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ความนํา 
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔  ใหเปน

หลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกําหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายและกรอบ
ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีขีดความสามารถใน 
การแขงขันในเวทีระดับโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๔) พรอมกันนี้ไดปรับกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรใหมีความสอดคลองกับเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจทางการศึกษาใหทองถ่ินและ
สถานศึกษาไดมีบทบาทและมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหสอดคลองกับสภาพ และความ
ตองการของทองถ่ิน (สํานักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๒) 

จากการวิจัย และติดตามประเมินผลการใชหลักสูตรในชวงระยะ ๖ ปท่ีผานมา (สํานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา, ๒๕๔๖ ก., ๒๕๔๖ ข., ๒๕๔๘ ก., ๒๕๔๘ ข.; สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, ๒๕๔๗; สํานักผูตรวจราชการและติดตามประเมินผล, ๒๕๔๘; สุวิมล    วองวาณิช และ 
นงลักษณ  วิรัชชัย, ๒๕๔๗; Nutravong, ๒๐๐๒; Kittisunthorn, ๒๐๐๓) พบวา หลักสูตรการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ มีจุดดีหลายประการ เชน ชวยสงเสริมการกระจายอํานาจทางการศึกษา
ทําใหทองถ่ินและสถานศึกษามีสวนรวมและมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของทองถ่ิน และมีแนวคิดและหลักการในการสงเสริมการพัฒนาผูเรียนแบบองครวมอยาง
ชัดเจน อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาดังกลาวยังไดสะทอนใหเห็นถึงประเด็นท่ีเปนปญหาและความ 
ไมชัดเจนของหลักสูตรหลายประการท้ังในสวนของเอกสารหลักสูตร กระบวนการนําหลักสูตรสู 
การปฏิบัติ และผลผลิตท่ีเกิดจากการใชหลักสูตร ไดแก ปญหาความสับสนของผูปฏิบัติในระดับ
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาสวนใหญกําหนดสาระและผลการเรียนรูท่ี
คาดหวังไวมาก ทําใหเกิดปญหาหลักสูตรแนน  การวัดและประเมินผลไมสะทอนมาตรฐาน สงผลตอ
ปญหาการจัดทําเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน รวมท้ังปญหาคุณภาพของ
ผูเรียนในดานความรู ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคอันยังไมเปนท่ีนาพอใจ  

นอกจากนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๐ ( พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) ได
ช้ีใหเห็นถึงความจําเปนในการปรับเปลี่ยนจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให มีคุณธรรม 
และมีความรอบรูอยางเทาทัน  ใหมีความพรอมท้ังดานรางกาย สติปญญา  อารมณ และศีลธรรม สามารถ 
กาวทันการเปล่ียนแปลงเพ่ือนําไปสูสังคมฐานความรูไดอยางม่ันคง  แนวการพัฒนาคนดังกลาวมุงเตรียม
เด็กและเยาวชนใหมีพื้นฐานจิตใจท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ  พรอมท้ังมีสมรรถนะ ทักษะและความรูพื้นฐาน
ท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต อันจะสงผลตอการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, ๒๕๔๙)  ซ่ึงแนวทางดังกลาวสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนา
เยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษท่ี ๒๑ โดยมุงสงเสริมผูเรียนมีคุณธรรม รักความเปนไทย ใหมี
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ทักษะการคิดวิเคราะห  สรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยี  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน และสามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนในสังคมโลกไดอยางสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๑)   

จากขอคนพบในการศึกษาวิจัยและติดตามผลการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๔๔ ท่ีผานมา  ประกอบกับขอมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ 
ท่ี  ๑๐ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคนในสังคมไทย และจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนา
เยาวชนสูศตวรรษท่ี ๒๑ จึงเกิดการทบทวนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔  เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ท่ีมีความเหมาะสม 
ชัดเจน ท้ังเปาหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ษะกระบวนการนําหลักสูตรไปสูการ
ปฏิบัติในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา โดยไดมีการกําหนดวิสัยทัศน จุดหมาย สมรรถนะ
สําคัญของผูเรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค  มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน เพื่อใชเปน
ทิศทางในการจัดทําหลักสูตร การเรียนการสอนในแตละระดับ  นอกจากนั้นไดกําหนดโครงสรางเวลา
เรียนข้ันตํ่าของแตละกลุมสาระการเรียนรูในแตละช้ันปไวในหลักสูตรแกนกลาง และเปดโอกาสให
สถานศึกษาเพิ่มเติมเวลาเรียนไดตามความพรอมและจุดเนน อีกท้ังไดปรับกระบวนการวัดและ
ประเมินผลผูเรียน เกณฑการจบการศึกษาแตละระดับ และเอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษาใหมี
ความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู และมีความชัดเจนตอการนําไปปฏิบัติ 

เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นี้ จัดทําข้ึนสําหรับทองถ่ิน
และสถานศึกษาไดนําไปใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียน 
การสอนเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานใหมีคุณภาพดานความรู และ
ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง และแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต  

มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไวในเอกสารนี้ ชวยทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของ  
ในทุกระดับเห็นผลคาดหวังท่ีตองการในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนท่ีชัดเจนตลอดแนว ซ่ึงจะ
สามารถชวยใหหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับทองถ่ินและสถานศึกษารวมกันพัฒนาหลักสูตรไดอยาง
ม่ันใจ ทําใหการจัดทําหลักสูตรในระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเปนเอกภาพยิ่งข้ึน อีกท้ังยงัชวย
ใหเกิดความชัดเจนเร่ืองการวัดและประเมินผลการเรียนรู และชวยแกปญหาการเทียบโอนระหวาง
สถานศึกษา  ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับต้ังแตระดับชาติจนกระทั่งถึงสถานศึกษา จะตอง
สะทอนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน  รวมท้ังเปนกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ  และครอบคลุมผู เ รียน 
ทุกกลุมเปาหมายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

การจัดหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานจะประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีคาดหวังได ทุกฝายท่ี
เกี่ยวของท้ังระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลตองรวมรับผิดชอบ โดยรวมกันทํางานอยางเปน
ระบบ และตอเนื่อง ในการวางแผน ดําเนินการ สงเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแกไข 
เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติไปสูคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนดไว 
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วิสัยทัศน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซ่ึงเปนกําลังของชาติใหเปน

มนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู  คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก 
ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะ
พื้นฐาน รวมท้ัง เจตคติ ท่ีจําเปนตอการศึกษาตอ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนน
ผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเช่ือวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ  

หลักการ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหลักการที่สําคัญ  ดังนี้ 
๑.  เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู

เปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของ 
ความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล 

๒.  เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค 
และมีคุณภาพ 

๓.  เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอํานาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน 

๔. เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสรางยืดหยุนท้ังดานสาระการเรียนรู เวลา และ 
การจัดการเรียนรู 

๕.  เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
๖.  เปนหลักสูตรการศึกษา สําหรับ การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ครอบคลุม

ทุกกลุมเปาหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ   

จุดหมาย 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี  มีปญญา มีความสุข 
มีศักยภาพในการศึกษาตอ  และประกอบอาชีพ  จึงกําหนดเปนจุดหมายเพื่อใหเกิดกับผูเรียน  เม่ือจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน   ดังนี้ 

๑.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมท่ีพงึประสงค เหน็คุณคาของตนเอง   มีวินยัและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
             ๒.  มีความรู ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะ
ชีวิต  
              ๓.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 
             ๔.  มีความรักชาติ มีจิตสํานกึในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดม่ันในวถีิชีวิตและ           
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยทรงเปนประมุข 



 

 

๔

 

              ๕.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   การอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม  
มีจิตสาธารณะท่ีมุงทําประโยชนและสรางส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข     

สมรรถนะสาํคัญของผูเรียน 

ในการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหมี
สมรรถนะสําคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร  มีวัฒนธรรมในการใช
ภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร
และประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาตอรองเพื่อขจัด
และลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตผุลและความถูกตอง 
ตลอดจนการเลือกใชวิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยาง
สรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรูหรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรค ตาง ๆ ท่ี
เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ
ความสัมพันธและการเปล่ียนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใช
ในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบ ท่ีเกิดข้ึนตอ
ตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอม 
 ๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต   เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไปใชใน 
การดําเนนิชีวติประจําวนั การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนือ่ง  การทํางาน และการอยูรวมกัน
ในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพนัธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ 
อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจัก
หลีกเล่ียงพฤตกิรรมไมพึงประสงคท่ีสงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดานตาง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การส่ือสาร  
การทํางาน  การแกปญหา อยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 



 

 

๕

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
ในการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข  ท้ังในฐานะ
พลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 
 ๑.  รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

 ๒.  ซ่ือสัตยสุจริต 
 ๓.  มีวินัย 
                             ๔. ใฝเรียนรู 
 ๕. อยูอยางพอเพียง 
 ๖.  มุงม่ันในการทํางาน 
                ๗.  รักความเปนไทย 
                            ๘.  มีจิตสาธารณะ 
  

นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคเพิ่มเติมใหสอดคลองตาม
บริบทและจุดเนนของตนเอง     

         

มาตรฐานการเรียนรู 

 การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสมดุล ตองคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปญญา 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงกําหนดใหผูเรียนเรียนรู ๘ กลุมสาระการเรียนรู ดังนี้  

๑. ภาษาไทย 
๒. คณิตศาสตร 
๓. วิทยาศาสตร  
๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา 
๖. ศิลปะ 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
๘. ภาษาตางประเทศ 

ในแตละกลุมสาระการเรียนรูไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน มาตรฐานการเรียนรูระบุส่ิงท่ีผูเรียนพึงรูและปฏิบัติได และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
อยางไร  เ ม่ือจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรูยังเปนกลไกสําคัญใน 
การขับเคล่ือนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรูจะสะทอนใหทราบวาตองการอะไร 
จะสอนอยางไร และประเมินอยางไร รวมท้ังเปนเคร่ืองมือในการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยใชระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซ่ึงรวมถึง 



 

 

๖

 

การทดสอบระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อประกัน
คุณภาพดังกลาวเปนส่ิงสําคัญท่ีชวยสะทอนภาพการจัดการศึกษาวาสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
ตามท่ีมาตรฐานการเรียนรูกําหนดเพียงใด 

ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัดระบุส่ิงท่ีนักเร ียนพึงรูและปฏิบัติได รวมทั้งคุณลักษณะของผูเรียนในแตละระดับช้ัน ซ่ึง
สะทอนถึงมาตรฐานการเรียนรู  มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเปนรูปธรรม   นําไปใชใน 
การกําหนดเน้ือหา  จัดทําหนวยการเรียนรู จัดการเรียนการสอน และเปนเกณฑสําคัญสําหรับการวัด
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเรียน   

๑. ตัวช้ีวัดช้ันป   เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนแตละช้ันปในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
(ประถมศึกษาปท่ี ๑ – มัธยมศึกษาปท่ี ๓) 

๒. ตัวช้ีวัดชวงช้ัน  เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(มัธยมศึกษาปท่ี ๔- ๖)  

 
หลักสูตรไดมีการกําหนดรหัสกํากับมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด เพื่อความเขาใจและให

ส่ือสารตรงกัน ดังนี ้
 

ว ๑.๑ ป. ๑/๒ 
ป ๑/๒        ตัวช้ีวดัช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑  ขอท่ี ๒ 
๑.๑            สาระท่ี ๑  มาตรฐานขอท่ี ๑      
ว                กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 

ต ๒.๓ ม.๔-๖/ ๓ 

ม๔-๖/๓      ตัวช้ีวดัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ขอท่ี ๓ 
๒.๓            สาระท่ี ๒  มาตรฐานขอท่ี ๓ 
ต                 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 
 

 
 



 

 

๗

 

สาระการเรียนรู 
  

สาระการเรียนรู ประกอบดวย องคความรู   ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู  และคุณลักษณะ            
อันพึงประสงค  ซ่ึงกําหนดใหผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจําเปนตองเรียนรู โดยแบงเปน 
๘ กลุมสาระการเรียนรู ดังนี้ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคความรู ทักษะสําคัญ 
และคุณลักษณะ 

ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

วิทยาศาสตร   :   การนําความรู 

และกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ไปใชในการศึกษา คนควาหาความรู 

และแกปญหาอยางเปนระบบ การคิด

อยางเปนเหตุเปนผล  คิดวิเคราะห  

คิดสรางสรรค  และจิตวิทยาศาสตร 

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
:    การอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคม
โลกอยางสันติสุข  การเปนพลเมืองดี  
ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา   
การเห็นคุณคาของทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอม ความรักชาติ และภูมิใจ
ในความเปนไทย 

ศิลปะ : ความรูและทักษะใน

การคิดริเร่ิม  จินตนาการ 

สรางสรรคงานศิลปะ  

สุนทรียภาพและการเห็น

คุณคาทางศิลปะ 

ภาษาไทย   :  ความรู  ทักษะ 

และวัฒนธรรมการใชภาษา   

เพื่อ การส่ือสาร   ความช่ืนชม    

การเห็นคุณคา   ภูมิปญญา ไทย     

และภูมิใจในภาษาประจําชาติ 

ภาษาตางประเทศ   :    ความรู

ทักษะ  เจตคติ และวัฒนธรรม 

การใชภาษาตางประเทศในการ

ส่ือสาร  การแสวงหาความรู 

และการประกอบอาชีพ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี   :     

ความรู  ทักษะ และเจตคติ 

ในการทํางาน  การจัดการ                   

การดํารงชีวิต  การประกอบอาชีพ  

และการใชเทคโนโลยี 

สุขศึกษาและพลศึกษา   :   ความรู 

ทักษะและเจตคติในการสรางเสริม

สุขภาพพลานามัยของตนเองและ

ผูอื่น  การปองกันและปฏิบัติตอ 

ส่ิงตาง ๆ  ที่มีผลตอสุขภาพอยาง 

ถูกวิธีและทักษะในการดําเนินชีวิต 

คณิตศาสตร  :   การนําความรู

ทักษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตรไปใชใน                   

การแกปญหา การดําเนินชีวิต  

และศึกษาตอ การมีเหตุมีผล          

มีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 

พัฒนาการคิดอยางเปนระบบ



 

 

๘

 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
                                 ๑.  รักชาติ  ศาสน กษัตริย   
 ๒. ซื่อสัตยสุจริต 
 ๓.  มีวินัย 
                                 ๔.  ใฝเรียนรู 
 ๕. อยูอยางพอเพียง 
 ๖.  มุงม่ันในการทํางาน 

                      ๗.  รักความเปนไทย 

                                      ๘. มีจิตสาธารณะ 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
๑. ความสามารถในการส่ือสาร 
๒. ความสามารถในการคิด 
๓. ความสามารถในการแกปญหา 
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

จุดหมาย 

๑.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติตนตาม

หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

                  ๒.  มีความรูอันเปนสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา  การใชเทคโนโลยีและมี

ทักษะชีวิต  

๓.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 

             ๔.  มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก   ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

                  ๕.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม                  

มีจิตสาธารณะที่มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข   

  

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
๑.กิจกรรมแนะแนว 
๒.กิจกรรมนักเรียน 
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน 

วิสัยทัศน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มคีวาม

สมดุลทั้งดานรางกาย ความรู  คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จําเปนตอ

การศึกษาตอ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเช่ือวา ทุกคน

สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

ความสัมพันธของการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด   ๘  กลุมสาระการเรียนรู                                                             
                     ๑. ภาษาไทย      ๒. คณิตศาสตร    ๓. วิทยาศาสตร                                                                                

 ๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ๕. สุขศกึษาและพลศึกษา     ๖.  ศิลปะ                                        
                    ๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี       ๘. ภาษาตางประเทศ 
 

คุณภาพของผูเรียนระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 



 

 

๙

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานกาํหนดมาตรฐานการเรียนรูใน ๘ กลุมสาระการเรียนรู  

จํานวน ๖๗ มาตรฐาน ดังนี้   

ภาษาไทย 
สาระท่ี ๑ การอาน 
มาตรฐาน ท ๑.๑      ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหา 
   ในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน 
สาระท่ี ๒  การเขียน 
 มาตรฐาน ท  ๒.๑  ใชกระบวนการเขียน เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ  ยอความ และเขียนเร่ืองราว 
  ในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควา 
  อยางมีประสิทธิภาพ 
สาระท่ี ๓ การฟง  การดู  และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑      สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู ความคิด  

ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณ และสรางสรรค 
สาระท่ี ๔  หลักการใชภาษาไทย 
มาตรฐาน ท ๔.๑     เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลัง 
  ของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ  
สาระท่ี ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท ๕.๑     เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยาง 
  เห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 

คณิตศาสตร 
สาระท่ี ๑ จํานวนและการดําเนินการ 
มาตรฐาน ค ๑.๑   เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวนในชีวิตจริง 
มาตรฐาน ค ๑.๒   เขาใจถึงผลที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหวาง  

การดําเนนิการตาง ๆ  และใชการดําเนนิการในการแกปญหา  
มาตรฐาน ค ๑.๓    ใชการประมาณคาในการคํานวณและแกปญหา 
มาตรฐาน ค ๑.๔   เขาใจระบบจํานวนและนําสมบัติเกี่ยวกับจาํนวนไปใช  
สาระท่ี ๒ การวัด 
มาตรฐาน ค ๒.๑   เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด   วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีตองการวัด 

มาตรฐาน ค ๒.๒   แกปญหาเกี่ยวกับการวดั  

 



 

 

๑๐

 

สาระท่ี ๓ เรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๓.๑    อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
มาตรฐาน ค ๓.๒   ใชการนึกภาพ (visualization)  ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning)  

และใชแบบจําลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปญหา 
สาระท่ี ๔ พีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๔.๑    เขาใจและวิเคราะหแบบรูป (pattern)  ความสัมพันธ  และฟงกชัน 
มาตรฐาน ค ๔.๒    ใชนิพจน  สมการ  อสมการ  กราฟ  และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร   

(mathematical   model) อ่ืน  ๆ  แทนสถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปลความหมาย 
และนําไปใชแกปญหา 

สาระท่ี ๕   การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 
มาตรฐาน ค ๕.๑    เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล  
มาตรฐาน ค ๕.๒   ใชวิธีการทางสถิติและความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณได 

อยางสมเหตุสมผล 
มาตรฐาน ค ๕.๓    ใชความรูเกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปนชวยในการตัดสินใจและแกปญหา  
สาระท่ี ๖ ทักษะและกระบวนการทางคณติศาสตร 
มาตรฐาน ค  ๖.๑    มีความสามารถในการแกปญหา  การใหเหตุผล    การส่ือสาร  การส่ือ 
   ความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ การเช่ือมโยงความรูตาง ๆ  

ทางคณิตศาสตรและเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ   และมีความคิด 
ริเร่ิมสรางสรรค 

วิทยาศาสตร 
สาระท่ี ๑  ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
มาตรฐาน ว ๑.๑   เขาใจหนวยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสราง และหนาท่ีของ 

ระบบตางๆ ของส่ิงมีชีวิตท่ีทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู   
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแล 
ส่ิงมีชีวิต 

มาตรฐาน ว ๑.๒     เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  
วิ วั ฒน าก า รขอ ง ส่ิ ง มี ชี วิ ต  คว ามหลากหลา ยท า ง ชี วภ าพ  ก า ร ใช
เทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีผลกระทบตอมนุษยและส่ิงแวดลอม มีกระบวนการ 
สืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสาร ส่ิงท่ีเรียนรู และนําความรู 
ไปใชประโยชน 

 



 

 

๑๑

 

สาระท่ี ๒  ชีวิตกับส่ิงแวดลอม 
มาตรฐาน ว ๒.๑   เขาใจส่ิงแวดลอมในทองถ่ิน   ความสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอมกับส่ิงมีชีวิต    

ความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ  
หาความรูและจิตวิทยาศาสตรส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน  

มาตรฐาน ว ๒.๒    เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติในระดับ 
ทองถ่ิน ประเทศ และโลกนําความรูไปใชในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอมในทองถ่ินอยางยั่งยืน 

สาระท่ี ๓ สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว ๓.๑   เขาใจสมบัติของสาร   ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสรางและ

แรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรูและ 
จิตวิทยาศาสตรส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู นําความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว ๓.๒     เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร  การเกิด
สารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรูและจิตวิทยาศาสตร 
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 

สาระท่ี ๔  แรงและการเคล่ือนท่ี 
มาตรฐาน ว ๔.๑    เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง และแรงนิวเคลียร             

มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชนอยางถูกตองและมีคุณธรรม    

มาตรฐาน ว ๔.๒    เขาใจลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบตางๆ ของวัตถุในธรรมชาติมีกระบวนการ            
สืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร   ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชน 

สาระท่ี ๕  พลังงาน 
มาตรฐาน ว ๕.๑   เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปล่ียนรูปพลังงาน 

ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน  ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและ
ส่ิงแวดลอม   มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและ                  
นําความรูไปใชประโยชน  

สาระท่ี ๖ :  กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว ๖.๑   เขาใจกระบวนการตาง ๆ   ท่ีเกิดข้ึนบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ

ของกระบวนการตาง ๆ ท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และ
สัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสาร
ส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน  

 



 

 

๑๒

 

สาระท่ี ๗  ดาราศาสตรและอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๗.๑  เขาใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพันธภายใน

ระบบสุริยะและผลตอส่ิงมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรูและ
จิตวิทยาศาสตร  การส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว ๗.๒  เขาใจความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศท่ีนํามาใชในการสํารวจอวกาศและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ดานการเกษตรและการส่ือสาร  มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
อยางมีคุณธรรมตอชีวิตและส่ิงแวดลอม 

สาระท่ี ๘  ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๘.๑  ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู 

การแกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนสวนใหญมีรูปแบบ             
ท่ีแนนอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยู
ในชวงเวลานั้นๆ เขาใจวา วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดลอม              
มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สาระท่ี ๑  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑    รู และเขาใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตอง ยึดม่ัน และปฏิบัติตาม
หลักธรรม เพื่ออยูรวมกันอยางสันติสุข 

มาตรฐาน ส ๑.๒   เข า ใจ   ตระหนักและปฏิ บั ติตน เปนศาสนิกชน ท่ีดี   และ ธํารง รักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ 

สาระท่ี ๒  หนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  และการดําเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑     เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาท่ีของการเปนพลเมืองดี มีคานิยมท่ีดีงาม และ 

ธํารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย และ 
สังคมโลกอยางสันติสุข                       

มาตรฐาน  ส ๒.๒      เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน  ยึดม่ัน  ศรัทธา  และธํารง
รักษาไวซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 

 
 
 



 

 

๑๓

 

สาระท่ี ๓  เศรษฐศาสตร 
มาตรฐาน ส ๓.๑          เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช  
            ทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา  รวมท้ังเขาใจหลักการ 

ของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ  
มาตรฐาน ส ๓.๒   เขาใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ  ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และ

ความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
สาระท่ี ๔  ประวัติศาสตร 
มาตรฐาน ส ๔.๑     เขาใจความหมาย  ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร  สามารถ

ใชวิธีการทาง ประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ  อยางเปนระบบ 
มาตรฐาน ส ๔.๒     เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน  ในดานความสัมพันธ

และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและ
สามารถ  วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

มาตรฐาน ส ๔.๓     เขาใจความเปนมาของชาติไทย  วัฒนธรรม  ภูมิปญญาไทย   มีความรัก                  
ความภูมิใจและธํารงความเปนไทย 

สาระท่ี ๕  ภูมิศาสตร                                                             
มาตรฐาน ส ๕.๑     เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธของสรรพส่ิงซ่ึงมีผล 

ตอกันและกันในระบบของธรรมชาติ  ใชแผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร 
ในการคนหาวิเคราะห สรุป และใชขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ                               

มาตรฐาน ส ๕.๒    เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีกอใหเกิด 
การสรางสรรควัฒนธรรม  มีจิตสํานึก และมีสวนรวมในการอนุรักษ   ทรัพยากร
และส่ิงแวดลอม  เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
สาระท่ี  ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 
มาตรฐาน พ ๑.๑   เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 
สาระท่ี  ๒  ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน  พ ๒.๑   เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการดําเนิน

ชีวิต 
สาระท่ี  ๓ การเคล่ือนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน  พ ๓.๑  เขาใจ มีทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย  การเลนเกม และกีฬา 
มาตรฐาน  พ ๓.๒  รักการออกกําลังกาย การเลนเกม  และการเลนกีฬา  ปฏิบัติเปนประจําอยาง

สมํ่าเสมอ  มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ําใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณใน 
การแขงขัน  และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 



 

 

๑๔

 

สาระท่ี  ๔  การสรางเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการปองกันโรค 
มาตรฐาน พ ๔.๑   เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ  การดํารงสุขภาพ การปองกัน

โรคและการสรางเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
สาระท่ี  ๕ ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ ๕.๑  ปองกันและหลีกเล่ียงปจจัยเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงตอสุขภาพ อุบัติเหตุการใช 

ยาสารเสพติด และความรุนแรง 
ศิลปะ                                                                                                                       
สาระท่ี ๑ ทัศนศิลป 
มาตรฐาน ศ ๑.๑  สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห 

วิพากษ วิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก  ความคิดตองานศิลปะ
อยางอิสระ  ช่ืนชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

มาตรฐาน ศ ๑.๒  เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคา
งานทัศนศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและ
สากล 

สาระท่ี ๒  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ ๒.๑  เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคา

ดนตรี ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ช่ืนชม และประยุกต               
ใชในชีวิตประจําวัน 

มาตรฐาน ศ ๒.๒  เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคา
ของดนตรีท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและ
สากล 

สาระท่ี ๓ นาฏศิลป 
มาตรฐาน ศ ๓.๑  เขาใจ และแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ วิจารณ

คุณคานาฏศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดอยางอิสระ ช่ืนชม และประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน 

มาตรฐาน ศ ๓.๒  เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เห็นคุณคา ของ
นาฏศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 

 

 

 

 



 

 

๑๕

 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
สาระท่ี ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง ๑.๑   เขาใจการทํางาน  มีความคิดสรางสรรค  มีทักษะกระบวนการทํางาน  ทักษะ          

การจัดการ   ทักษะกระบวนการแกปญหา  ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะ              
การแสวงหาความรู   มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัยในการทํางาน   มีจิตสํานึก           
ในการใชพลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดลอม   เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว  

สาระท่ี  ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี  
มาตรฐาน ง ๒.๑  เขาใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสรางส่ิงของ

เคร่ืองใช     หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความคิดสรางสรรค  
เลือกใชเทคโนโลยีในทางสรางสรรคตอชีวิต  สังคม ส่ิงแวดลอม และมี              
สวนรวมในการจัดการเทคโนโลยีท่ียั่งยืน 

สาระท่ี ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
มาตรฐาน ง ๓.๑          เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล     
   การเรียนรู  การส่ือสาร  การแกปญหาการทํางาน  และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ  
   ประสิทธิผล และมีคุณธรรม  
สาระท่ี  ๔ การอาชีพ  
มาตรฐาน  ง ๔.๑   เขาใจ มีทักษะท่ีจําเปน  มีประสบการณ  เห็นแนวทางในงานอาชีพ   
   ใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 

ภาษาตางประเทศ                                                                                                                                              
สาระท่ี ๑ ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑   เขาใจและตีความเร่ืองท่ีฟงและอานจากส่ือประเภทตางๆ และแสดงความ

คิดเห็นอยางมีเหตุผล  

มาตรฐาน ต ๑.๒   มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก
และความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต ๑.๓  นําเสนอขอมูลขาวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเร่ืองตางๆ โดย
การพูดและการเขียน       

สาระท่ี ๒ ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑  เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนําไปใช

ไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 
มาตรฐาน ต ๒.๒  เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของ 

ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม  



 

 

๑๖

 

สาระท่ี ๓  ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
มาตรฐาน ต ๓.๑  ใชภาษาตางประเทศในการเช่ือมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และเปน

พื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน  
สาระท่ี ๔ ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑  ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
มาตรฐาน ต ๔.๒   ใชภาษาตางประเทศเปนเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ   

และการแลกเปล่ียนเรียนรูกับสังคมโลก 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพ่ือความ
เปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัย  ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได และอยู
รวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข  

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  แบงเปน ๓ ลักษณะ ดังนี้ 
 ๑. กิจกรรมแนะแนว  

     เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษส่ิงแวดลอม สามารถคิด
ตัดสินใจ คิดแกปญหา กําหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตท้ังดานการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได
อยางเหมาะสม นอกจากน้ียังชวยใหครูรูจักและเขาใจนักเรียน ท้ังยังเปนกิจกรรมท่ีชวยเหลือและให
คําปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน  
 ๒.  กิจกรรมนักเรียน 

 เปนกิจกรรมท่ีมุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนําผูตามที่ดี ความรับผิดชอบ 
การทํางานรวมกัน การรูจักแกปญหา  การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปนกัน   
เอ้ืออาทร และสมานฉันท  โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน 
ใหไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกข้ันตอน ไดแก การศึกษาวิเคราะหวางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและ
ปรับปรุงการทํางาน เนนการทํางานรวมกันเปนกลุม ตามความเหมาะสมและสอดคลองกับวุฒิภาวะของ
ผูเรียน บริบทของสถานศึกษาและทองถ่ิน กิจกรรมนักเรียนประกอบดวย 

     ๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร   
     ๒.๒ กิจกรรมชุมนุม ชมรม  
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน  
     เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถ่ิน

ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอสังคม 
มีจิตสาธารณะ เชน กิจกรรมอาสาพัฒนาตาง ๆ  กิจกรรมสรางสรรคสังคม  



 

 

๑๗

 

ระดับการศึกษา 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน จดัเปน ๓ ระดบั ดังนี ้

 ๑. ระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๖) การศึกษาระดับนี้เปนชวงแรกของการศึกษา
ภาคบังคับ  มุงเนนทักษะพ้ืนฐานดานการอาน  การเขียน  การคิดคํานวณ  ทักษะการคิดพื้นฐาน  
การติดตอส่ือสาร กระบวนการเรียนรูทางสังคม และพื้นฐานความเปนมนุษย การพัฒนาคุณภาพชีวิต
อยางสมบูรณและสมดุลท้ังในดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม และวัฒนธรรม โดยเนนจัด 
การเรียนรูแบบบูรณาการ  

๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๓) เปนชวงสุดทายของการศึกษาภาค
บังคับ มุงเนนใหผูเรียนไดสํารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง สงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพสวน
ตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ  คิดสรางสรรค และคิดแกปญหา มีทักษะในการดําเนินชีวิต มีทักษะ
การใชเทคโนโลยีเพื่อเปนเคร่ืองมือในการเรียนรู มีความรับผิดชอบตอสังคม มีความสมดุลท้ังดานความรู 
ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเปนไทย ตลอดจนใชเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
หรือการศึกษาตอ     
 ๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ – ๖) การศึกษาระดับนี้เนนการเพิ่มพูน
ความรูและทักษะเฉพาะดาน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียนแตละคนท้ัง
ดานวิชาการและวิชาชีพ  มีทักษะในการใชวิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดข้ันสูง สามารถ
นําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ มุงพัฒนาตนและประเทศ
ตามบทบาทของตน สามารถเปนผูนํา และผูใหบริการชุมชนในดานตาง ๆ   

การจัดเวลาเรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียนข้ันตํ่าสําหรับกลุม
สาระการเรียนรู ๘ กลุม และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซ่ึงสถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมไดตามความพรอมและ
จุดเนน  โดยสามารถปรับใหเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผูเรียน ดังนี้  
 ๑. ระดับช้ันประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๖) ใหจัดเวลาเรียนเปนรายป โดยมีเวลาเรียน
วันละ ไมเกิน ๕ ช่ัวโมง  
 ๒. ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน (ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๓) ใหจัดเวลาเรียนเปนรายภาค มีเวลาเรียน
วันละไมเกิน ๖ ช่ัวโมง คิดน้ําหนักของรายวิชาท่ีเรียนเปนหนวยกิต ใชเกณฑ ๔๐ ช่ัวโมงตอภาคเรียน 
มีคาน้ําหนักวิชา เทากับ ๑ หนวยกิต (นก.) 

๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ - ๖) ใหจัดเวลาเรียนเปนรายภาค  มีเวลา
เรียน วันละไมนอยกวา ๖ ช่ัวโมง คิดน้ําหนักของรายวิชาท่ีเรียนเปนหนวยกิต ใชเกณฑ ๔๐ ช่ัวโมงตอ
ภาคเรียน มีคาน้ําหนักวิชา เทากับ ๑ หนวยกิต (นก.) 

 



 

 

๑๘

 

โครงสรางเวลาเรียน 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน กําหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียน ดังนี้ 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ระดับมัธยมศึกษา       

ตอนปลาย 

กลุมสาระการเรียนรู/ 
กิจกรรม 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ๖ 

 กลุมสาระการเรยีนรู  

     ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

     คณิตศาสตร ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

     วิทยาศาสตร ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

    สังคมศึกษา ศาสนา  
    และวัฒนธรรม 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

    สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๑๒๐ 
(๓นก.) 

    ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

    การงานอาชีพและ 
     เทคโนโลยี 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

    ภาษาตางประเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 
๘๐๐ ๘๐๐ ๘๐๐ ๘๐๐ ๘๐๐ ๘๐๐ ๘๔๐ 

(๒๑ นก.) 
๘๔๐ 

(๒๑ นก.) 
๘๔๐ 

(๒๑ นก.) 
๑,๕๖๐ 

(๓๙ นก.) 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 

รายวิชา / กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม          

ตามความพรอมและจุดเนน   
 

ปละไมเกิน ๘๐ ชั่วโมง ปละไมเกิน ๒๔๐ ชั่วโมง 
ไมนอยกวา ๑,๕๖๐

ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ไมเกิน  ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ป ไมเกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ป 
รวม ๓  ป 
ไมนอยกวา 

 ๓,๖๐๐ ชั่วโมง 

 

 

 

 



 

 

๑๙

 

การกําหนดโครงสรางเวลาเรียนพื้นฐาน และเพิ่มเติม สถานศึกษาสามารถดําเนินการดังนี้ 
ระดับประถมศึกษา  สามารถปรับเวลาเรียนพื้นฐานของแตละกลุมสาระการเรียนรู ไดตามความ

เหมาะสม  ท้ังนี้ ตองมีเวลาเรียนรวมตามท่ีกําหนดไวในโครงสรางเวลาเรียนพื้นฐาน และผูเรียนตองมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดท่ีกําหนด    

ระดับมัธยมศึกษา  ตองจัดโครงสรางเวลาเรียนพื้นฐานใหเปนไปตามท่ีกําหนดและสอดคลอง
กับเกณฑการจบหลักสูตร  

สําหรับเวลาเรียนเพิ่มเติม ท้ังในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใหจดัเปนรายวิชาเพิ่มเติม 
หรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยพิจารณาใหสอดคลองกับความพรอม จุดเนนของสถานศึกษาและเกณฑ
การจบหลักสูตร  เฉพาะระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑-๓  สถานศึกษาอาจจดัใหเปนเวลาสําหรับสาระ   
การเรียนรูพื้นฐานในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและกลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร  

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีกําหนดไวในช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ ถึงมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ปละ ๑๒๐ 
ช่ัวโมง และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔-๖ จํานวน ๓๖๐ ช่ัวโมงนั้น   เปนเวลาสําหรับปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน  ในสวนกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชนใหสถานศึกษาจัดสรรเวลาใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 

 ระดับประถมศึกษา (ป.๑-๖)                รวม ๖ ป     จํานวน ๖๐ ช่ัวโมง 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๑-๓)     รวม ๓ ป  จํานวน ๔๕ ช่ัวโมง 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) รวม ๓ ป  จํานวน ๖๐ ช่ัวโมง 

การจัดการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ 

 การจัดการศึกษาบางประเภทสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ เชน การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษา
สําหรับผูมีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาหรับผูดอยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัย   
สามารถนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานไปปรับใชไดตามความเหมาะสม กับสภาพและ
บริบทของแตละกลุมเปาหมาย โดยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด ท้ังนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 



 

 

๒๐

 

การจัดการเรียนรู 

 การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการสําคัญในการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  เปนหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของผูเรียน เปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 ในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติตามเปาหมายหลักสูตร  ผูสอนพยายามคัดสรร                     
กระบวนการเรียนรู จัดการเรียนรูโดยชวยใหผูเรียนเรียนรูผานสาระท่ีกําหนดไวในหลักสูตร ๘ กลุม
สาระการเรียนรู  รวมท้ังปลูกฝงเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค พัฒนาทักษะตางๆ อันเปน
สมรรถนะสําคัญใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย  

๑. หลักการจัดการเรียนรู 

การจัดการ เ รียนรู เพื่ อให ผู เ รียนมีความร  ูความสามารถตามมาตรฐานการเ รียนรู 
สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน   โดยยึดหลักวา ผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด เช่ือวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได  ยึดประโยชนท่ีเกิดกับผูเรียน กระบวนการจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียน สามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เนน
ใหความสําคัญท้ังความรู และคุณธรรม  

๒. กระบวนการเรียนรู 
       การจัดการเรียนรู ท่ีเนนผู เรียนเปนสําคัญ   ผู เรียนจะตองอาศัยกระบวนการเรียนรู ท่ี
หลากหลาย  เปนเคร่ืองมือท่ีจะนําพาตนเองไปสูเปาหมายของหลักสูตร  กระบวนการเรียนรูท่ีจําเปน
สําหรับผูเรียน อาทิ กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ กระบวนการสรางความรู   กระบวนการคิด 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา  กระบวนการเรียนรูจาก
ประสบการณจริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือทําจริง  กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการ
เรียนรูการเรียนรูของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

     กระบวนการเหลานี้เปนแนวทางในการจัดการเรียนรูท่ีผูเรียนควรไดรับการฝกฝน พัฒนา 
เพราะจะสามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี  บรรลุเปาหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผูสอนจึง
จําเปนตองศึกษาทําความเขาใจในกระบวนการเรียนรูตาง ๆ เพื่อใหสามารถเลือกใชในการจัด
กระบวนการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๓.  การออกแบบการจัดการเรียนรู 
        ผูสอนตองศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาใหเขาใจถึงมาตรฐานการเรียนรู  ตัวช้ีวัด  สมรรถนะ
สําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค  และสาระการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียน  แลวจึงพิจารณา
ออกแบบการจัดการเรียนรูโดยเลือกใชวิธีสอนและเทคนิคการสอน  ส่ือ/แหลงเรียนรู การวัดและ
ประเมินผล เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด   
 



 

 

๒๑

 

๔. บทบาทของผูสอนและผูเรียน 
 การจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพตามเปาหมายของหลักสูตร ท้ังผูสอนและผูเรียน 

ควรมีบทบาท ดังนี้ 
๔.๑ บทบาทของผูสอน 

๑) ศึกษาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล  แลวนําขอมูลมาใชในการวางแผน 
การจัดการเรียนรู ท่ีทาทายความสามารถของผูเรียน 

๒) กําหนดเปาหมายท่ีตองการให เกิดข้ึนกับผู เ รียน  ดานความรูและทักษะ
กระบวนการ ท่ีเปนความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ รวมท้ังคุณลักษณะอันพึงประสงค  

๓)  ออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล
และพัฒนาการทางสมอง เพื่อนําผูเรียนไปสูเปาหมาย  

๔)  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  และดูแลชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการเรียนรู  
๕) จัดเตรียมและเลือกใชส่ือใหเหมาะสมกับกิจกรรม  นําภูมิปญญาทองถ่ิน  

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 
๖) ประเมินความกาวหนาของผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  เหมาะสมกับ

ธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผูเรียน  
๗) วิเคราะหผลการประเมินมาใชในการซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน รวมท้ัง

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
๔.๒  บทบาทของผูเรียน 

๑) กําหนดเปาหมาย   วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง 
๒) เสาะแสวงหาความรู เขาถึงแหลงการเรียนรู  วิเคราะห สังเคราะหขอความรู ต้ัง

คําถาม คิดหาคําตอบหรือหาแนวแกปญหาดวยวิธีการตาง ๆ   
๓) ลงมือปฏิบัติจริง  สรุปส่ิงท่ีไดเรียนรูดวยตนเอง และนําความรูไปประยุกตใชใน

สถานการณตาง   ๆ 
๔) มีปฏิสัมพันธ ทํางาน ทํากิจกรรมรวมกับกลุมและครู   
๕) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรูของตนเองอยางตอเนื่อง 



 

 

๒๒

 

สื่อการเรียนรู 

ส่ือการเรียนรูเปนเคร่ืองมือสงเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู  ใหผูเรียนเขาถึง
ความรู ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ส่ือการเรียนรูมีหลากหลายประเภท ท้ังส่ือธรรมชาติ  ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือเทคโนโลยี และเครือขายการเรียนรู
ตางๆ ท่ีมีในทองถ่ิน  การเลือกใชส่ือควรเลือกใหมีความเหมาะสมระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรูท่ี
หลากหลายของผูเรียน   

การจัดหาส่ือการเรียนรู ผูเรียนและผูสอนสามารถจัดทําและพัฒนาข้ึนเอง  หรือปรับปรุงเลือกใช
อยางมีคุณภาพจากส่ือตางๆ ท่ีมีอยูรอบตัวเพื่อนํามาใชประกอบในการจัดการเรียนรูท่ีสามารถสงเสริม
และส่ือสารใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยสถานศึกษาควรจัดใหมีอยางพอเพียง เพื่อพัฒนาใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูอยางแทจริง  สถานศึกษา  เขตพื้นท่ีการศึกษา หนวยงานท่ีเกี่ยวของและผูมีหนาท่ีจัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  ควรดําเนินการดังนี้   
 ๑.  จัดใหมีแหลงการเรียนรู  ศูนยส่ือการเรียนรู  ระบบสารสนเทศการเรียนรู และเครือขาย 
การเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในสถานศึกษาและในชุมชน  เพื่อการศึกษาคนควาและการแลกเปล่ียน
ประสบการณการเรียนรู ระหวางสถานศึกษา  ทองถ่ิน ชุมชน สังคมโลก 
 ๒.  จัดทําและจัดหาสื่อการเรียนรูสําหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน  เสริมความรูใหผูสอน   
รวมท้ังจัดหาส่ิงท่ีมีอยูในทองถ่ินมาประยุกตใชเปนส่ือการเรียนรู 
 ๓.  เลือกและใชส่ือการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ  มีความเหมาะสม  มีความหลากหลาย สอดคลองกับ
วิธีการเรียนรู ธรรมชาติของสาระการเรียนรู และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 
 ๔.  ประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรูท่ีเลือกใชอยางเปนระบบ   
 ๕.  ศึกษาคนควา วิจัย เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 
 ๖.  จัดใหมีการกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับส่ือและการใชส่ือ 
การเรียนรูเปนระยะๆ และสมํ่าเสมอ 

ในการจัดทํา การเลือกใช และการประเมินคุณภาพส่ือการเรียนรูท่ีใชในสถานศึกษา  ควร
คํานึงถึงหลักการสําคัญของส่ือการเรียนรู เชน ความสอดคลองกับหลักสูตร  วัตถุประสงคการเรียนรู  
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู  การจัดประสบการณใหผูเรียน เนื้อหามีความถูกตองและทันสมัย  
ไมกระทบความมั่นคงของชาติ ไมขัดตอศีลธรรม  มีการใชภาษาท่ีถูกตอง  รูปแบบการนําเสนอท่ีเขาใจ
งาย  และนาสนใจ   

 
 
 
 



 

 

๒๓

 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตองอยูบนหลักการพื้นฐานสองประการคือ 
การประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน  ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนให
ประสบผลสําเร็จนั้น  ผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัวช้ีวัดเพื่อใหบรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู สะทอนสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนซ่ึงเปนเปาหมายหลักใน
การวัดและประเมินผลการเรียนรูในทุกระดับไมวาจะเปนระดับช้ันเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู เปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
โดยใชผลการประเมินเปนขอมูลและสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการ ความกาวหนา และความสําเร็จ
ทางการเรียนของผูเรียน  ตลอดจนขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและ
เรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู แบงออกเปน ๔ ระดับ ไดแก ระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เปนการวัดและประเมินผลที่อยูในกระบวนการจัดการเรียนรู  
ผูสอนดําเนินการเปนปกติและสมํ่าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใชเทคนิคการประเมินอยาง
หลากหลาย เชน การซักถาม การสังเกต การตรวจการบาน การประเมินโครงงาน การประเมินช้ินงาน/ 
ภาระงาน  แฟมสะสมงาน การใชแบบทดสอบ  ฯลฯ  โดยผูสอนเปนผูประเมินเองหรือเปดโอกาสให
ผูเรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ผูปกครองรวมประเมิน ในกรณีท่ีไมผานตัวช้ีวัดใหมีการสอน 
ซอมเสริม  
      การประเมินระดับช้ันเรียนเปนการตรวจสอบวา ผูเรียนมีพัฒนาการความกาวหนาใน 
การเรียนรู  อันเปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม และมากนอยเพียงใด มีส่ิงท่ี
จะตองไดรับการพัฒนาปรับปรุงและสงเสริมในดานใด นอกจากนี้ยังเปนขอมูลใหผูสอนใชปรับปรุง 
การเรียนการสอนของตนดวย ท้ังนี้โดยสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด 

๒.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เปนการประเมินท่ีสถานศึกษาดําเนินการเพ่ือตัดสินผลการ
เรียนของผูเรียนเปนรายป/รายภาค ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเ รียน  นอกจากน้ีเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา วาสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายหรือไม ผูเรียนมีจุดพัฒนาในดานใด รวมท้ัง
สามารถนําผลการเรียนของผูเรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑระดับชาติ ผลการประเมินระดับ
สถานศึกษาจะเปนขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการ
จัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนว
ทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครองและชุมชน   



 

 

๒๔

 

 ๓.  การประเมินระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา   เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐาน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดําเนินการ
โดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนดวยขอสอบมาตรฐานท่ีจัดทําและดําเนินการโดยเขตพื้นท่ี
การศึกษา หรือดวยความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัด ในการดําเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังไดจาก
การตรวจสอบทบทวนขอมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ๔.  การประเมินระดับชาติ   เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติตามมาตรฐาน 
การเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนท่ีเรียนใน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี  ๓  ช้ันประถมศึกษาปท่ี  ๖  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓  และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๖  เขา
รับการประเมิน ผลจากการประเมินใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตาง ๆ เพื่อ
นําไปใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
ในระดับนโยบายของประเทศ 

 ขอมูลการประเมินในระดับตาง ๆ ขางตน เปนประโยชนตอสถานศึกษาในการตรวจสอบ
ทบทวนพัฒนาคุณภาพผูเรียน ถือเปนภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีจะตองจัดระบบดูแล
ชวยเหลือ ปรับปรุงแกไข สงเสริมสนับสนุนเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐาน 
ความแตกตางระหวางบุคคลท่ีจําแนกตามสภาพปญหาและความตองการ ไดแก กลุมผูเรียนท่ัวไป กลุม
ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ   กลุมผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า กลุมผูเรียนท่ีมีปญหาดานวินัย
และพฤติกรรม  กลุมผูเรียนท่ีปฏิเสธโรงเรียน กลุมผูเรียนท่ีมีปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุมพิการ
ทางรางกายและสติปญญา เปนตน ขอมูลจากการประเมินจึงเปนหัวใจของสถานศึกษาในการดําเนินการ
ชวยเหลือผูเรียนไดทันทวงที เปนโอกาสใหผูเรียนไดรับการพัฒนาและประสบความสําเร็จในการเรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผูรับผิดชอบจัดการศึกษา  จะตองจัดทําระเบียบวาดวยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาใหสอดคลองและเปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติท่ีเปน
ขอกําหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของทุกฝายถือปฏิบัติ
รวมกัน  

เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียน 

๑. การตัดสิน การใหระดับและการรายงานผลการเรียน 
      ๑.๑ การตัดสินผลการเรียน 

     ในการตัดสินผลการเรียนของกลุมสาระการเรียนรู การอาน คิดวเิคราะหและเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนั้น ผูสอนตองคํานึงถึงการพัฒนาผูเรียนแตละคน
เปนหลัก และตองเก็บขอมูลของผูเรียนทุกดานอยางสม่ําเสมอและตอเนือ่งในแตละภาคเรียน รวมท้ังสอน
ซอมเสริมผูเรียนใหพัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ    



 

 

๒๕

 

  ระดับประถมศึกษา 
            (๑) ผูเรียนตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด 
            (๒) ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผานตามเกณฑท่ีสถานศึกษา 

กําหนด 
      (๓) ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
            (๔) ผูเรียนตองไดรับการประเมิน และมีผลการประเมินผานตามเกณฑท่ี 

สถานศึกษากําหนด ในการอาน  คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพฒันา
ผูเรียน  

        ระดับมัธยมศึกษา 
             (๑) ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา ผูเรียนตองมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไมนอย 

กวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมดในรายวิชานั้น ๆ 
             (๒) ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผานตามเกณฑท่ีสถานศึกษา 

กําหนด 
             (๓) ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
       (๔) ผูเรียนตองไดรับการประเมิน และมีผลการประเมินผานตามเกณฑท่ี 

สถานศึกษากําหนด ในการอาน  คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพฒันา
ผูเรียน  

๑.๒  การใหระดับผลการเรียน 

                     ระดับประถมศึกษา  ในการตัดสินเพื่อใหระดับผลการเรียนรายวิชา  สถานศึกษาสามารถ
ใหระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผูเรียน  เปนระบบตัวเลข  ระบบตัวอักษร   ระบบ
รอยละ และระบบท่ีใชคําสําคัญสะทอนมาตรฐาน  

การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคนั้น ใหระดับผล 
การประเมินเปน ดีเยีย่ม  ดี  และผาน 

การประเมินกจิกรรมพัฒนาผูเรียน จะตองพิจารณาท้ังเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผูเรียน ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด และใหผลการเขารวมกจิกรรมเปนผาน 
และไมผาน 

                    ระดับมัธยมศึกษา  ในการตัดสินเพื่อใหระดบัผลการเรียนรายวิชา  ใหใชตัวเลขแสดงระดับ
ผลการเรียนเปน ๘ ระดับ 

การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคนั้น ใหระดับผล 
การประเมินเปน ดีเยีย่ม  ดี  และผาน 



 

 

๒๖

 

การประเมินกจิกรรมพัฒนาผูเรียน จะตองพิจารณาท้ังเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผูเรียน ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด และใหผลการเขารวมกจิกรรมเปนผาน 
และไมผาน 

๑.๓  การรายงานผลการเรียน 
 การรายงานผลการเรียนเปนการส่ือสารใหผูปกครองและผูเรียนทราบความกาวหนาใน    

การเรียนรูของผูเรียน ซ่ึงสถานศึกษาตองสรุปผลการประเมินและจัดทําเอกสารรายงานใหผูปกครอง
ทราบเปนระยะ ๆ หรืออยางนอยภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเปนระดับคุณภาพการปฏิบัติของผูเรียนท่ีสะทอน
มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู 

         ๒.  เกณฑการจบการศึกษา 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กําหนดเกณฑกลางสําหรับการจบการศึกษาเปน ๓
ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๒.๑   เกณฑการจบระดับประถมศึกษา 
           (๑)  ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติมตามโครงสรางเวลาเรียนท่ี
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด  
           (๒) ผูเรียนตองมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ผานเกณฑการประเมินตามท่ีสถานศึกษา
กําหนด 
                        (๓) ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวเิคราะห และเขียนในระดับผานเกณฑ                  
การประเมินตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

          (๔) ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับผานเกณฑการประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
            (๕) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
 ๒.๒  เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
         (๑)  ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพ่ิมเติมไมเกิน ๘๑ หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 
๖๓ หนวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษากําหนด  
         (๒)  ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  ๗๗  หนวยกิต  โดยเปนรายวิชา
พื้นฐาน ๖๓ หนวยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติมไมนอยกวา ๑๔ หนวยกิต 
         (๓)  ผู เรียนมีผลการประเมิน การอาน  คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผาน เกณฑ 
การประเมินตามท่ีสถานศึกษากําหนด 



 

 

๒๗

 

         (๔)  ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ในระดับผานเกณฑการประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
         (๕)  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

 ๒.๓ เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
          (๑)  ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพ่ิมเติม ไมนอยกวา  ๘๑  หนวยกิต โดยเปนรายวิชา
พื้นฐาน  ๓๙  หนวยกิต รายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษากําหนด  
          (๒)  ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  ๗๗  หนวยกิต  โดยเปนรายวิชา
พื้นฐาน ๓๙ หนวยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติม ไมนอยวา ๓๘ หนวยกิต 
          (๓)  ผูเรียนมีผลการประเมิน  การอาน  คิดวิเคราะหและเขียน  ในระดับผานเกณฑ                 
การประเมินตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
          (๔)  ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ในระดับผานเกณฑการประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
          (๕)  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

 สําหรับการจบการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ เชน การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาสําหรับ
ผูมีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัยให
คณะกรรมการของสถานศึกษา  เขตพื้นท่ีการศึกษา  และผูท่ีเกี่ยวของ ดําเนินการวัดและประเมินผล 
การเรียนรูตามหลักเกณฑในแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรูของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ 

เอกสารหลักฐานการศึกษา 

 เอกสารหลักฐานการศึกษา  เปนเอกสารสําคัญท่ีบันทึกผลการเรียน ขอมูลและสารสนเทศท่ี
เกี่ยวของกับพัฒนาการของผูเรียนในดานตาง ๆ แบงออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้  

๑.   เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
        ๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน เปนเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของ
ผูเรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึ
ประสงคของสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สถานศึกษาบันทึกขอมูลและออก
เอกสารนี้ใหผูเรียนเปนรายบุคคล เม่ือผูเรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปท่ี  ๖) 
จบการศึกษาภาคบังคับ(ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๓) จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน(ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖)  หรือเม่ือ
ลาออกจากสถานศึกษาในทุกกรณ ี 



 

 

๒๘

 

        ๑.๒  ประกาศนียบัตร เปนเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อรับรองศักดิ์และสิทธ์ิของผูจบ
การศึกษา ท่ีสถานศึกษาใหไวแกผูจบการศึกษาภาคบังคับ และผูสําเร็จการศึกษาข้ันพื้นฐานตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
        ๑.๓ แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา เปนเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายช่ือ
และขอมูลของผูจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖) ผูจบการศึกษาภาคบังคับ           
(ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓) และผูจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖)  
 ๒.  เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษากําหนด  

     เปนเอกสารท่ีสถานศึกษาจัดทําข้ึนเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู และขอมูลสําคัญ 
เกี่ยวกับผูเรียน เชน  แบบรายงานประจําตัวนักเรียน  แบบบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา ระเบียน
สะสม  ใบรับรองผลการเรียน และ เอกสารอ่ืน  ๆ  ตามวัตถุประสงคของการนําเอกสารไปใช 

การเทียบโอนผลการเรียน 
 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผูเรียนในกรณีตางๆไดแก การยายสถานศึกษา 
การเปล่ียนรูปแบบการศึกษา การยายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเขารับการศึกษาตอ 
การศึกษาจากตางประเทศและขอเขาศึกษาตอในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู ทักษะ 
ประสบการณจากแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ เชน สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝกอบรม
อาชีพ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 การเทียบโอนผลการเรียนควรดําเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียนแรก หรือตนภาคเรียนแรก                
ท่ีสถานศึกษารับผูขอเทียบโอนเปนผูเรียน ท้ังนี้ ผูเรียนท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษา
ตอเนื่องในสถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนอยางนอย  ๑  ภาคเรียน  โดยสถานศึกษาท่ีรับผู เ รียนจาก 
การเทียบโอนควรกําหนดรายวิชา/จํานวนหนวยกิตท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
 การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดําเนินการได  ดังนี้ 
 ๑.  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่น ๆ ท่ีใหขอมูลแสดงความรู ความสามารถ
ของผูเรียน 
 ๒.  พิจารณาจากความรู ความสามารถของผูเรียนโดยการทดสอบดวยวิธีการตาง ๆ ท้ังภาค
ความรูและภาคปฏิบัติ   
 ๓.  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง  

การเทียบโอนผลการเรียนใหเปนไปตาม ประกาศ หรือ แนวปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

๒๙

 

การบริหารจัดการหลักสูตร  
ในระบบการศึกษาท่ีมีการกระจายอํานาจใหทองถ่ินและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนา

หลักสูตรนั้น  หนวยงานตางๆ  ท่ี เกี่ยวของ  ในแตละระดับ  อาทิ  ระดับชาติ  ระดับทองถ่ิน  และ 
ระดับสถานศึกษา  จะมีบทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบในการพัฒนา  สนับสนุน  สงเสริม การใช
และพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหผลผลิตของการบริหารจัดการหลักสูตรคือ
ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู  สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัดอ่ืน ๆ ในระดับทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมี
บทบาทในการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา  สงเสริมการใชและพัฒนาหลักสูตรในระดับ
สถานศึกษา ใหประสบความสําเร็จของหลักสูตร  โดยมีภารกิจสําคัญ ดังนี้    

(๑) กําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียน 
(๒) จัดสาระการเรียนรูทองถ่ิน 
(๓) กําหนดระบบการวัดและประเมินผล 
(๔) เพิ่มพูนคุณภาพการใชหลักสูตรดวยการวิจัยและพัฒนา 
(๕) สนับสนุน สงเสริม  นิเทศติดตาม ประเมินผล วิเคราะหรายงานผลการใชหลักสูตร  

สถานศึกษามีหนาท่ีสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  โดยมีองคคณะบุคคลไดแก 
คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูปกครอง  ชุมชน เครือขายและหนวยงานท่ีเกี่ยวของเขามามีสวนรวมใน 
การดําเนินการ โดยมีภารกิจสําคัญ ดังนี้ 

(๑) จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  
(๒) วางแผนและดําเนินการใชหลักสูตร 
(๓) เพิ่มพูนคุณภาพการใชหลักสูตรดวยการวิจัยและพัฒนา 
(๔) ประเมินการใชหลักสูตร  
(๕) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  

 


