
 
 

แบบประเมินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นอาเซียน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
โรงเรียน …….……………………………………………….….……….. สพป. / สพม.........................................เขต......... 
 
 

ค าชี้แจง 
  ให้ผู้บริหารโรงเรียน กรรมการบริหารหลักสูตร  และศึกษานิเทศก์ด ำเนินกำรตรวจสอบองค์ประกอบ
หลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมล ำดับดังนี้ 

1. ตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถำนศึกษำตำมรำยกำรที่ก ำหนด  แล้วเขียนเครื่องหมำย  ลงในช่อง
ผลกำรตรวจสอบตำมควำมเป็นจริง   

2. บันทึกแนวทำงในกำรปรับปรุง / แก้ไขแต่ละรำยกำรเพ่ือให้โรงเรียนน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุงและ
พัฒนำหลักสูตรโรงเรียนต่อไป 

3. หำกมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอ่ืน ให้บันทึกลงในข้อเสนอแนะ อ่ืนๆ 
4. สรุปผลกำรตรวจสอบภำพรวมองค์ประกอบหลักสูตรโรงเรียน โดยเขียนเครื่องหมำย   ลงในตำรำง

แสดงผลกำรตรวจสอบภำพรวมองค์ประกอบหลักสูตรสถำนศึกษำ   

การให้ระดับคุณภาพ 
 ให้ระดับคุณภำพตำมที่ได้พิจำรณำตรวจสอบหลักสูตรสถำนศึกษำ  โดยเขียนเครื่องหมำย   ลงใน
ช่องระดับคุณภำพ ดังนี้ 
 ระดับคุณภำพ  3   หมำยถึง    ครบถ้วน  ถูกต้อง  สอดคล้อง  เหมำะสม ทุกรำยกำร 
 ระดับคุณภำพ    2    หมำยถึง       มีครบทุกรำยกำร  แต่มีบำงรำยกำรควรปรับปรุงแก้ไข  
 ระดับคุณภำพ  1   หมำยถึง   ไม่มี มีไม่ครบทุกรำยกำร ไม่สอดคล้อง ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือเพ่ิมเติม 
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องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน 

รายการ 
ระดับคุณภาพ 

ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง / แก้ไข 
3 2 1 

1. ส่วนน า 
    1.1 ความน า    
          แสดงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 กรอบหลักสตูรระดับท้องถิ่น จุดเน้น 
และความต้องการของสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคม
อาเซียน 

    

    1.2 วิสัยทัศน์ 
          1.2.1 แสดงภำพอนำคตของผู้เรียนที่สอดคล้องกับวิสยัทัศน์
ของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 
อย่ำงชัดเจน 

    

          1.2.2 แสดงภำพอนำคตของผู้เรยีน ครอบคลุมสภำพ 
ควำมต้องกำรของโรงเรยีน ชุมชน ท้องถิ่น 

    

          1.2.3  แสดงภำพอนำคตของผู้เรียนสอดคล้องกับ
คุณลักษณะเด็กอาเซียนตาม ASEAN Curriculum Sourcebook 

    

          1.2.4  มีควำมชัดเจนสำมำรถปฏิบัตไิด ้     
   1.3  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
          มีควำมสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช 2551 และ ASEAN Curriculum Sourcebook 

    

  1.4  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
         1.4.1 มีควำมสอดคล้องกับหลักสตูรแกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 

    

         1.4.2 มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยและจุดเน้นของ 
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 

    

         1.4.3 สอดคล้องกับคุณลักษณะเด็กอาเซียนตาม ASEAN 
Curriculum Sourcebook 

    

2. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
    2.1 โครงสร้างเวลาเรียน 
         2.1.1 มีกำรระบุรำยวิชำพื้นฐำนทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และ
รำยวิชำเพิ่มเติมจ ำแนกแต่ละช้ันปีอย่ำงชัดเจน 

    

         2.1.2 มีกำรระบุเวลำจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้ง 3 กิจกรรม
จ ำแนกแต่ละช้ันปีอย่ำงชัดเจน 

    

            2.1.3  เวลำเรียนรวมของหลักสูตรสถำนศึกษำสอดคล้องกับโครงสร้ำง
เวลำเรียนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน  พุทธศักรำช 2551  

    

    2.2 โครงสร้ำงหลักสูตรช้ันป ี
          2.2.1 มีกำรระบุรำยวิชำพื้นฐำนทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  

    

          2.2.2 มีกำรระบุรำยวิชำเพิ่มเติมที่สถำนศึกษำก ำหนด      
          2.2.3  มีกำรระบุรำยวิชำเพิ่มเติม / กิจกรรมเพิ่มเติมเน้นกำรพัฒนำ
ผู้เรียนสู่ประชำคมอำเซียน 
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รายการ 
ระดับคุณภาพ 

ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง / แก้ไข 
3 2 1 

           2.2.4  มีรำยวิชำพื้นฐำนและรำยวิชำเพิ่มเติมที่ระบุรหัสวิชำ  
ช่ือรำยวิชำ   เวลำเรียน  และ / หรือหน่วยกิต ไว้อย่ำงถูกต้องชัดเจน  

    

        2.2.5 มีกำรระบุกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้ง 3 กิจกรรมพร้อมท้ัง
ระบุเวลำเรียน 

    

3. ค าอธิบายรายวชิา 
    3.1 มีกำรระบุรหัสวิชำ ช่ือรำยวิชำ และชื่อกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
อย่ำงถูกต้องชัดเจน 

    

    3.2  มีกำรระบุช้ันปีท่ีสอนและจ ำนวนเวลำเรียน และ / หรือ
หน่วยกิต อย่ำงถูกต้องชัดเจน 

    

    3.3 กำรเขียนค ำอธบิำยรำยวิชำ เขียนเป็นควำมเรยีง โดยระบ ุ
องค์ควำมรู้ ทักษะกระบวนกำร และคุณลักษณะ หรือเจตคติที่ต้องกำร 

    

    3.4 มีกำรจัดท ำค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำนครอบคลุมตัวช้ีวัด  
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง  

    

     3.5  มีกำรระบรุหัสตัวช้ีวัด ในรำยวิชำพ้ืนฐำน และจ ำนวนรวม
ของตัวช้ีวัด 

    

    3.6  มีกำรจดัท ำค ำอธบิำยรำยวิชำเพิม่เติมครอบคลมุผลกำรเรยีนรู้
และสำระกำรเรยีนรู้เพิม่เตมิ  

    

    3.7  มีกำรระบผุลกำรเรยีนรู้ในรำยวิชำเพิ่มเติม และจ ำนวนรวม
ของผลกำรเรียนรู ้

    

    3.8 มีกำรก ำหนดสำระกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวกับอาเซียนสอดแทรก 
อยู่ในค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน หรือรำยวิชำเพิ่มเติม 

    

4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    4.1 มีกำรระบุกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมตำมที่ก ำหนดไว้ในหลักสตูร
แกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 

    

    4.2  มีกำรระบุกิจกรรมพัฒนำผู้เรยีนที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
สู่ประชาคมอาเซียน 

    

    4.3 จัดโครงสร้ำงเวลำทั้ง 3 กิจกรรมสอดคล้องกับโครงสร้ำง 
เวลำเรียนท่ีหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 
2551 

    

    4.4 มีกำรระบุหลักกำร แนวทำงกำรจัดกิจกรรม และแนวทำง 
กำรวัดและประเมินกิจกรรมที่ชัดเจน 

    

5. เกณฑ์การจบการศึกษา     
    5.1 มีกำรระบุเวลำเรียน / หนว่ยกิตของรำยวิชำพื้นฐำน และ
รำยวิชำเพิ่มเติม ตำมเกณฑ์กำรจบหลักสตูรของสถำนศึกษำ 
อย่ำงชัดเจนและสอดคล้องกับโครงสร้ำงหลักสูตรของสถำนศึกษำ 

    

    5.2 มีกำรระบุเกณฑ์กำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์  และ
เขียนอย่ำงชัดเจน 

    

    5.3 มีกำรระบุเกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
อย่ำงชัดเจน 

    

    5.4 มีกำรระบุเกณฑ์กำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
อย่ำงชัดเจน 
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ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
………………………………………………..…………………………………………………………………….........………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………………………….........………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………………………….........………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………………………….........………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………………………….........……………………………………….
………………………………………………..…………………………………………………………………….........………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………………………….........………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………………………….........……………………………………… 

       
 
                                                              ลงช่ือ……………………….………..………………………ผู้ตรวจสอบ 
                  (…………….……………………..…………………….) 
      ต าแหน่ง ............................................................ 
      วัน/เดือน/ปี ……….…/……………../……………… 
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สรุปผลการตรวจสอบภาพรวมองค์ประกอบหลักสตูรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียน 
 

โรงเรียน …….…………………………………………………..………………….. สพป. / สพม. ................... ...........เขต....... 

************************************** 

ตอนที่ 1 ตารางแสดงผลการตรวจสอบภาพรวมองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา 

ที ่ รายการตรวจสอบโรงเรียน 
ระดับคุณภาพของผลการตรวจสอบ

องค์ประกอบหลักสูตร 

3 2 1 
1 ส่วนน ำ    
2 โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ    

3 ค ำอธิบำยรำยวิชำ    

4 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน    
5 เกณฑ์กำรจบกำรศึกษำ    

 
ตอนที ่2   สรุปผลการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา จุดเด่น และจุดที่ต้องเพิ่มเติม / พัฒนา 

จุดเด่นของหลักสูตรสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………
……………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………
……………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………
……………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………  

จุดที่ต้องเพิ่มเติม / พัฒนา 
1. ส่วนน า 
     1.1  ควำมน ำ 

……………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………
……………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………
……....................……………………………………………………………………………………………………………………....................................... 

      1.2  วิสัยทัศน์สถำนศึกษำ 
……………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………
……………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………
…….....................……………………………………………………………………………………………………………………... ................................... 
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      1.3  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………
……………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………
…….....................……………………………………………………………………………………………………………………... ................................... 

       1.4  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
……………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………
……………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………
…….....................……………………………………………………………………………………………………………………...................................... 

2. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………
……………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………
…….....................……………………………………………………………………………………………………………………...................................... 

3. ค าอธิบายรายวิชา 
……………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………
……………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………
…….....................……………………………………………………………………………………………………………………...................................... 

4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………
……………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………
…….....................……………………………………………………………………………………………………………………...................................... 

5. เกณฑ์การจบหลักสูตร 
……………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………
……………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………
…….....................……………………………………………………………………………………………………………………...................................... 

 
 
                                                              ลงช่ือ……………………….………..………………………ผู้ตรวจสอบ 
                  (…………….……………………..…………………….) 
      ต าแหน่ง ............................................................ 
      วัน/เดือน/ปี ……….…/……………../……………… 
 


