

www.themegallery.com 

SSRU.ac.th 

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

ใช้ชีวติเหมอืนมนัจะส้ินสุดลงวนัพรุ่งนี,้  
เรียนรู้ให้เหมอืนชีวติจะไม่มวีนัจบลง. 


