
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๔๔ 
 
ความนํา 
 
 ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานตาง ๆ ของโลกยุคโลกาภิวัฒน มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยดวย จึงมีความจําเปนที่จะตองปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาของชาติ ซึ่งถือเปนกลไกลสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ เพื่อสรางคนไทยให
เปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพพรอมที่จะแขงขันและรวมมอือยางสรางสรรคในเวทีโลก 
 หลักสูตรการศึกษาของประเทศที่ใชอยูคือ หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๓๓) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓) และหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศกัราช ๒๕๒๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ โดยกรม
วิชาการไดติดตามผลและดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรตลอดมา ผลการศึกษาพบวา หลักสูตรที่ใชอยูใน
ปจจบุันนานกวา 10 ป มีขอจาํกัดอยูหลายประการ ไมสามารถสงเสริมใหสังคมไทยกาวไปสูสังคมความรูไดทัน
การณ ในเรื่องที่สําคัญดังตอไปนี้ 

๑.  การกําหนดหลักสูตรจากสวนกลาง ไมสามารถสะทอนสภาพความตองการที่แทจริงของสถาน 
ศึกษาและทองถิ่น 

๒.  การจัดหลักสูตรและการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ยังไมสามารถผลักดันให 
ประเทศไทยเปนผูนําดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในภูมภิาค จึงจาํเปนตองปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนใหคนไทยมีทักษะกระบวนการและเจตคติที่ดีทางคณิตศาสตร วิททยาศาสตร และ
เทคโนโลยี มีความคิดสรางสรรค 

๓.  การนําหลักสูตรไปใชยังไมสามารถสรางพื้นฐานในการคิด สรางวิธีการเรียนรู ใหคนไทยมีทักษะ 
ในการจัดการและทักษะในการดําเนินชีวิต สามารถเผชิญปญหาสังคมและเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงอยาง
รวดเร็วไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๔.  การเรียนรูภาษาตางประเทศยังไมสามารถที่จะทําใหผูเรียนใชภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะ 
ภาษาอังกฤษในการติดตอส่ือสารและการคนควาหาความรู จากแหลงการเรียนรูที่มีอยูหลากหลายในยุค
สารสนเทศ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กําหนดใหบุคคล มีสิทธิเสมอกันในการรับ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย 
การจัดการศึกษาอบรมของรฐั ตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคการปกครองทองถิ่นและชุมชน ประกอบกบั
พระราชบัญญติัการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหการศึกษาเปนกระบวนการเรียนรู เพื่อความ
เจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การ
สรางสรรคความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอนัเกิดจากการจัดสภาพแวดลอมสังคมแหงการ
เรียนรู และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อ



พัฒนาคนไทย ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข เปดโอกาสใหสังคมมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา พฒันาสาระ และกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง 
 นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาว ไดกําหนดใหมีการจัดทําหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพือ่ความเปนไทย ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ การดํารงชีวติและการประกอบอาชพี ตลอดจน
เพื่อการศึกษาตอ และใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทําสาระของหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาใน
ชุมชน และสังคม ภมูิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ และพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติดังกลาว กาํหนดใหมีการศึกษาภาคบังคับ 
จํานวน ๙ ป  
 ดวยวิสัยทัศนของรัฐที่เชื่อมั่นในนโยบายการศึกษาในการสรางคน สรางงาน เพื่อชวยกอบกูวิกฤต
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เปนการสรางชาติใหมั่นคงไดอยางยั่งยืน เชื่อมั่นในนโยบายการศึกษาในการ
สรางชาติ ปรับโครงสรางและระบบการศึกษา ยึดหลักการบริหารจัดการที่เนนคุณภาพ ประสิทธิภาคและความ
เสมอภาค ใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเชื่อมั่นในนโยบายการศึกษาเพื่อสรางคน บูรณาการการศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรมในการปฏิรูปการเรียนรู และเชื่อมั่นในนโยบายการศึกษาเพื่อสรางงาน สรางเยาวชนให
มีความรูคูกับการทํางาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยอาศัยอาํนาจตามความในบทเฉพาะกาลมาตรา ๗๔ แหง
พระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเห็นสมควรกําหนดใหมีหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยยึดหลักความมเีอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัต ิ
กลาวคือ เปนหลักสูตรแกนกลางที่มีโครงสรางหลักยืดหยุน กําหนดจุดหมาย ซึ่งถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใน
ภาพรวม ๑๒ ป สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรูแตละกลุม มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น เปนชวงชั้นละ ๓ 
ป จัดเฉพาะสวนที่จําเปนสําหรับการพัฒนาคณุภาพขีวิตความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของชาติ การ
ดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ ใหสถานสถานศึกษาจัดทําสาระในรายละเอียด
เปนรายป หรือรายภาคใหสอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชน สังคม ภมูิปญญาทองถิ่น คุณสมบัติอันพงึ
ประสงค เปนสมาชิกที่ดขีองครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ รวมถงึจัดใหสอดคลองกับความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผูเรียนแตละกลุมเปาหมายดวย 
 การจัดการศึกษามุงเนนความสําคัญทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ คุณธรรมกระบวนการ
เรียนรู และความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อพัฒนาคนใหมีความสมดุล โดยยดึหลักผูเรียนสําคัญที่สุด ทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได สงเสริมใหผูเรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ให
ความสําคัญตอความรูเกี่ยวกบัตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว ชุมชน ชาติ และ
สังคมโลก รวมทั้งความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทย และระบบการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ความรูความเขาใจและประสบการณเร่ืองการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภมูิ



ปญญาไทย และการประยุกตใชภูมปิญญา ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตในสังคม
อยางมีความสขุ 
 สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงเนนการฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ และการประยุกตความรูมาใชปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริง ฝกการปฏิบตัิใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง ผสมผสาน
ความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไว
ในทุกกลุมสาระการเรียนรู อํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู รวมท้ังสามารถ
ใชการวจิัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการการเรียนรู โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 
จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ และสามารถเทียบโอนผลการเรียนและประสบการณไดทุกระบบ
การศึกษา 
 อนึ่ง เพื่อใหการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานบรรลุจุดหมายที่กําหนดไว สถานศึกษาตองมีการ
ประสานสัมพันธ และรวมมือกบับิดามารดา ผูปกครอง และบคุคลในชุมชนใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาเปนไปอยางตอเนื่อง นอกจากนัน้ กระทรวงศึกษาธิการยังจําเปนตองสนับสนุน สงเสริมดานการ
พัฒนาแหลงเรียนรูทั้งในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษาใหครอบคลุมหลักสูตรและกวางขวางยิ่งขึ้น เพื่อการ
พัฒนาไปสูความเปนสากล ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะไดจดัทําเอกสารประกอบหลักสูตร เชน คูมอืการใช
หลักสูตร แนวทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา คูมอืครู เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระตาง ๆ แนว
ทางการวัดและประเมินผล การจัดระบบแนะแนวในสถานศึกษา การวจิัยในสถานศึกษาและการใช
กระบวนการวิจยัในการพัฒนาการเรียนรู ตลอดจนเอกสารประชาสัมพันธหลักสูตรใหประชาชนทั่วไป 
ผูปกครอง และผูเรียนมีความเขาใจและรบัทราบบทบาทของตนในการพัฒนาตนเองและสังคม 
 
หลักการ 
 เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ จึงกําหนด
หลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไวดังนี้ 
 ๑.  เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล  
 ๒.  เปนการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน 
โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 ๓.  สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวติ โดยถือวา ผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุด สามารถพฒันาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 
 ๔.  เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู 
 ๕.  เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการ
เรียนรู และประสบการณ 
 



จุดหมาย 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพฒันาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีปญญา มี
ความสุข และมคีวามเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชพี จึงกําหนดจดุหมายซึ่งถือเปน
มาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค ดังตอไปน้ี 
 ๑.  เห็นคุณคาของตนเอง มีวนิัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่
ตนนับถือ มีคณุธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 
 ๒.  มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน และรักการคนควา 
 ๓.  มีความรูอนัเปนสากล  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ มีทักษะ 
และศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด วิธีการทํางาน ไดเหมาะสมกับ
สถานการณ 
 ๔.  มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วทิยาศาสตร ทักษะการคิด การสราง
ปญญา และทกัษะในการดําเนินชีวิต 
 ๕.  รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี 
 ๖.  มีประสิทธภิาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาผูบริโภค 
 ๗.  เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมใิจในความเปนไทย เปนพลเมืองดี ยึดมั่นในวิถชีีวิต และ
การปกครองระบอบประชาธปิไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 ๘.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ  วฒันธรรม ประเพณี กฬีา ภูมปิญญาไทย 
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 ๙.  รักประเทศชาติและทองถิน่ มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม 
 
โครงสราง 
  เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ จดุหมายและมาตรฐานการเรียนรู ที่กําหนดไวให
สถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของมีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา จงึไดกําหนดโครงสรางของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
 ๑.  ระดับชวงชั้น 
       กําหนดหลักสูตรเปน ๔ ชวงชั้น ตามระดบัพัฒนาการของผูเรียน ดังนี้ 
       ชวงชั้นที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑–๓ 
       ชวงชั้นที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔–๖ 
       ชวงชั้นที่ ๓ ชั้นมธัยมศึกษาปที่ ๑–๓ 
       ชวงชั้นที่ ๔ ชั้นมธัยมศึกษาปที่ ๔–๖ 
 ๒.  สาระการเรียนรู 
       กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย องคความรู ทักษะหรือกระบวนการการ
เรียนรู และคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนเปน ๘ กลุม ดังนี้ 



 ๒.๑  ภาษาไทย 
 ๒.๒  คณิตศาสตร 
 ๒.๓  วิทยาศาสตร 
 ๒.๔  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๒.๕  สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ๒.๖  ศิลปะ 
 ๒.๗  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ๒.๘  ภาษาตางประเทศ 
 สาระการเรียนรูทั้ง ๘ กลุมนี้ เปนพื้นฐานสําคัญที่ผูเรียนรูทุกคนตองเรียนรู โดยอาจจัดเปน ๒ กลุม คือ 
กลุมแรก ประกอบดวย ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เปน
สาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียนการสอน เพื่อสรางพื้นฐานการคิดและเปนกล
ยุทธในการแกปญหาและวิกฤตของชาติ กลุมที่สอง ประกอบดวย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ เปนสาระการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษย และสราง
ศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค 
 เร่ืองสิ่งแวดลอมศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูไวในสาระ
การเรียนรูกลุมตาง ๆ โดยเฉพาะ กลุมวิทยาศาสตร กลุมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมสุขศึกษาและ
พลศึกษา 
 กลุมภาษาตางประเทศ กําหนดใหเรียนภาษาอังกฤษทุกชวงชั้น สวนภาษาตางประเทศอื่น ๆ สามารถ
เลือกจัดการเรียนรูไดตามความเหมาะสม 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดสาระการเรียนรูในแตละกลุมไวเฉพาะสวนที่จําเปนในการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนเทานั้น สําหรับสวนที่ตอบสนองความสามารถ ความถนัดและความสนใจของ
ผูเรียนแตละคนนั้น สถานศึกษาสามารถกําหนดเพิ่มขึ้นได ใหสอดคลองและสนองตอบศักยภาพของผูเรียนแต
ละคน 
 ๓.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
      เปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุงเนนเพิ่มเติมจาก
กิจกรรมที่ไดจดัใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง ๘ กลุม การเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสม
รวมกับผูอื่นอยางมีความสุขกบักิจกรรมที่เลือกดวยตนเองตามความถนัด และความสนใจอยางแทจริง การ
พัฒนาที่สําคัญ ไดแก การพฒันาองครวมของความเปนมนุษยใหครบทุกดาน ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ 
และสังคม โดยอาจจัดเปนแนวทางหนึ่งที่จะสนองนโยบายในการสรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมีศีลธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพ เพือ่พัฒนาองครวมของความเปนมนุษยที่สมบูรณ ปลูกฝงและสราง
จิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม ซึ่งสถานศึกษาจะตองดําเนินการอยางมีเปาหมาย มีรูปแบบและ
วิธีการที่เหมาะสม กิจกรรมพฒันาผูเรียนแบงเปน ๒ ลักษณะ คือ 



     ๓.๑  กจิกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียน ใหเหมาะสม
ตามความแตกตางระหวางบุคคล สามารถคนพบและพฒันาศักยภาพของตน เสริมสรางทักษะชีวิต วุฒิภาวะ
ทางอารมณ การเรียนรูในเชิงพหุปญญา และการสรางสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งผูสอนทุกคนตองทําหนาที่แนะแนว
ใหคําปรึกษาดานชีวิต การศึกษาตอและการพัฒนาตนเองสูโลกอาชพีและการมีงานทํา 
     ๓.๒  กจิกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเองอยางครบวงจร ตั้งแตศึกษา 
วิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการทํางาน โดยเนนการทํางานรวมกันเปนกลุม เชน 
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน เปนตน 
 ๔.  มาตรฐานการเรียนรู 
        หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดมาตรฐานการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู ๘ กลุม ที่
เปนขอกําหนดคุณภาพผูเรียนดานความรู ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมของแตละกลุม 
เพื่อใชเปนจุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ซึ่งกําหนดเปน ๒ ลักษณะ คือ 
     ๔.๑  มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู เมื่อผูเรียนเรียนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
     ๔.๒  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
  เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู เมื่อผูเรียนเรียนจบในแตละชวงชัน้ คือ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ และ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ และ ๖ 
  มาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดไวเฉพาะมาตรฐานการเรียนรูที่
จําเปนสําหรับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนเทานั้น สําหรับมาตรฐานการเรียนรูที่สอดคลองกับสภาพ
ปญหาในชมุชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค  เพื่อเปนสมาชกิที่ดีของครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนมาตรฐานการเรียนรูที่เขมขนขึ้นตามความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผูเรียน ใหสถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมได 
 ๕.  เวลาเรียน 
       หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดเวลาในการจัดการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวดังนี้ 
       ชวงชั้นที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ - ๓  มีเวลาเรียนประมาณปละ ๘๐๐ - ๑,๐๐๐ ชัว่โมง 
      โดยเฉลี่ยวันละ ๔ - ๕ ชั่วโมง  
       ชวงชั้นที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ - ๖  มีเวลาเรียนประมาณปละ ๘๐๐ - ๑,๐๐๐ ชัว่โมง 
      โดยเฉลี่ยวันละ ๔ - ๕ ชั่วโมง  
       ชวงชั้นที่ ๓ ชั้นมธัยมศึกษาปที่ ๑ - ๓  มีเวลาเรียนประมาณปละ ๑,๐๐๐ - ๑,๒๐๐ ชั่วโมง 
      โดยเฉลี่ยวันละ ๕ - ๖ ชั่วโมง  
       ชวงชั้นที่ ๔ ชั้นมธัยมศึกษาปที่ ๔ - ๖  มีเวลาเรียนปละไมนอยกวา  ๑,๒๐๐ ชั่วโมง 
      โดยเฉลี่ยวันละไมนอยกวา  ๖ ชั่วโมง  
โครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมแสดงไวในตารางตอไปนี้ 



 ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ชวงชั้นที่ ๑ 
(ป.๑-๓) 

ชวงชั้นที่ ๒ 
(ป.๔-๖) 

ชวงชั้นที่ ๓ 
(ม.๑-๓) 

ชวงชั้นที่ ๔ 
(ม.๔-๖) 

การศึกษาภาคบังคับ  

                ชวงชั้น 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุมสาระการเรียนรู  ๘ กลุม  
ภาษาไทย                 
 

คณิตศาสตร 
 

วิทยาศาสตร 
 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ศิลปะ    
 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

ภาษาตางประเทศ  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

  
  

 
        

 
        

 
        

 

 

เวลาเรียน 
 

 

ประมาณปละ 
๘๐๐-๑,๐๐๐ 
ชม. 
 

 

ประมาณปละ 
๘๐๐-๑,๐๐๐ 
ชม. 
 

 

ประมาณปละ 
๘๐๐-๑,๒๐๐ 
ชม. 
 

 

ไมนอยกวา 
ปละ ๘๐๐-
๑,๐๐๐ ชม. 
 

 
หมายเหต ุ
 

 สาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลัก เพื่อสรางพื้นฐานการคิด การเรียนรูและการแก 
ปญหา 

 สาระการเรียนรูที่เสริมสรางความเปนมนุษย และศักยภาพพืน้ฐานในการคิด และการทํางาน 
 กิจกรรมที่เสริมสรางการเรียนรู นอกจากสาระการเรียนรู ๘ กลุม และการพฒันาตนตามศักยภาพ 

 
ทั้งนี้ สถานศกึษาอาจจัดเวลาเรียนและกลุมสาระตาง ๆ ไดตามสภาพกลุมเปาหมาย 
สําหรับการศกึษานอกระบบ สามารถจัดเวลาเรียนและชวงชั้นไดตามระดับการศกึษา 

 



การจัดหลักสูตร 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนหลักสูตรที่กําหนดมาตรฐานการเรียนรูในการพัฒนาผูเรียน ตั้งแต
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ถึงชั้นมธัยมศึกษาปที่ ๖ สําหรับผูเรียนทุกคน ทุกกลุมเปาหมาย สามารถปรับใชไดกับ
การจัดการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ในสวนของการจัดการศึกษาปฐมวัย กําหนดใหมีหลักสตูรการศึกษาปฐมวัยเปนการเฉพาะ 
เพื่อเปนการสรางเสริมพัฒนาการและเตรียมผูเรียนใหมีความพรอมในการเขาเรียนชั้นประถมศกึษา
ปที่ ๑ 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สถานศึกษานําไปใชจัดการเรียนรูในสถานศึกษานั้น กําหนด
โครงสรางที่เปนสาระการเรียนรู จํานวนเวลาอยางกวาง ๆ มาตรฐานการเรียนรูที่แสดงคุณภาพผูเรียนเมื่อจบ 
๑๒ ป และเมือ่จบการเรียนรูแตละชวงชั้นของสาระการเรียนรูแตละกลุม สถานศึกษาตองนําโครงสรางดังกลาว
นี้ ไปจัดทําเปนหลักสูตรสถานศึกษา โดยคํานงึถึงสภาพปญหา ความพรอม เอกลักษณ ภูมิปญญาทองถิ่น 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค ทั้งนี้ สถานศึกษาตองจัดทํารายวิชาในแตละกลุมใหครบถวนตาม
มาตรฐานที่กาํหนด 
 นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถจัดทําสาระการเรียนรูเพิ่มเติม เปนหนวยการเรียนรูรายวิชาใหม ๆ 
รายวิชาที่มีความเขมขึ้นอยางหลากหลาย ใหผูเรียนไดเลอืกเรียนตามความถนัด ความสนใจ ความ
ตองการ และความแตกตางระหวางบุคคล โดยเลือกสาระการเรียนรูจาก ๘ กลุม ในชวงชั้นที่ ๒ ชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๔–๖  ชวงชัน้ที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปที ่๑-๓ และชวงชั้นที่ ๔ ชั้นมัธยมศกึษาปที่ ๔-๖ และ
จัดทํามาตรฐานการเรียนรูของสาระการเรียนรู หรือรายวิชานั้น ๆ ดวย สําหรับชวงชั้นที่ ๑ ชั้นประถมศกึษาปที่ 
๑-๓ นั้น ยังไมควรใหเลือกเรียนรายวิชาที่เขมขน ควรเรียนเฉพาะรายวชิาพืน้ฐานกอน 
 สถานศึกษาตองจัดสาระการเรียนรูใหครบทั้ง ๘ กลุมในทุกชวงชั้น ใหเหมาะสมกับธรรมชาติการ
เรียนรู และระดับพัฒนาการของผูเรียน โดยในชวงการศึกษาภาคบังคับ คอื ชั้นประถมศกึษาปที่ ๑ ถึงชัน้
มัธยมศึกษาปที่ ๓ จัดหลักสูตรเปนรายป ปละชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔-๖ จัดเปนหนวยกิต ดังนี้ 
 ชวงชั้นที่ ๑ และ ๒ ชัน้ประถมศึกษาปที่ ๑-๓ และปที่ ๔-๖ การศึกษาระดับน้ีเปนชวงแรกของ
การศึกษาภาคบังคับ หลักสูตรที่จัดขึ้น มุงเนนใหผูเรียนพัฒนาคุณภาพชีวติ กระบวนการเรียนรูทางสังคม 
ทักษะพื้นฐานดานการอาน การเขียน การคิดคํานวณ การคิดวิเคราะห การติดตอส่ือสาร และพื้นฐานความ
เปนมนษุย เนนการบูรณาการอยางสมดุลทั้งในรางกาย สติปญญา อารมณ สังคมและวฒันธรรม 
 ชวงชั้นที่ ๓ ชัน้มัธยมศึกษาปที่ ๑-๓ เปนชวงสุดทายของการศึกษาภาคบังคับ มุงเนนใหผูเรียน
สํารวจความสามารถ ความถนดั ความสนใจตนเอง และพัฒนาบุคลิกภาพสวนตน พัฒนาความสามารถ 
ทักษะพื้นฐานดานการเรียนรู และทักษะในการดําเนินชีวิต ใหมีความสมดุล ทั้งดานความรู ความคิด 
ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม สามารถเสริมสรางสุขภาพสวนตนและชุมชน มี
ความภูมใิจในความเปนไทย ตลอดจนใชเปนพื้นฐานในการประกอบอาชพีหรือศึกษาตอ 
 ชวงชั้นที่ ๔ ชัน้มัธยมศึกษาปที่ ๔-๖ เปนหลักสูตรที่มุงเนนการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู และทักษะ
เฉพาะดาน มุงปลูกฝงความรู ความสามารถ และทักษะในวทิยาการและเทคโนโลยี เพื่อใหเกิดความคิดริเร่ิม



สรางสรรค นําไปใชใหเกิดประโยชนตอการศกึษา และการประกอบอาชพี มุงมั่นพัฒนาตนและประเทศตาม
บทบาทของตน สามารถเปนผูนํา และผูใหบริการชุมชนในดานตาง ๆ  
 ลักษณะหลักสูตรในชวงชั้นนี้ จัดเปนหนวยกิตเพื่อใหมีความยืดหยุนในการจัดแผนการเรียนรู ที่
ตอบสนองความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ของผูเรียนแตละคนทั้งดานวิชาการและวชิาชพี 
การจัดเวลาเรียน 
 ใหสถานศึกษาจัดเวลาเรียนใหยืดหยุนไดตามความเหมาะสมในแตละชั้นป ทั้งการจัดเวลาเรียน ใน
สาระการเรียนรู ๘ กลุม และรายวิชาที่สถานศึกษาจัดทําเพิ่มเติม รวมทั้งตองจัดใหมีเวลาสําหรับกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนทุกภาคเรียนตามความเหมาะสม 
 ชวงชั้นที่ ๑ ชัน้ประถมศึกษาปที่ ๑-๓ ใหสถานศึกษาจัดเวลาเรียนเปนรายป โดยมีเวลาเรียนวันละ
ประมาณ ๔-๕ ชั่วโมง ชวงชั้นนี้ เปนชวงชั้นแรกของการศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็กจําเปนตองพัฒนาทักษะพืน้ฐาน
ที่จําเปน เพื่อชวยใหสามารถเรียนสาระการเรียนรูกลุมอื่น ๆ ไดรวดเร็วขึ้น ทักษะเหลานี้ ไดแก ภาษาไทยดาน
การอานและการเขียน และทักษะคณิตศาสตร ดังนั้น การฝกทักษะดานการอาน การเขียน และการคิดคํานวณ 
จึงควรใชเวลาประมาณรอยละ ๕๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในแตละสัปดาห สวนเวลาที่เหลือก็ใชสอนใหครบทุก
กลุมสาระการเรียนรู ซึ่งรวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดวย 
 ชวงชั้นที่ ๒ ชัน้ประถมศึกษาปที่ ๔-๖ ใหสถานศึกษาจัดเวลาเรียนเปนรายป โดยมีเวลาเรียนวันละ
ประมาณ ๔-๕ ชั่วโมง การจัดเวลาเรียนในกลุมภาษาไทย และคณิตศาสตรอาจใชเวลาลดลง เหลือประมาณ
รอยละ ๔๐ ของเวลาเรียนในแตละสัปดาห โดยใหเวลากับกลุมวิทยาศาสตรมากขึ้น สําหรบัการเรียน
ภาษาไทยและคณิตศาสตร แมเวลาเรียนจะลดลง ยังคงตองฝกฝน ทบทวนอยูเปนประจาํ เพื่อพฒันาทกัษะขั้น
พื้นฐานในระดบัที่สูงขึ้น ดังนั้น สถานศึกษา จะมีเวลาอยางเพียงพอใหเด็กมีโอกาสเลน ทํากิจกรรมพฒันา
ผูเรียนและปฏิบัติงานตาง ๆ โดยตองจัดเวลาเรียนในแตละกลุมสาระและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนประมาณรอย
ละ ๒๐ สวนเวลาที่เหลือ สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมอืน่ ๆ ไดตามความเหมาะสม 
 ชวงชั้นที่ ๓ ชัน้มัธยมศึกษาปที่ ๑-๓ ใหจัดเวลาเรียนเปนรายป มีเวลาเรียนประมาณวันละ ๕-๖ 
ชั่วโมง การกําหนดเวลาเรียน สําหรับ ๘ กลุมสาระการเรียนรู ทั้ง ๘ กลุม ควรใหสัดสวนใกลเคียงกัน แตอยางไร
ก็ตามกลุมภาษาไทย คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ยังคงมีคามสําคัญ ควรจัดเวลาเรียนใหมากกวากลุมอื่น ๆ 
สําหรับผูเรียนที่มีความประสงคจะศึกษาตอและจัดรายวิชาอาชีพหรือโครงงานอาชพีสําหรับผูเรียนที่มี
ความสามารถที่จะออกไปสูโลกอาชีพ 
 ชวงชั้นที่ ๔ ชัน้มัธยมศึกษาปที่ ๔-๖ ใหจัดเวลาเรียนเปนรายภาค โดยใหคิดน้ําหนักของรายวิชาที่
เรียนเปนหนวยกิต ใชเกณฑ ๔๐ ชัว่โมงตอภาคเรียน มีคาน้ําหนักวิชา ๑ หนวยกิต และมีเวลาเรียนประมาณ
วันละไมนอยกวา ๖ ชัว่โมง การจัดเวลาและสาระการเรียนรู ในชวงชั้นนี้เปนการเริ่มเขาสูการเรยีนเฉพาะสาขา 
จึงใหมีการเลือกเรียนในบางรายวิชาของแตละกลุมสาระการเรียนรูและจัดทํา “รายวิชาเพิ่มเติมใหม” บาง
รายวิชาที่นาสนใจ หรือทีม่ีความยากในระดับสูงขึ้นไป เชน แคลคูลัสในคณิตศาสตร หรือวิทยาศาสตรขั้นสูง 
สําหรับผูที่เรียนกลุมสาระนี้ไดดีเปนพิเศษ นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถปรับรูปแบบการจัดการการจัดหา
หลักสูตรใหเหมาะสมยิ่งขึ้นไดในบางกลุมสาระ เชน ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งยังจําเปนตองเรียน



อยู อาจจัดเปนรายวิชาสั้น ๆ หรือรายวิชาเดี่ยว ๆ หรือรวมกนัในลักษณะบรูณาการ เมื่อสถานศึกษาจัดการ
เรียนรูไดตามมาตรฐานการเรียนชวงชั้น ที่ระบุไวแลว กอ็าจพัฒนาเปนวิชาเลือกเฉพาะทางในระดับสูงขึ้นไปได
เชนเดียวกัน 
 การจัดเวลาเรียนดังกลาวขางตน เปนแนวทางสําหรับการจัดการศึกษาในระบบสถานศึกษา สวนการ
จัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัยนั้น ใหพิจารณายืดหยุนเวลาเรียนตามสถานการณและ
โอกาสที่เอื้ออํานวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูได 
 
การจัดการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ 
   การจัดการศึกษาบางประเภทที่มีกลุมเปาหมายเฉพาะ ไดแก การศึกษาทางดานศาสนา นาฏศิลป 
กีฬา อาชวีศึกษา การศึกษาที่สงเสริมความเปนเลิศดานตาง ๆ การศึกษาสําหรับผูบกพรองในดานตาง ๆ ผูมี
ความสามารถพิเศษ การศึกษานอกระบบและการศึกษาทางเลือกที่จัดโดยครอบครัวและองคกรตาง ๆ การ
จัดการศึกษาเหลานี้ สามารถปรับใชมาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการใหเปนไปตามที่กระทรวงศกึษาธิการกําหนด 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู        เปนเกณฑในการกําหนด
คุณภาพของผูเรียนเมื่อเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งกําหนดไวเฉพาะสวนที่จําเปน สําหรับเปนพื้นฐานใน
การดํารงชีวิตใหมีคุณภาพ สําหรับสาระและมาตรฐานการเรียนรูตามความสามารถ  ความถนัด  และความ
สนใจของผูเรียน สถานศึกษาสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได สาระและมาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
รายละเอียดดังตอไปน้ี 
 
ภาษาไทย 
สาระที่ ๑ : การอาน 
มาตรฐาน ท ๑.๑ : ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจ แกปญหาและสราง

วิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน 
สาระที่ ๒ : การอาน 
มาตรฐาน ท ๒.๑ : ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวใน

รูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาคนควาอยาง
มีประสิทธิภาพ 

สาระที่ ๓ : การฟง การดแูละการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑ : สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคดิ 

ความรูสึกในโอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
สาระที่ ๔ : หลักการใชภาษา 



มาตรฐาน ท ๔.๑ : เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมปิญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 

มาตรฐาน ท ๔.๒ : สามารถใชภาษาแสวงหาความรู เสริมสรางลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ และ
ความสัมพันธระหวางภาษากบัวัฒนธรรม อาชีพ สังคม และชีวิตประจําวนั 

สาระที่ ๕ : วรรณคดี และวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท ๕.๑ : เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา 

และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 
 
คณิตศาสตร 
สาระที่ ๑ : จํานวนและการดําเนนิการ 
มาตรฐาน ค ๑.๑ : เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจาํนวนในชีวิตจรงิ 
มาตรฐาน ค ๑.๒ : เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหวางการ

ดําเนินการตาง ๆ และสามารถใชการดําเนินการในการแกปญหาได 
มาตรฐาน ค ๑.๓ : ใชการประมาณคาในการคํานวณและแกปญหาได 
มาตรฐาน ค ๑.๔ : เขาใจในระบบจํานวนและสามารถนําสมบัตเิกี่ยวกับจาํนวนไปใชได 
สาระที่ ๒ : การวัด 
มาตรฐาน ค ๒.๑ : เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด 
มาตรฐาน ค ๒.๒ : วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัดได 
มาตรฐาน ค ๒.๓ : แกปญหาเกี่ยวกับการวัดได 
สาระที่ ๓ : เรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๓.๑ : อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติได 
มาตรฐาน ค ๓.๒ : ใชการนึกภาพ (visualization) ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูม ิ(spatial reasoning) และ

ใชแบบจําลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปญหาได 
สาระที่ ๔ : พีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๔.๑ : อธิบายและวิเคราะหรูปแบบ (pattern) ความสัมพันธ และฟงกชันตาง ๆ ได  
มาตรฐาน ค ๔.๒ : ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และแบบจาํลองทางคณิตศาสตรอื่น ๆ แทน

สถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใชแกปญหาได 
สาระที่ ๕ : การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 
มาตรฐาน ค ๕.๑ : เขาใจและใชวิธกีารทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลได 
มาตรฐาน ค ๕.๒ : ใชวธิีการทางสถิติและความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณไดอยาง

สมเหตุสมผล 
มาตรฐาน ค ๕.๓ : ใชความรูเกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปนชวยในการตัดสินใจและแกปญหาได 
 
สาระที่ ๖ : ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร 



มาตรฐาน ค ๖.๑ : มีความสามารถในการแกปญหา 
มาตรฐาน ค ๖.๒ : มีความสามารถในการใหเหตุผล 
มาตรฐาน ค ๖.๓ : มีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และการ

นําเสนอ 
มาตรฐาน ค ๖.๔ : มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตรและเชื่อมโยง

คณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ ได 
มาตรฐาน ค ๖.๕ : มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 
วิทยาศาสตร 
สาระที่ ๑ : สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
มาตรฐาน ว ๑.๑ : เขาใจหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชวีิต ความสมัพนัธของโครงสรางและหนาที่ของระบบ

ตาง ๆ ของสิ่งมชีีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู ส่ือสารส่ิง
ที่เรียนรู และนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

มาตรฐาน ว ๑.๒ : เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลกัษณะทางพันธุกรรม 
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยีชวีภาพมี
ผลตอมนุษยและสิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู และจิตวิทยาศาสตร 
ส่ือสารส่ิงที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

สาระที่ ๒ : ชวิีตกับสิ่งแวดลอม 
มาตรฐาน ว ๒.๑ : เขาใจส่ิงแวดลอมในทองถิ่น ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมในกับส่ิงมีชวีิต 

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารส่ิงที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว ๒.๒ : เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติในระดับ
ทองถิ่น ประเทศ และโลก นําความรูไปใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดลอมในทองถิ่นอยางยั่งยืน 

สาระที่ ๓ : สารและสมบตัขิองสาร 
มาตรฐาน ว ๓.๑ : เขาใจสมบัติของสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกบัโครงสรางและแรงยึด

เหนี่ยวระหวางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร 
ส่ือสารส่ิงที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว ๓.๒ : เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของสาร การเกิดสารละลาย 
การเกิดปฏิกริยาเคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู และจติวิทยาศาสตร ส่ือสาร
ส่ิงที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

สาระที่ ๔ : แรงและการเคลื่อนที ่



มาตรฐาน ว ๔.๑ : เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง และแรงนิวเคลียร มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน
อยางถูกตองและมีคุณธรรม 

มาตรฐาน ว ๔.๒ : เขาใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตาง ๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู และนําความรูไปใช
ประโยชน 

สาระที่ ๕ : พลังงาน 
มาตรฐาน ว ๕.๑ : เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปล่ียนรูปพลังงาน

ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวดลอม 
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู ส่ือสารส่ิงที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

สาระที่ ๖ : กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว ๖.๑ : เขาใจกระบวนการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสมัพันธของ

กระบวนการตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภมูปิระเทศและสัณฐาน
ของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู 
และนําความรูไปใชประโยชน 

สาระที่ ๗ : ดาราศาสตรและอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๗.๑ : เขาใจวิวฒันาการของระบบสุริยะและกาแล็กซี ปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะและ

ผลตอส่ิงมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร 
ส่ือสารส่ิงที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว ๗.๒ : เขาใจความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นํามาใชในการสํารวจอวกาศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดานการเกษตรและการสื่อสาร   ส่ือสารส่ิงที่เรียนรูและนํา
ความรูไปใชประโยชนอยางมคีุณธรรมตอชีวติและสิ่งแวดลอม 

สาระที่ ๘ : ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๘.๑ : ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร ในการสืบเสาะหาความรู การ

แกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอน 
สามารถอธบิายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือท่ีมีอยูในชวงเวลานั้น 
ๆ เขาใจวาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดลอมมคีวามเกี่ยวของสัมพันธ
กัน 

 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สาระที่ ๑ : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน ส ๑.๑ : เขาใจประวัติ ความสําคัญ หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ 

สามารถนําหลักธรรมของศาสนามาเปนหลักปฏิบัติในการอยูรวมกัน 



มาตรฐาน ส ๑.๒ : ยึดมั่นในศีลธรรม การกระทําความดี มีคานิยมที่ดีงาม และศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา หรือ ศาสนาที่ตนนับถือ 

มาตรฐาน ส ๑.๓ : เขาใจประวัติ ความสําคัญ หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ 
คานิยมที่ดีงาม และสามารถนาํไปประยุกตใชในการพัฒนาตน บําเพ็ญประโยชน
ตอสังคม ส่ิงแวดลอม เพื่อการอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 

สาระที่ ๒ : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน ส ๒.๑ : ปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองที่ดี ตามกฎหมาย ประเพณีและ

วัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยางสันติสุข 
มาตรฐาน ส ๒.๒ : เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจบุัน ยึดมั่น ศรัทธา และธํารงรักษาไว

ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
สาระที่ ๓ : เศรษฐศาสตร 
มาตรฐาน ส ๓.๑ : เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต และการบริโภค การใช

ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมปีระสิทธิภาพและคุมคา รวมทั้งเศรษฐกิจ
อยางพอเพียง เพื่อการดํารงชีวติอยางมีดุลยภาพ 

มาตรฐาน ส ๓.๒ : เขาใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ ความสมัพันธของระบบเศรษฐกิจ
และความจาํเปนของการรวมมอืกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระที่ ๔ : ประวัติศาสตร 
มาตรฐาน ส ๔.๑ : เขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร สามารถ

ใชวธิีการทางประวัติศาสตรบนพื้นฐานของความเปนเหตุเปนผลมาวิเคราะห
เหตุการณตาง ๆ อยางเปนระบบ 

มาตรฐาน ส ๔.๒ : เขาใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปจจุบัน ในแงความสัมพันธและการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถ
วิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น 

มาตรฐาน ส ๔.๓ : เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความภูมใิจและธํารง
ความเปนไทย 

สาระที่ ๕ : ภูมิศาสตร 
มาตรฐาน ส ๕.๑ : เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ ตระหนักความสัมพันธของสรรพสิ่งที่ปรากฏ

ในระวางที่ ซึ่งมีผลตอกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใชแผนที่และเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร ในการคนหาขอมูล ภูมิสารสนเทศ อันจะนําไปสูการใช และการจดัการ
อยางมปีระสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส ๕.๒ : เขาใจปฏิสัมพนัธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ ที่กอใหเกิดการ
สรางสรรควัฒนธรรมและมีจติสํานึก อนุรักษ ทรัพยากร และสิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 



สุขศึกษา และพลศึกษา 
สาระที่ ๑ : การเจริญเตบิโตและพัฒนาการของมนุษย 
มาตรฐาน พ ๑.๑ : เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโต และพฒันาการของมนุษย 
สาระที่ ๒ : ชวิีตและครอบครัว 
มาตรฐาน พ ๒.๑ : เขาใจและเห็นคุณคาของชีวิต ครอบครัว เพศศึกษา และมีทกัษะในการดําเนินชีวิต 
 
สาระที่ ๓ : การเคลื่อนไหว การออกกําลงักาย การเลนเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ ๓.๑ : เขาใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลนเกม และกีฬา 
มาตรฐาน พ ๓.๒ : รักการออกกําลังกาย การเลนเกม และการเลนกีฬา ปฏบิัติเปนประจาํอยาง

สม่ําเสมอ มีวินยั เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ําใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการ
แขงขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 

สาระที่ ๔ : การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค 
มาตรฐาน พ ๔.๑ : เห็นคุณคา และมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรค 

และการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
สาระที่ ๕ : ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ ๕.๑ : ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ อบุัติเหตุ การใชยา 

สารเสพติด และความรุนแรง 
ศิลปะ    
สาระที่ ๑ : ทัศนศิลป 
มาตรฐาน ศ ๑.๑ : สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ ความคิดสรางสรรค และวิเคราะห 

วิพากษวจิารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอด ความรูสึก ความคิด ตองานศิลปะ
อยางชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

มาตรฐาน ศ ๑.๒ : เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวตัิศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคา
งานทัศนศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย และภูมปิญญา
ทองถิ่น 

สาระที่ ๒ : ดนตร ี
มาตรฐาน ศ ๒.๑ : เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวจิารณคุณ คา 

ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอสิระ ชื่นชม และประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 

มาตรฐาน ศ ๒.๒ : เขาในความสัมพันธระหวางดนตรี ประวตัิศาสตรและวัฒนธรรม เห็นคุณคาของ
ดนตรี ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม และภูมปิญญาไทย และภมูิปญญาทองถิ่น 

สาระที่ ๓ : นาฏศิลป 



มาตรฐาน ศ ๓.๑ : เขาใจและแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ วจิารณคุณค
นาฏศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 

มาตรฐาน ศ ๓.๒ : เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป ประวตัิศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคา
ของนาฏศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย และภูมปิญญา
ทองถิ่น 

 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
สาระที่ ๑ : การดํารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง ๑.๑ : เขาใจ มีความคิดสรางสรรค มีทักษะ มีคุณธรรม มจีิตสํานึก ในการใชพลังงาน 

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ในการทํางานเพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัวที่
เกี่ยวของกับงานบาน งานเกษตร งานชาง งานประดิษฐ และงานธุรกิจ 

มาตรฐาน ง ๑.๒ : มีทักษะ กระบวนการทํางาน การจัดการ การทํางานเปนกลุม การแสวงหาความรู 
สามารถแกปญหาในการทํางาน รักการทํางาน และมีเจตคติที่ดีตองาน 

สาระที่ ๒ : การอาชีพ 
มาตรฐาน ง ๒.๑ : เขาใจ มีทักษะ มีประสบการณในงานอาชพีสุจริต มีคุณธรรม มีเจตคติที่ดีตองาน

อาชพี และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต 
สาระที่ ๓ : การออกแบบและเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ง ๓.๑ : เขาใจธรรมชาติและกระบวนการทํางานของเทคโนโลยี ใชความรู ภมูิปญญา 

จินตนาการและความคิดอยางมีระบบในการออกแบบ สรางสิ่งของเครื่องใช วิธีการ
เชิงกลยุทธ ตามกระบวนการเทคโนโลยี สามารถตัดสินใจ เลือกใชเทคโนโลยีใน
ทางการสรางสรรคตอชีวิต สังคม ส่ิงแวดลอม โลกของงานและอาชพี 

สาระที่ ๔ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาตรฐาน ง ๔.๑ : เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล 

การเรียนรู การส่ือสาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมปีระสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 

สาระที่ ๕ : เทคโนโลยีเพื่อการทํางานและอาชีพ 
มาตรฐาน ง ๕.๑ : ใชเทคโนโลยีในการทํางาน การผลิต การออกแบบ การแกปญหา การสรางงาน 

การสรางอาชีพสุจริตอยางมีความเขาใจ มีการวางแผนเชิงกลยุทธ และมีความคิด
สรางสรรค 

 



ภาษาตางประเทศ 
 ภาษาตางประเทศที่เปนสาระการเรียนรูพื้นฐาน ซึ่งกําหนดใหเรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ สวนภาษาตางประเทศอื่น เชน ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน อาหรับ ภาษ ีและภาษา
กลุมประเทศเพื่อนบาน หรือภาษาอื่น ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดทํารายวิชาประกอบการ
จัดการเรียนรูตามความเหมาะสม 
สาระที่ ๑ : ภาษาเพื่อการสือ่สาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ : เขาใจกระบวนการฟงและการอาน สามารถตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสือ่

ประเภทตาง ๆ  และนําความรูมาใชอยางมีวจิารณญาณ 
มาตรฐาน ต ๑.๒ : มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ความคิดเห็น แสดง

ความรูสึกโดยใชเทคโนโลยี และการจัดการที่เหมาะสม เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 
มาตรฐาน ต ๑.๓ : เขาใจกระบวนการพูด การเขียน และการสื่อสารขอมูล ความคิดเห็น และความคิด

รวบยอดในเรื่องตาง ๆ ไดอยางสรางสรรค มีประสิทธิภาพและมีสุนทรียภาพ 
สาระที่ ๒ : ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑ : เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมเจาของภาษา และนําไปใชไดอยาง

เหมาะสมกับกาลเทศะ 
มาตรฐาน ต ๒.๒ : เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษา และวฒันธรรมของเจาของ

ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางมีวจิารณญาณ 
สาระที่ ๓ : ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
มาตรฐาน ต ๓.๑ : ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกบักลุมสาระการเรียนรูอื่น และเปน

พื้นฐานในการพัฒนาและเปดโลกทัศนของตน 
สาระที่ ๔ : ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑ : สามารถใชภาษาตางประเทศ ตามสถานการณตาง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชมุชนและ

สังคม 
มาตรฐาน ต ๔.๒ : สามารถใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการเรียนรู การทํางาน การประกอบ

อาชพี การสรางความรวมมือ และการอยูรวมกันในสังคม 
 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นของแตละกลุม จะกําหนดไวในเอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ โดยนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับขอบขายกลุม สาระและมาตรฐานการเรียนรู
ชวงชั้นในแตละกลุมสาระดังเอกสารแนบทาย 
 
การจัดการเรียนรู 
 พระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๒ กําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไว
วา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียน
มีความสําคัญที่สุด ฉะนั้น ครู ผูสอน และผูจดัการศึกษาจะตองเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเปนผูชี้นํา ผู



ถายทอดความรู ไปเปนผูชวยเหลือ สงเสริม และสนับสนุนผูเรียนในการแสวงหาความรูจากสื่อและแหลงการ
เรียนรูตาง ๆ และใหขอมูลที่ถกูตองแกผูเรียน เพื่อนําขอมูลเหลานั้นไปใชสรางสรรคความรูของตน 
 การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากจะมุงปลูกฝงดานปญญา พัฒนาการ
คิดของผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณแลวยังมุงพัฒนาความสามารถ
ทางอารมณ โดยการปลูกฝงใหผูเรียนเห็นคุณคาของตนเอง เขาใจตนเอง เห็นอกเห็นใจผูอื่น สามารถแกปญหา
ขอขัดแยงทางอารมณไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 เนื่องจากประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ในโลกกําลังประสบปญหาดานสงัคมเปนอยางมาก 
โดยเฉพาะเรื่องของความขัดแยง ทั้งความคิดและการกระทําของตัวบุคคล องคกร และสังคม ฉะนั้น
สถานศึกษาจะตองมุงเนนการเรียนรู เพื่อใหเขาใจสถานการณ หาทางแกไข โดยเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับศาสนา
และวัฒนธรรมเปนกรณีพิเศษดวย 
 การเรียนรูในสาระการเรียนรูตาง ๆ มีกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย ผูสอนตองคํานึงถึง
พัฒนาการทางดานรางกาย และสติปญญา วิธีการเรียนรู ความสนใจ และความสามารถของผูเรียนเปนระยะ 
ๆ อยางตอเนื่อง ดังนั้น การจัดการเรียนรูในแตละชวงชั้น ควรใชรูปแบบ/วิธีการที่หลากหลาย เนนการจัดการ
เรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูรวมกัน การเรียนรูจากธรรมชาติ การเรียนรูจาก
การปฏิบัติจริง และการเรียนรูแบบบูรณาการ การใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู การเรียนรูคู
คุณธรรม ทั้งนี้ ตองพยายามนาํกระบวนการการจัดการ กระบวนการอนุรักษและพัฒนาสิง่แวดลอม 
กระบวนการคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปสอดแทรกในการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู 
เนื้อหาและกระบวนการตาง ๆ ขามกลุมสาระการเรียนรู ซึ่งการเรียนรูในลักษณะองคกรรวม การบูรณาการ 
เปนการกําหนดเปาหมายการเรียนรวมกัน ยึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยนํากระบวนการเรียนรูจากกลุมสาระ
เดียวกัน หรือตางกลุมสาระการเรียนรูมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจดัไดหลายลักษณะ เชน 
 ๑.  การบูรณาการแบบผูสอนคนเดียว ผูสอนสามารถจัดการเรียนรู โดยเชื่อมโยงสาระการเรียนรู
ตาง ๆ กับหัวขอเร่ืองที่สอดคลองกับชวีิตจริง หรือสาระที่กําหนดขึ้นมา เชน เร่ืองส่ิงแวดลอม น้ํา เปนตน ผูสอน
สามารถเชื่อมโยงสาระ และกระบวนการเรียนรูของกลุมสาระตาง ๆ เชน การอาน การเขียน การคิดคํานวณ 
การคิดวิเคราะหตาง ๆ ทําใหผูเรียนไดใชทักษะและกระบวนการเรียนรูไปแสวงหาความรูความจริงจากหัวขอ
เร่ืองที่กําหนด 
 ๒.  การบูรณาการแบบคูขนาน มีผูสอนตั้งแตสองคนขึ้นไปรวมกันจัดการเรียนการสอน โดยอาจยึด
หัวขอเกี่ยวกับเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง แลวบูรณาการเชื่อมโยงแบบคูขนาน เชน ผูสอนคนหนึ่งสอนวิทยาศาสตร เร่ือง
เงา ผูสอนอีกคนอาจสอนคณติศาสตร เร่ืองการวัดระยะทางโดยการวัดเงา คิดคํานวณในเรื่องเงาในชวงเวลา
ตาง ๆ จัดทํากราฟของเงาในระยะตาง ๆ หรือ อีกคนหนึ่งอาจใหผูเรียนรูศิลปะเรื่องเทคนิคการวาดรูปที่มีเงา 
 ๓.  การบูรณาการแบบสหวิทยา การบูรณาการในลักษณะนี้ นําเนื้อหาจากหลายกลุมสาระมา
เชื่อมโยงเพื่อจดัการเรียนรู ซึ่งโดยทั่วไปผูสอนมักจัดการเรียนการสอนแยกตามรายวิชา หรือกลุมวิชา แตใน
บางเรื่อง ผูสอนจัดการเรียนการสอนรวมกันในเรื่องเดียวกัน เชน เร่ืองวันสิ่งแวดลอมของชาติ ผูสอนภาษาไทย
จัดการเรียนการสอนใหผูเรียนรูภาษา   คําศพัทเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม ผูสอนวิทยาศาสตรจัดกจิกรรมคนควา



เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  ผูสอนสังคมศึกษาใหผูเรียนคนควาหรือทํากิจกรรมชมรมเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม     และครู 
ผูสอนสุขศึกษาอาจจัดใหทํากจิกรรมเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ เปนตน 
 ๔.  การบูรณาการแบบโครงการ ผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการเปนโครงการ 
โดยผูเรียนและครู ผูสอนรวมกันสรางสรรคโครงการขึ้น  โดยใชเวลาการเรียนตอเนื่องกันไดหลายชั่วโมง ดวย
การนําเอาจํานวนชั่วโมงของวชิาตาง ๆ ที่ ครู ผูสอนเคยสอนแยกกันนั้นมารวมเปนเรื่องเดียวกัน มีเปาหมาย
เดียวกัน  ในลักษณะของการสอนเปนทีม   เรียนเปนทีม  ในกรณีที่ตองการเนนทักษะบางเรื่องเปนพิเศษ   ครู 
ผูสอนสามารถแยกกันสอนได เชน กิจกรรมเขาคายดนตรี กิจกรรมเขาคายภาษาอังกฤษ กจิกรรมเขาคาย
ศิลปะ เปนตน 
 
แนวการจัดการเรียนรูในแตละชวงช้ันมีดังนี้ 
 ชวงชั้นที่ ๑ ชัน้ประถมศึกษาปที่ ๑-๓ การจัดการเรียนรูตองสนองตอบตอความสนใจของผูเรียน 
โดยคํานึงถึงหลักจิตวิทยาพฒันาการ และจิตวิทยาการเรียนรู ทั้งนี้ ในแตละคาบเวลาเรียนนั้น ไมควรใช
เวลานานเกินความสนใจของผูเรียน สถานศึกษาตองจัดการเรียนรูใหครบทุกกลุมสาระ ในลักษณะบูรณาการที่
มีภาษาไทยและคณิตศาสตรเปนหลัก เนนการเรียนรูตามสภาพจริง มีความสนุกสนาน ไดปฏิบัติจริง เพือ่
พัฒนาความเปนมนุษย ทักษะพื้นฐานการติดตอส่ือสารในการคิดคํานวณ การคิดวิเคราะห และพัฒนา
ลักษณะนิสัยและสุนทรียภาพ 
 ชวงชั้นที่ ๒ ชัน้ประถมศึกษาปที่ ๔-๖ การจัดการเรียนรูมีลักษณะคลายกับชวงชั้นที่ ๑ แตละเปด
โอกาสใหผูเรียนไดเลือกเรียนในสิ่งที่ตนสนใจ มุงเนนทักษะการทํางานเปนกลุม การสอนแบบบูรณาการ 
โครงงาน การใชหัวเรื่องในการจัดการเรียนการสอน เพื่อมุงใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิด การคนควา แสวงหา
ความรู สรางความรูดวยตนเอง สามารถสรางสรรคผลงานแลวนําไปแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่น 
 ชวงชั้นที่ ๓ ชัน้มัธยมศึกษาปที่ ๑-๓ การจดัการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูที่มีหลักการทฤษฎีที่ยาก 
ซับซอน อาจจดัแยกเฉพาะ และควรเนนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานมากขึ้น เพื่อมุงใหผูเรียนเกิดความคิด 
ความเขาใจ และรูจักตนเองในดานความสามารถ ความถนัด เพื่อเตรียมตัวเขาสูอาชพี สถานศึกษาตองจัด
บรรยากาศการเรียนรูใหเหมาะสม 
 ชวงชั้นที่ ๔ ชัน้มัธยมศึกษาปที่ ๔-๖ การจดัการเรียนรูเร่ิมเนนเขาสูเฉพาะทางมากขึ้น มุงเนน
ความสามารถ ความคิดระดับสูง และความตองการของผูเรียน ทั้งในดานอาชีพ การศึกษาเฉพาะทาง 
ตลอดจนการศึกษาตอ 
 
ส่ือการเรียนรู 
 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษามุงสงเสริมใหผูเรียน
เรียนรูดวยตนเอง เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และใชเวลาอยางสรางสรรค รวมทั้งมีความยืดหยุน สนอง
ความตองการของผูเรียน  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ ผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกเวลา ทุกสถานที่ และ
เรียนรูไดจากสื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรูทุกประเภท  รวมทั้งจากเครือขายการเรียนรูตาง ๆ  ที่มอียูใน



ทองถิ่น ชุมชนและแหลงอื่น ๆ เนนสื่อที่ผูเรียนและผูสอนใชศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง ผูเรียน ผูสอน
สามารถจัดทําและพัฒนาสื่อการเรียนรูขึ้นเองหรือนําส่ือตาง ๆ ที่มอียูรอบตัว และในระบบสารสนเทศมาใชใน
การเรียนรู โดยใชวจิารณญาณในการเลือกใชส่ือ และแหลงความรู โดยเฉพาะหนังสือเรียน ควรมีเนื้อหาสาระ
ครอบคลุมตลอดชวงชั้น ส่ือส่ิงพิมพควรจัดใหมีอยางเพียงพอ ทั้งนี้ ควรใหผูเรียนสามารถยืมไดจากศูนยส่ือ 
หรือหองสมุดของสถานศึกษา 
 ลักษณะของสื่อการเรียนรูที่จะนํามาใชในการจัดการเรียนรู ควรมีความหลากหลาย ทั้งส่ือธรรมชาติ 
ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือเทคโนโลยี และสื่ออื่น ๆ ซึ่งชวยสงเสริมใหการเรียนรูเปนไปอยางมีคุณคา  นาสนใจ ชวนคิด 
ชวนติดตาม เขาใจไดงาย และรวดเร็วขึ้น รวมท้ังกระตุนใหผูเรียนรูจักวิธีการแสวงหาความรู เกิดการเรียนรู
อยางกวางขวาง ลึกซึ้งและตอเนื่องตลอดเวลา เพื่อใหการใชส่ือการเรียนรูเปนไปตามแนวการจัดการเรียนรู 
และพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง สถานศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูทีม่ีหนาที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรดําเนินการดังนี้ 
 ๑.  จัดทําและจัดหาสิ่งที่มีอยูในทองถิ่นมาประยุกตใหเปนสื่อการเรียนรู 
 ๒.  ศึกษา คนควา วจิัย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 
 ๓.  จัดทําและจัดหาสื่อการเรียนรู  สําหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน   และสําหรับเสริมความรูของ
ผูสอน 
 ๔.  ศึกษาวิธีการเลือก  และการใชส่ือการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมหลากหลาย    และ
สอดคลองกับวธิีการเรียนรู ธรรมชาติของสาระการเรียนรู และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 
 ๕.  ศึกษาวิธีการวิเคราะหและประเมินคุณภาพมาตรฐานสื่อการเรียนรูที่จัดทําขึ้นเอง และที่เลือก
นํามาใชประกอบการเรียนรู โดยมีการวิเคราะหและประเมนิสื่อการเรียนรูที่ใชอยูนั้นอยางสม่ําเสมอ 
 ๖.  จัดหาหรือจดัใหมีแหลงการเรียนรู ศูนยส่ือการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ      ในสถานศึกษาและใน
ชุมชน เพื่อการศึกษาคนควาแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรู  และพัฒนาส่ือการเรียนรู 
 ๗.  จัดใหมีเครือขายการเรียนรูเพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนการเรียนรูระหวางสถานศึกษา ทองถิ่น 
ชุมชน และสังคมอื่น 
 ๘.  จัดใหมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับส่ือ และการใชส่ือการเรียนรูเปน
ระยะ ๆ  
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนกระบวนการที่ให ผูสอนใชพฒันาคุณภาพผูเรียน เพราะจะชวย
ใหไดขอมูลสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ   ความกาวหนา   และความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน  รวมทั้ง
ขอมูลที่จะเปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ 
 สถานศึกษาในฐานะผูรับผิดชอบจัดการศึกษา จะตองจัดทําหลักเกณฑ และแนวปฏิบัตใินการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา   เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายถือปฏิบัตริวมกัน   และเปนไปใน
มาตรฐานเดียวกัน สถานศึกษาตองมีผลการเรียนรูของผูเรียนจากการวัดและประเมินทั้งในระดับชั้นเรียน 



ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา และระดับชาตติลอดจนการประเมินภายนอก เพื่อใชเปนขอมูล
สรางความมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพของผูเรียนแกผูเกี่ยวของทั้งภายในและนอกสถานศึกษา 
 การวัดและประเมินผลระดบัชั้นเรียน มจีดุหมายสําคัญของการประเมนิระดับชั้นเรียนคือ มุงหา
คําตอบวาผูเรียนมีความกาวหนาทั้งดานความรู   ทักษะกระบวนการคุณธรรม    และคานยิมอันพึงประสงค 
อันเปนผลเนื่องจากการจัดกจิกรรมการเรียนรูหรือไม/เพียงใด ดังนั้น การวัดและประเมินจึงตองใชวิธีการที่
หลากหลาย เนนการปฏิบัติใหสอดคลองและเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู กระบวนการเรียนรูของผูเรียนและ
สามารถดําเนินการอยางตอเนื่องควบคูไปในกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน      โดยประเมนิความประพฤติ 
พฤติกรรม การเรียน การรวมกิจกรรม และผลงานจากโครงงานหรือแฟมสะสมผลงาน ผูใชผลการประเมินใน
ระดับชั้นเรียนที่สําคัญ คือตัวผูเรียน ผูสอนและพอแม ผูปกครอง จําเปนตองมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย 
วิธีการ และคนหาขอมูลเกณฑตาง ๆ   ที่จะทําใหสะทอนใหเห็นภาพสัมฤทธิ์ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ผูเรียนจะทราบระดับความกาวหนา ความสําเร็จของตน ครู ผูสอนจะเขาใจความตองการของผูเรียนแตละคน
แตละกลุมสามารถใหระดับคะแนนหรือจัดกลุมผูเรียน รวมทั้งประเมินผลการจัดกิจกรรรมการเรียนการสอน
ของตนเองได ขณะที่พอแม ผูปกครอง จะไดทราบระดับความสําเร็จของผูเรียน 
 สถานศึกษาเปนผูกําหนดหลักเกณฑการประเมิน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 การประเมนิผลระดับสถานศึกษา เปนการประเมินเพื่อตรวจสอบความกาวหนาดานการเรียนรูเปน
รายชั้นป และชวงชั้นสถานศึกษานําขอมูลที่ไดนี้ไปใชเปนแนวทางในการปรบัปรุง พฒันาการเรียนการสอน
และคุณภาพของผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรู  รวมทั้งนําผลการประเมินรายชวงชั้นไปพิจารณา
ตัดสินการเลื่อนชวงชั้น กรณผูีเรียนไมผานมาตรฐานการเรียนรูของกลุมสาระตาง ๆ สถานศึกษาตองจัดใหมี
การเรียนการสอนซอมเสริม และจัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูดวย 
  การประเมนิคณุภาพระดับชาติ สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนที่เรียนในปสุดทายของแตละ
ชวงชั้น ไดแก ชัน้ประถมศึกษาปที่ ๓ ชั้นประถมศึกษาปที ่๖ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ 
เขารับการประเมินคุณภาพระดับชาติ ในกลุมสาระการเรียนรูที่สําคัญ ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ภาษาอังกฤษ และกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดตอไป ขอมูลที่ไดจากการประเมนิ จะนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 
และคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหง 
 
เกณฑการผานชวงช้ันและการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งใชเวลาประมาณ ๑๒ ป ผูเรียนสามารถจบ
การศึกษาได ๒ ชวง คือ จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ถอืวา จบการศึกษาภาคบังคับ และจบชั้นมธัยมศึกษาปที่ 
๖ ซึ่งถอืวา จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 ผูเรียนผานการศกึษาแตละชวงชัน้ตามเกณฑดังนี ้



 เกณฑมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ ๑, ๒, และ ๓ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๓ ชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๔-๖ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๓ (จบการศึกษาภาคบังคับ) 
 ๑.  ผูเรียนตองเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง ๘ กลุม และไดรับการตัดสินผลการเรียนใหไดตาม
เกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
 ๒.  ผูเรียนตองผานการประเมินการอาน คิด วิเคราะห เขียน ใหไดตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
 ๓.  ผูเรียนตองผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
 ๔.  ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และผานการประเมินตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
 เกณฑมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ ๔ ชัน้มัธยมศึกษาปที่ ๔-๖ (จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน) 
 ๑.  ผูเรียนตองเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง ๘ กลุม และไดหนวยกิตครบตามหลักสูตรที่
สถานศึกษากําหนด และไดรับการตัดสินผลการเรียนใหไดตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
 ๒.  ผูเรียนตองผานการประเมินการอาน คิด วิเคราะห เขียน ใหไดตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
 ๓.  ผูเรียนตองผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
 ๔.  ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผานการประเมินตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 
 สถานศึกษาตองพิจารณาจัดทาํเอกสารการประเมินผลการเรียน เพื่อใชประกอบการดําเนินงานดาน
การวัดและประเมินผลการเรียนตามที่เห็นสมควร เชน เอกสารแสดงผลการเรียนรูของผูเรียนแบบบันทึกผลการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนในรายวิชาตาง ๆ แบบรายงานการพฒันาคุณภาพผูเรียนเปนรายบุคคล ระเบียนสะสม
แสดงพัฒนาการดานตาง ๆ และแบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค เปนตน 
 ทั้งนี้ จะมีการกาํหนดเอกสารหลักฐานการศึกษา ที่สถานศึกษาทุกแหงตองใชเหมือนกัน เพื่อ
ประโยชนในการสื่อความเขาใจท่ีตรงกัน และการสงตอกัน ไดแก เอกสารแสดงผลการเรียน เอกสารแสดงวุฒิ
การศึกษา แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจะกาํหนดแนวทางการ
ดําเนินงานในรายละเอียดตอไป 
 
การเทียบโอนผลการเรียน 
 ใหสถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผูเรียน โดยการนําความรู ทักษะและประสบการณที่
ไดจากการศึกษาในรูปแบบตางๆ  และหรือจากการประกอบอาชีพมาเทียบโอนเปนผลการเรียนของหลักสูตร
ใดหลักสูตรหนึ่งในระดับที่กําลังศึกษาอยู การพิจารณาเทียบโอนสถานศึกษาสามารถดําเนินการไดดังนี้ 
 ๑.  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา ซึ่งจะใหขอมูลที่แสดงความรู ความสามารถของผูเรียนในดาน
ตาง ๆ  
 ๒.  พิจารณาจากความรูและประสบการณตรงจากการปฏบิัติจริง การทดสอบ การสัมภาษณ ฯลฯ  
 ๓.  พิจารณาจากความสามารถ และการปฏบิัติไดจริง 
 ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฏกระทรวงและระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 



 
การพัฒนาศักยภาพครู 
 การพัฒนาศักยภาพครู ถือเปนหนาที่ของสถานศึกษาที่จะพฒันาใหเปนครูมืออาชพี โดยศกึษา
วิเคราะหระบบตาง ๆ ของสถานศึกษาวามจีุดออน จุดแข็งอยางไร รวมทั้งระบบการเรียนการสอน การวัดและ
การประเมินผล การวิเคราะหครูผูสอนในดานความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ตลอดจนเจตคติที่มีตอการ
เรียนการสอน เพื่อใหไดขอมูลสําหรับพิจารณาสนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพของครูอยางตอเนื่อง การ
กําหนดใหครูจัดการเรียนการสอนเปนกลุม การมีครูพี่เล้ียง ครูทําหนาที่พัฒนาหลักสูตร ครูแนะแนว ทั้งหมด
เปนกระบวนการที่สถานศึกษาตองพัฒนาสรางสรรคใหเปนระบบ โดยมปีจจัยเกื้อหนุนที่มีประสิทธิภาพ พรอม
ดวยนวัตกรรมที่หลากหลาย ผูเรียนมีระบบการชวยเหลือซึง่กันและกัน โดยมีผูเรียนเปนผูชวยครู เพื่อให
กระบวนการเรียนรูดําเนินไปอยางมีประสิทธภิาพ 
 การพัฒนาศักยภาพครู ใหมคีวามเปนผูนําทางวิชาการปฏิบัติหนาที่โดยใชกระบวนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู อาศัยความรวมมอืของครูแกนนํา  ครูตนแบบ  และสถาบนัการศึกษาชั้นสูง  เชน  คณะครุ
ศาสตร/ศึกษาศาสตรของสถาบันราชภัฎและมหาวิทยาลัย รวมทั้งชมรมวชิาชพี ซึ่งจะชวยพัฒนาครูใหมี
ศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธภิาพ ทั้งนี้ เนื่องจากหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหลักสูตรที่ตองอาศัยการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู พอแม ผูปกครอง 
ชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่นเปนหลักสําคัญ 
 
การจัดหลักสูตรสถานศึกษา 

๑.  หลักสูตรสถานศึกษา 
        สถานศึกษาเปนแหลงของการแสวงหาความรู สถานศึกษาจึงตองมีหลักสูตรของตนเอง คือ 
หลักสูตรสถานศึกษา ประกอบดวย การเรียนรูทั้งมวลและประสบการณอื่น ๆ ที่สถานศึกษาแตละแหงวางแผน
พัฒนาผูเรียน โดยจะตองจัดทําสาระการเรียนรู ทั้งรายวิชาที่เปนพื้นฐานและรายวิชาที่ตองการเรียนเพิ่มเติม 
เปนรายปหรือรายภาค จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทุกภาคเรียน และกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค จาก
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งเปนสวนประกอบที่สําคัญของการจัดหลักสูตรสถานศึกษา 

๒.  จุดมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 
        สถานศึกษาจะตองทํางานรวมกับครอบครัวและชุมชน ทองถิ่น วัด หนวยงานและสถานศึกษา 
ทั้งภาครัฐและเอกชนในทองถิน่ เพื่อใหเกิดผลตามจุดมุงหมายของหลักสูตรสองประการ ซึ่งจุดมุงหมายทั้งสอง
ประการนี้ใหแนวทางที่สําคัญ ซึ่งสถานศึกษาตองพัฒนาหลักสูตรภายในบริบทและแนวทางนั้น ๆ ดังนี้ 
         ๒.๑  หลกัสูตรสถานศึกษาควรพัฒนาใหเด็กเกิดความสนุก และเพลิดเพลินในการเรียนรู 
เปรียบเสมือนเปนวิธีสรางกําลังใจและเราใจใหเกิดความกาวหนาแกผูเรียนใหไดมากที่สุด มีความรูสูงสุด
สําหรับผูเรียนทุกคน ควรสรางความเขมแข็ง ความสนใจ และประสบการณใหผูเรียนและพัฒนาความมั่นใจ 
ใหเรียนและทํางานอยางเปนอสิระและรวมใจกัน ควรใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูสําคัญ ๆ ในการอานออก



เขียนได คิดเลขเปน ไดขอมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีส่ือสาร สงเสริมจิตใจที่อยากรูอยากเห็น และมี
กระบวนการคิดอยางมีเหตุผล 
         ๒.๒  หลกัสูตรสถานศึกษาควรสงเสริมการพัฒนา ดานจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคมและ
วัฒนธรรม และโดยเฉพาะพฒันาหลักการในการจําแนกระหวางถูกและผิด เขาใจและศรทัธาในความเชือ่ของ
ตน ความเชื่อและวัฒนธรรมทีแ่ตกตางกัน วามีอิทธิพลตอตัวบุคคลและสังคม หลักสูตรสถานศึกษาตองพฒันา
หลักคุณธรรมและความอิสระของผูเรียน และชวยใหเปนพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ สามารถชวยพัฒนา
สังคมใหเปนธรรมมากขึ้น มีความเสมอภาค ควรพัฒนา ความตระหนัก เขาใจ และยอมรบัสภาพแวดลอมที่ตน
ดํารงชีวิตอยู ยดึมั่นในขอตกลงรวมกันตอการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งในระดับสวนตน ระดับทองถิ่น ระดับชาตแิละ
ระดับโลก หลักสูตรสถานศึกษาควรสรางใหผูเรียนมีความพรอม ในการเปนผูบริโภคที่ตัดสินใจแบบมีขอมลู 
และเปนอิสระและเขาใจในความรับผิดชอบ 
 
 ๓.  การสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
       หลักสูตรจะตองสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ และเปล่ียนไปตาม
ธรรมชาติของการศึกษา ผูสอนตองปรับปรุงกระบวนการสอนและประเมนิกระบวนการสอนของตน เพื่อ
สนองตอบตอความตองการของผูเรียนที่เปล่ียนแปลงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม การศึกษาจะเจริญกาวหนายิง่ขึ้น ถาหลักสูตรมีการปรับปรุง ใหเปนไปตามความตองการและ
ความจาํเปนตลอดเวลา สถานศึกษาควรดําเนินการจัดทําหลักสูตร ดงันี้ 
       ๓.๑  กําหนดวิสัยทัศน 
   สถานศึกษาจาํเปนตองกําหนดวิสัยทัศนเพื่อมองอนาคตวา โลกและสังคมรอบ ๆ จะ
เปล่ียนแปลงไปอยางไร และสถานศึกษาจะตองปรับตัว ปรับหลักสูตรอยางไร จึงจะพฒันาผูเรียนใหเหมาะสม
กับยุคสมัย ในการสรางหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาตองมีวิสัยทัศน ซึ่งทําไดโดยอาศัยความรวมมอืของ
ชุมชน พอแมผูปกครอง ครูอาจารย ผูเรียน ภาคธุรกิจ ภาครฐั ในชุมชน รวมกันกับคณะกรรมการสถานศึกษา 
แสดงความประสงคอันสูงสงหรือวิสัยทัศนที่ปรารถณาใหสถานศึกษาเปนสถาบันพัฒนาผูเรียน ที่มีพันธกิจ
หรือภาระหนาที่รวมกันในการกําหนดงานหลักที่สําคัญ ๆ ของสถานศึกษา พรอมดวย เปาหมาย 
มาตรฐาน แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ และการติดตามผล ตลอดจนจัดทํารายงาน แจงสาธารณชน 
และสงผลยอนกลบัใหสถานศึกษา เพื่อการปฏิบัติงานที่เหมาะสมตามหลักสูตรของสถานศึกษา และมาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติที่กําหนดไว 
   กระบวนการสรางวิสัยทัศน โดยอาศัยบุคคลตาง ๆ เขาไปมสีวนรวมนี้ เปนกระบวนการที่มี
พลังผลักดันใหแผนกลยุทธที่สถานศึกษาสรางขึ้นดําเนินไปอยางมีประสิทธภิาพ และมีทิศทางกอใหเกิดเจตคติ
ในทางที่สรางสรรคดีงามแกสังคมของสถานศึกษา มีระบบและหนวยสนับสนุนในการปฏิบตัิงานเกิดขึ้นอยาง
เปนเครือขาย เพียบพรอม เชน ระบบคุณภาพระบบหลักสูตร สาระการเรียนรู การเรียนการสอน ส่ือการเรียนรู 
การวัดและประเมินผล การติดตาม การรายงานฐานขอมูลการเรียนรู การวิจัยแบบมีสวนรวม มีระบบสนับสนุน



ครูอาจารย เปนตน กระบวนการสรางวิสัยทัศนดวยวิธีดังกลาวนี้ จะนําไปสูการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหลักสูตร 
การกําหนดสาระการเรียนรูหรือหัวขอเร่ือง ในทองถิ่นสนองตอบความตองการของชุมชน 
       ๓.๒  การจัดหลักสูตรสถานศึกษา 
   จากวิสัยทัศน เปาหมาย และมาตรฐานการเรียนรูที่สถานศึกษาไดกําหนดไว สถานศึกษา
จะตองจัดทําสาระการเรียนรูจากชวงชั้น  ใหเปนรายปหรือรายภาค   พรอมกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังไว
ใหชัดเจน เพื่อใหครูทุกคน คือ ครูผูสอน และครูสนับสนุน ไดนําไปออกแบบการเรียนการสอน การบูรณาการ
โครงการรวม เวลาเรียน การมอบหมายงาน/โครงงาน แฟมผลงานหรือการบาน ที่มีการวางแผนรวมกันทั้ง
สถานศึกษา เปนหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุมภาระงาน การจัดการศึกษาทุกดานของสถานศึกษา 
       ๓.๓  การกําหนดสาระการเรียนรู และผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาค 
   สถานศึกษานํามาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นของกลุมสาระตาง ๆ จากหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน วิเคราะห และกําหนดสาระการเรียนรู และผลการเรียนรูที่คาดหวัง เปนรายปหรือรายภาค ทั้งนี้ ตอง
พยายามกาํหนดใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวตามเปาหมาย และวิสัยทัศนของสถานศึกษา
ดวย พิจารณากําหนดวิธีการจัดการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล พรอมท้ังการ
พิจารณาภมูิปญญาทองถิ่น แหลงเรียนรูในทองถิ่น และสามารถกําหนดในลักษณะผสมผสานบูรณาการ 
จัดเปนชุดการเรียนแบบยึดหัวขอเร่ือง หรือจัดเปนโครงงานได 
       ๓.๔  การออกแบบการเรียนการสอน 
   จากสาระการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวัง รายปหรือรายภาค สถานศึกษาตอง
มอบหมายใหผูสอนทุกคนออกแบบการเรียนการสอน โดยคาดหวังวา ผูเรียนควรจะสามารถทําอะไรได เชน 
ชวงชั้นที่ ๑ ซึ่งมีชั้นประถมศึกษาปที่ ๑, ๒ และ ๓ นั้น ผูเรียนจะเรียนรูสาระเรื่องที่กําหนดไดในระดับใด 
ยกตัวอยางวิชาคณิตศาสตร ที่มีสาระที่ ๑ : จํานวนและการดําเนินการ และมีมาตรฐาน ค ๑ : ๑ เขาใจถงึ
ความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวนในชีวิตจริง ผูเรียนในชวงชั้นนี้จะสามารถทําอะไรได 
เชน ในชวงชั้นที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๓ กําหนดมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นไวขอหนึ่งวา  มีความคิดรวบ
ยอดและความรูสึกเชิงจํานวนเกี่ยวกับจํานวนนับและศูนย และผูเรียนในชวงชั้นนี้จะสามารถอยางไร เชน 
ผูเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ สามารถนับ ๑ ถึง ๑๐๐ และมากกวา เปนตน และออกแบบการเรียนรูจะตอง
ใหผูเรียนพัฒนาไดทั้งดานความรู ความคิด ทักษะ และเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตรและสังคม 
       ๓.๕  การกําหนดเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิต 
   ในการจัดการศึกษาภาคบังคับ ๙ ป นั้น สถานศึกษาตองตระหนักถึงความจําเปนที่จะตอง
จัดการศึกษาขัน้พื้นฐานใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยเนนใหผูเรียนมีทักษะในดานการอาน 
การเขียน การคิดเลข การคิดวิเคราะห และการใชคอมพิวเตอร ดวยวิธีการสอนที่ยึดหัวขอเร่ืองจากกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร หรือสังคมศึกษาเปนหลักตามความเหมาะสมของทองถิ่น บูรณาการการเรียนรูดวย
กลุมสาระตาง ๆ  เขากับหัวขอเรื่องที่เรียนอยางสมดุล  ควรกําหนดจํานวนเวลาเรียนสําหรับสาระการเรียนรู
รายป ดังนี้ 



       ชวงชั้นที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๓ และชวงชั้นที่ ๒ ชัน้ประถมศึกษาปที่ ๔-๖ ควรกําหนด
จํานวนเวลาสําหรับการเรียนตามสาระการเรียนรูรายป ใหเหมาะสมและสอดคลองกับความจาํเปนในการเรียน
การสอน เพื่อเนนทักษะพื้นฐาน เชน การอาน  การเขียน การคิดเลข และการคิดวิเคราะห โดยเฉพาะชวงชั้นที่ 
๑ ซึ่งจะตองจัดใหผูเรียนเรียนอยางสนุกเพลิดเพลิน ซึ่งในแตละคาบเวลา ไมควรใชเวลายาวเกินความสนใจ
ของผูเรียน นอกจากผูสอนจะจัดใหเปนกิจกรรม เชน การฝกใหเขียนหนังสือเปนเลม เปนตน 
       การเรียนการสอนควรดําเนินไปตามความสนใจของผูเรียนในชวงชั้นที่ ๑ ผูสอนควรเขาใจ
จิตวิทยาการสอนเด็กเล็กอยางลึกซึ้ง สามารถบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ใหผสมกลมกลืน
ตอบสนองตอชวีิตที่อยากรูอยากเห็นของเด็กโดยเฉพาะ แตตองไมลืมมุงเนนทักษะพื้นฐานดังกลาว สําหรับ
ในชวงชั้นที่ ๒ ผูเรียนซึ่งไดผานการเรียนการเลนเปนกลุมมาแลว ในชวงชั้นนี้จึงมุงเนนใหผูเรียนเริ่มทํางานเปน
ทีม การสอนตามหัวขอเร่ืองจึงเปนเรื่องสําคัญ หัวขอเร่ืองขนาดใหญสามารถจัดทําเปนหัวขอยอย ทําใหผูเรียน
รับผิดชอบไปศึกษาคนควาตามหัวขอยอยเหลานี้ เปนการสรางความรูของตนเองและใชกระบวนการวิจัยควบคู
กับการเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และนําผลงานมาแสดง ทําใหผูเรียนทุกคน
ไดเรียนรูผลงานของกันและกันในรูปแฟมสะสมผลงาน 
       การเรียนในชวงชั้นที่ ๓ ชัน้มัธยมศึกษาปที่ ๑-๓ ซึ่งเปนชวงสุดทายของการศึกษาภาคบังคับ เปน
การเรียนที่มุงพัฒนาความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเรียน สถานศึกษานอกจากจะทบทวนการ
เรียนรูในกลุมสาระตาง ๆ ที่ไดเรียนรู ตามมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่กําหนดไวแลว จะตองจัดเตรียมแบบ
บูรณาการเปนโครงงานมากขึ้น เปนการเริ่มทําใหผูเรียนไดเขาใจการศึกษาสูโลกของการทํางานตามความ
ตองการของทองถิ่นและสังคม นวัตกรรมดานการสอนและประสบการณในการทํางานดานตาง ๆ แมการเรียน
ภาษาก็สามารถเปนชองทางสูโลกของการทํางานได และตองชี้แจงใหผูเรียนไดทราบวา สังคมในอนาคต
จะตองอยูบนรากฐานของความรู สถานศึกษาจึงตองจัดบรรยากาศใหอยูในสภาพแหงการเรียนรูที่สมบูรณ 
เปนตัวอยางแกสังคม และควรจัดรายวิชาหรือโครงงานที่สนองความถนัด ความสนใจของผูเรียนเพิ่มขึ้นดวย 
       การเรียนในชวงชั้นที่ ๔ ชัน้มัธยมศึกษาปที่ ๔-๖ ซึ่งเปนชวงสุดทายของการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
สถานศึกษาตองจัดการเรียนรู เพื่อเตรียมตัวใหผูเรียนมีความพรอมในดานการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น หรือ
การประกอบอาชีพ ดังนั้น สถานศึกษาควรจดัการเรียนการสอน เพื่อมุงสงเสริมความถนัดและความสนใจของ
ผูเรียนในลักษณะรายวิชาหรอืโครงงาน 
       ๓.๖  แนวทางการจัดหลักสูตรสถานศึกษา 
   เพื่อใหการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ดําเนินไปดวยดีบรรลุตามที่คาดหวัง จึงกําหนดแนว
ทางการดาํเนินงาน ดังนี้ 
   ๓.๖.๑  การจดัทําสาระของหลักสูตร 
   ๑)  กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาค โดยวิเคราะหจากมาตรฐาน
การเรียนรูชวงชั้นที่กําหนด ไวในแตละกลุมสาระการเรียนรู มาจัดเปนผลการเรียนรู การเรียนรูที่คาดหวังรายป
หรือรายภาค ที่ระบุถึงความรู ความสามารถของผูเรียน ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากการเรียนรูในแตละปหรือภาค นั้น 



       การกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาคของสาระการเรียนรูของรายวิชา ที่มีความ
เขม (Honour Course) ใหสถานศึกษากําหนดไดตามความเหมาะสม สอดคลองกับรายวชิาที่จะจัด 
   ๒)  กําหนดสาระการเรียนรูรายปหรือรายภาค โดยวิเคราะหจากผลการเรียนรูที่
คาดหวังรายปหรือรายภาคที่กําหนดไวในขอ ๑) ใหสอดคลองกับสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระและ
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น รวมทั้ง สอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่นและของชมุชน 
   ๓)  กําหนดเวลาและหรือจํานวนหนวยกิต สําหรับสาระการเรียนรูรายภาค ทั้งสาระ
การเรียนรูพื้นฐานและสาระการเรียนรูที่สถานศึกษากําหนดเพิ่มขึ้น ดังนี้ 

 ชวงชั้นที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๓ ชวงชั้นที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔-๖ และชวงชั้นที่ ๓ ชั้น 
มัธยมศึกษาปที่ ๑-๓ กําหนดสาระการเรียนรูเปนรายป และกําหนดจํานวนเวลาเรียนใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับมาตรฐานและสาระการเรียนรู 

 ชวงชั้นที่ ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔-๖ กําหนดสาระการเรียนรูเปนรายภาค และกําหนดจํานวน 
หนวยกิตใหเหมาะสมสอดคลองกับมาตรฐานและสาระการเรียนรู 
       ในการกําหนดจํานวนหนวยกิต ของสาระการเรียนรูรายภาค สําหรับชวงชั้นที่ ๔ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔-๖ ใชเกณฑการพิจารณาที่ใชเวลาจดัการเรียนรู ๔๐ ชัว่โมงตอภาคเรียนมีคาเทากับ ๑ 
หนวยกิต 
       สาระการเรียนรูที่สถานศึกษาจดัทําเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนวิชาเฉพาะของสายอาชพีหรือ
โปรแกรมเฉพาะทางอื่น ๆ ใชเกณฑการพิจารณา คือ สาระการเรียนรูที่ใชเวลาจัดการเรียนรูระหวาง ๔๐–๖๐ 
ชั่วโมงตอภาคเรียน มีคาเทากับ ๑ หนวยกิต ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถกําหนดไดตามความเหมาะสม และใช
หลักเกณฑเดียวกัน 
   ๔)  จัดทําคําอธิบายรายวชิา โดยการนําผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป หรือรายภาค 
สาระการเรียนรูรายป หรอืรายภาค รวมทั้งเวลาและจํานวนหนวยกิตที่กําหนดตามขอ ๑)  ๒) และ ๓) มาเขียน
เปนคําอธิบายรายวิชา โดยใหประกอบดวย ชือ่รายวิชา จํานวนเวลาหรือจํานวนหนวยกิต มาตรฐานการเรียนรู 
และสาระการเรียนรูของรายวิชานั้น ๆ   
        สําหรับชื่อรายวิชามีแนวทางในการกําหนดดังนี้ ชื่อรายวชิาของสาระการเรียนรู 
ใหใชตามชือ่กลุมสาระการเรียนรู สวนชื่อสถานศึกษาจัดทําเพิ่มเติมสามารถกําหนดไดตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้ ตองสื่อความหมายไดชัดเจน มีความสอดคลองกับสาระการเรียนรูที่กําหนดไวในรายวิชานั้น 
   ๕)  จัดทําหนวยการเรียนรู โดยการนําเอาสาระการเรียนรูรายป หรือรายภาคที่
กําหนดไวไปบูรณาการจัดทําเปนหนวยการเรียนรูหนวยยอย ๆ เพื่อความสะดวกในการจัดการเรียนรู และ
ผูเรียนไดเรียนรูในลักษณะองครวม หนวยการเรียนรู แตละหนวยประกอบดวย มาตรฐานการเรียนรู สาระการ
เรียนรู และจํานวนเวลาสําหรับการจัดการเรียนรู ซึ่งเมื่อเรียนครบทุกหนวยยอยแลว ผูเรียนสามารถบรรลุตาม
ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป หรือรายภาคของทุกรายวิชา 
       ในการจัดทําหนวยการเรียนรู อาจบูรณาการทั้งภายในและระหวางการเรียนรู 
หรือเปนการบูรณาการเฉพาะเรื่องตามลักษณะสาระการเรียนรู หรือเปนการบูรณาการที่สอดคลองกับวิถชีีวิต



ของผูเรียน โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรูที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน การจัดการเรียนรูสําหรับ
หนวยการเรียนรูในแตละชวงชัน้ สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนไดเรียนรู โดยการปฏิบัติโครงงานอยางนอย 1 
โครงงาน 
   ๖)  จัดทําแผนการจัดการเรียนรู โดยวิเคราะหจากคําอธบิายรายวิชา รายป หรือ
รายภาคและหนวยการเรียนรูที่จัดทํา กําหนดเปนแผนการจัดการเรียนรูของผูเรียนและผูสอน 
   ๓.๖.๒  การจดักิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
   สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ 
และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน โดยคํานึงถึงส่ิงตอไปน้ี 
   ๑)  การจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเกื้อกูลสงเสริมการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู 
เชน การบูรณาการโครงงาน องคความรูจากกลุมสาระการเรียนรู เปนตน 
   ๒)  จัดกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดตามธรรมชาติ และความสามารถ ความ
ตองการ ของผูเรียนและชุมชน เชน ชมรมทางวิชาการตาง ๆ  เปนตน 
   ๓)  จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงและสรางจิตสํานึกในการทําประโยชนตอสังคม เชน 
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เปนตน 
   ๔)  จัดกิจกรรมประเภทบริการดานตาง ๆ ฝกการทํางานที่เปนประโยชนตอตนเอง
และสวนรวม 
   ๕)  การประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมอยางเปนระบบ โดยใหถือวาเปนเกณฑ
ประเมินผลการผานชวงชั้นเรียน 
   ๓.๖.๓  การกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค 
   สถานศึกษาตองรวมกับชมุชน กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อเปน
เปาหมายในการพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม 
   คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่สถานศึกษาจะกําหนดเปนคุณลักษณะอนัพึง
ประสงคนั้น สามารถกําหนดขึ้นไดตามความตองการ โดยใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความจาํเปนที่
จะตองมีการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมดังกลาว ใหแกผูเรียนเพิ่มจากที่กําหนดไวในกลุมสาระการ
เรียนรูตาง ๆ  
   ในแตละภาคเรียนหรือปการศึกษา ครูผูสอนตองจัดใหมีการวัดและประเมินผลรวม
ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน โดยเปนการประเมินเชิงวินิจฉัย เพื่อการปรบัปรุงพัฒนาและการสง
ตอ ทั้งนี้ ควรประสานสัมพันธกับผูเรียน ผูปกครอง และผูเกี่ยวของรวมกันประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
รายป/รายภาค 
   ในแตละชวงชัน้ สถานศึกษาตองจัดใหมีการวัดและประเมินผลรวม ดานคุณ 
ลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน เพื่อทราบความกาวหนาและพัฒนาการของผูเรียน สถานศึกษาจะไดนําไป
กําหนดแผนกลยุทธในการปรบัปรุงพัฒนาคณุลักษณะของผูเรียน ใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 



   แนวทางการวัดและประเมินผลดานคุณลักษณะอันพึงประสงคใหเปนไปตามที่
สถานศึกษากําหนด 
   ๓.๖.๔  การวจิัยเพื่อพฒันาการเรียนรู 
   การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีรูปแบบและวธิีการที่
หลากหลายเพื่อใหสอดคลองกับความถนัด ความสนใจ และความตองการของผูเรียน โดยใหผูสอนนํา
กระบวนการวิจยัมาผสมผสานหรือบูรณาการใชในการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน และ
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู สามารถใชกระบวนการวจิัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู โดยมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติ เร่ิมตั้งแตการวิเคราะหปญหา การวางแผนแกปญหาหรือพัฒนา การดําเนินการแกปญหาหรือพัฒนา 
การเก็บรวบรวมขอมูล การสรุปผลการแกปญหาหรือพัฒนา และการรายงานผลการเรียนรู และการนํา
ผลการวิจัยไปประยุกตใช 
 
การกํากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน 
 ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลกัการที่สําคัญในการใหทุกสวนทุกฝายใน
สังคม มีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา และกระจายอํานาจการศึกษาลงไปยังทองถิ่นโดยตรง 
โดยเฉพาะสถานศึกษา ซึ่งเปนผูจัดการเรียนการสอน ดังนั้น เพื่อใหผลผลิตทางการศึกษา คอื ผูเรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กําหนด และสอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคม จาํเปนตองมีระบบการกํากับ 
ติดตาม ประเมนิและรายงานผลการศึกษาที่มีประสิทธภิาพ เพื่อใหทุกกลุมทุกฝายมีสวนรวมรับผิดชอบในการ
จัดการศึกษา เห็นความกาวหนา ปญหา อปุสรรค ตลอดจนใหความรวมมอื ชวยเหลือ สงเสริม และสนับสนุน
การวางแผน และดําเนินงานการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพอยางแทจริง 
 การกํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาเปนกระบวนการที่เปนกลไกหนึ่งของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามที่มาตรฐานกําหนด โดยตองมีการดําเนินการที่เปนระบบเครือขาย 
ครอบคลมุทั้งหนวยงานภายในและภายนอกกระทรวง ตั้งแตระดับชาติ เขตพื้นที่ และสถานศึกษา ในรูปแบบ
ของคณะกรรมการที่มาจากบคุคลทุกระดับ และทุกอาชีพ ในการกําหนดดูแลและประเมินผล ตองมีการ
รายงานผลจากทุกระดับใหทุกฝายรวมทั้งประชาชนทั่วไปทราบ เพือ่คนหาแนวทางรวมกันพัฒนาคุณภาพ
ตอไป 
 เพื่อใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคณุภาพอยางแทจริง ตองมีการประเมินผลการจัด
การศึกษา ทั้งระดับชาต ิเขตพื้นที่ และสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 


