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ความนํา
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ใหเปน
หลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกําหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายและกรอบ
ทิศทางในการพัฒ นาคุณภาพผูเ รียนใหเปนคนดี มี ปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี ขีดความสามารถ
ในการแขงขันในเวทีระดับโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) พรอมกันนี้ไดปรับกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรใหมีความสอดคลองกับเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ มุ ง เน น การกระจายอํ า นาจทางการศึ ก ษาให ท อ งถิ่ น และ
สถานศึ ก ษาได มี บ ทบาทและมี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ สภาพ และ
ความตองการของทองถิ่น (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2542)
จากการวิจัย และติดตามประเมินผลการใชหลักสูตรในชวงระยะ 6 ปที่ผานมา (สํานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา, 2546 ก., 2546 ข., 2548 ก., 2548 ข.; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547;
สํานักผูตรวจราชการและติดตามประเมินผล, 2548; สุวิมล วองวาณิช และ
นงลักษณ วิรัชชัย,
2547; Nutravong, 2002; Kittisunthorn, 2003) พบวา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544 มี จุ ด ดี ห ลายประการ เช น ช ว ยส ง เสริ ม การกระจายอํ า นาจทางการศึ ก ษาทํ า ให ท อ งถิ่ น และ
สถานศึกษามีสวนรวมและมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง
กับความ
ตองการของทองถิ่น และมีแนวคิดและหลักการในการสงเสริมการพัฒนาผูเรียนแบบองครวมอยาง
ชัดเจน อยา งไรก็ ตาม ผลการศึกษาดังกล า วยั งได สะท อ นใหเ ห็นถึ งประเด็นที่เ ปนปญหาและความ
ไม ชั ด เจนของหลั ก สู ต รหลายประการทั้ ง ในส ว นของเอกสารหลั ก สู ต ร กระบวนการนํ า หลั ก สู ต ร
สูการปฏิบัติ และผลผลิตที่เกิดจากการใชหลักสูตร ไดแก ปญหาความสับสนของผูปฏิบัติในระดับ
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาสวนใหญกําหนดสาระและผลการเรียนรู
ที่คาดหวังไวมาก ทําใหเกิดปญหาหลักสูตรแนน การวัดและประเมินผลไมสะทอนมาตรฐาน สงผลตอ
ปญหาการจัดทําเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน รวมทั้งปญหาคุณภาพ
ของผูเรียนในดานความรู ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงคอันยังไมเปนที่นาพอใจ
นอกจากนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ( พ.ศ. 2550 – 2554)
ได
ชี้ใหเห็นถึงความจําเปนในการปรับเปลี่ยนจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให มีคุณธรรม
และมีความรอบรูอยางเทาทัน ใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย สติปญญา อารมณ และศีลธรรม สามารถ
กาวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูสังคมฐานความรูไดอยางมั่นคง แนวการพัฒนาคนดังกลาวมุง
เตรียมเด็กและเยาวชนใหมีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พรอมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะและความรู
พื้นฐานที่จําเปนในการดํารงชีวิต อันจะสงผลตอการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, 2549) ซึ่งแนวทางดังกลาวสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนา
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เยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุงสงเสริมผูเรียนมีคุณธรรม รักความเปนไทย ใหมีทักษะ
การคิดวิเคราะห สรา งสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยี สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และสามารถอยู
รวมกับผูอื่นในสังคมโลกไดอยางสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
จากขอคนพบในการศึกษาวิจัยและติดตามผลการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544 ที่ผานมา ประกอบกับขอมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่
10 เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคนในสังคมไทย และจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการใน
การ
พัฒนาเยาวชนสูศตวรรษที่ 21 จึงเกิดการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีความเหมาะสม ชัดเจน
ทั้งเปาหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และกระบวนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยไดมีการกําหนดวิสัยทัศน จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของ
ผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อใชเปนทิศทางในการ
จัดทําหลักสูตร การเรียนการสอนในแตละระดับ นอกจากนั้นไดกําหนดโครงสรางเวลาเรียนขั้นต่ําของ
แตละกลุมสาระการเรียนรูในแตละชั้นปไวในหลักสูตรแกนกลาง และเปดโอกาสใหสถานศึกษาเพิ่มเติม
เวลาเรียนไดตามความพรอมและจุดเนน อีกทั้งไดปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผูเรียน เกณฑการ
จบการศึกษาแตละระดับ และเอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษาใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานการ
เรียนรู และมีความชัดเจนตอการนําไปปฏิบัติ
เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นี้ จัดทําขึ้นสําหรับทองถิ่น
และสถานศึกษาไดนําไปใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีคุณภาพดานความรู
และทักษะที่จาํ เปนสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรูเพื่อพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
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มาตรฐานการเรี ยนรู แ ละตั วชี้ วัดที่ กํา หนดไว ใ นเอกสารนี้ ช วยทํ า ให หน ว ยงานที่เ กี่ยวข อ ง
ในทุกระดับเห็นผลคาดหวังที่ตองการในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะ
สามารถชวยใหหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับทองถิ่นและสถานศึกษารวมกันพัฒนาหลักสูตรไดอยาง
มั่นใจ ทําใหการจัดทําหลักสูตรในระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเปนเอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยัง
ชวยใหเกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู และชวยแกปญหาการเทียบโอนระหวาง
สถานศึกษา ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับตั้งแตระดับชาติจนกระทั่งถึงสถานศึกษา จะตอง
สะท อ นคุณภาพตามมาตรฐานการเรี ย นรู แ ละตั ว ชี้ วั ดที่กํ า หนดไวใ นหลั กสู ต รแกนกลางการศึ กษา
ขั้ น พื้ น ฐาน รวมทั้ ง เป น กรอบทิ ศ ทางในการจั ด การศึ ก ษาทุ ก รู ป แบบ และครอบคลุ ม ผู เ รี ย น
ทุกกลุมเปาหมายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่คาดหวังได ทุกฝาย
ที่เกี่ยวของทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลตองรวมรับผิดชอบ โดยรวมกันทํางานอยางเปน
ระบบ และตอเนื่อง ในการวางแผน ดําเนินการ สงเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแกไข
เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติไปสูคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว

วิสัยทัศน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปน
มนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะ
พื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จาํ เปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนน
ผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ

หลักการ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่สําคัญ ดังนี้
1. เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู
เป น เป า หมายสํ า หรั บ พั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนให มี ค วามรู ทั ก ษะ เจตคติ และคุ ณ ธรรมบนพื้ น ฐาน
ของความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล
2. เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค
และมีคุณภาพ
3. เปนหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอํานาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น
4. เปนหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระการเรียนรู เวลาและการจัด
การเรียนรู
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5. เปนหลักสูตรการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
6. เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุม
ทุกกลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ

จุดหมาย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข
มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเปนจุดหมายเพื่อใหเกิดกับผูเรียน เมื่อจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะ
ชีวิต
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย
4. มี ความรั กชาติ มีจิ ตสํ า นึ กในความเปน พลเมื อ งไทยและพลโลก ยึดมั่น ในวิถี ชี วิ ต และ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
มีจิตสาธารณะที่มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค
ในการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค
ดังนี้

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังนี้
1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมในการใช
ภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรอง
เพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและ
ความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเอง
และสังคม
2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด อยาง
สรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรูหรือ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม
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3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ
ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ
ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใช
ในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม
4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไปใชใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน และการอยูรวมกัน
ในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ
อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดานตาง ๆ
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การสื่อสาร
การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงค
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน มุ ง พั ฒนาผู เ รีย นให มีคุ ณ ลั กษณะอั นพึ ง ประสงค
เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน กษัตริย
2. ซื่อสัตยสุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝเรียนรู
5. อยูอยางพอเพียง
6. มุงมั่นในการทํางาน
7. รักความเปนไทย
8. มีจิตสาธารณะ
นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคเพิ่มเติมใหสอดคลองตาม
บริบทและจุดเนนของตนเอง
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มาตรฐานการเรียนรู
การพั ฒนาผูเ รียนใหเกิดความสมดุ ล ตอ งคํา นึงถึงหลักพัฒ นาการทางสมองและพหุปญญา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดใหผูเรียนเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ดังนี้
๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร
๓. วิทยาศาสตร
๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา
๖. ศิลปะ
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๘. ภาษาตางประเทศ
ในแตละกลุมสาระการเรียนรูไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน มาตรฐานการเรียนรูระบุสิ่งที่ผูเรียนพึงรู ปฏิบัติได มีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยม
ที่ พึ ง ประสงค เ มื่ อ จบการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน นอกจากนั้ น มาตรฐานการเรี ย นรู ยั ง เป น กลไกสํ า คั ญ
ในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรูจะสะทอนใหทราบวาตองการ
อะไร จะสอนอยางไร และประเมินอยางไร รวมทั้งเปนเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยใชระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึง
การทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึ กษา และการทดสอบระดับ ชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อประกัน
คุณภาพดังกลาวเปนสิ่งสําคัญที่ชวยสะทอนภาพการจัดการศึกษาวาสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
ตามที่มาตรฐานการเรียนรูกําหนดเพียงใด
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สาระการเรียนรู
สาระการเรียนรู ประกอบดวย องคความรู ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ซึ่งกําหนดใหผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจําเปนตองเรียนรู โดยแบงเปน
8 กลุมสาระการเรียนรู ดังนี้
ภาษาไทย : ความรู ทักษะ
และวัฒนธรรมการใชภาษา
เพื่อ การสื่อสาร ความชื่นชม
การเห็นคุณคาภูมิปญญา ไทย และ
ภูมิใจในภาษาประจําชาติ

ภาษาตางประเทศ : ความรู
ทักษะ เจตคติ และวัฒนธรรม
การใชภาษาตางประเทศในการ
สื่อสาร การแสวงหาความรู
และการประกอบอาชีพ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี :
ความรู ทักษะ และเจตคติ
ในการทํางาน การจัดการ
การดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ
และการใชเทคโนโลยี

คณิตศาสตร : การนําความรู
ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรไปใชใน
การแกปญหา การดําเนินชีวิต
และศึกษาตอ การมีเหตุมีผล
มีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร
พัฒนาการคิดอยางเปนระบบ
และสรางสรรค

องคความรู ทักษะสําคัญ
และคุณลักษณะ
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ศิลปะ : ความรูและทักษะใน
การคิดริเริ่ม จินตนาการ
สรางสรรคงานศิลปะ
สุนทรียภาพและการเห็น
คุณคาทางศิลปะ

วิทยาศาสตร : การนําความรู
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ไปใชในการศึกษา คนควาหาความรู
และแกปญหาอยางเปนระบบ การคิด
อยางเปนเหตุเปนผล คิดวิเคราะห
คิดสรางสรรค และจิตวิทยาศาสตร

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม :
การอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลก
อยางสันติสุข การเปนพลเมืองดี
ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา
การเห็นคุณคาของทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม ความรักชาติ และภูมิใจใน
ความเปนไทย
สุขศึกษาและพลศึกษา : ความรู
ทักษะและเจตคติในการสรางเสริม
สุขภาพพลานามัยของตนเองและ
ผูอื่น การปองกันและปฏิบัติตอ
สิ่งตาง ๆ ที่มีผลตอสุขภาพอยาง
ถูกวิธีและทักษะในการดําเนินชีวิต
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ความสัมพันธของการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความ
สมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จําเปนตอ
การศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุง เนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคน
สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ

จุดหมาย
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรูอันเปนสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยีและมี
ทักษะชีวิต
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
มีจิตสาธารณะที่มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแกปญหา
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี

1. รักชาติ ศาสน กษัตริย
2. ซื่อสัตยสุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝเรียนรู
5. อยูอยางพอเพียง
6. มุงมั่นในการทํางาน
7. รักความเปนไทย
8. มีจิตสาธารณะ

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 8 กลุมสาระการเรียนรู
1. ภาษาไทย 2. คณิตศาสตร 3. วิทยาศาสตร
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5. สุขศึกษาและพลศึกษา 6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8. ภาษาตางประเทศ

คุณภาพของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
1.กิจกรรมแนะแนว
2.กิจกรรมนักเรียน
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดมาตรฐานการเรียนรูใน 8 กลุมสาระการเรียนรู
จํานวน 67 มาตรฐาน ดังนี้
ภาษาไทย
สาระที่ 1 การอาน
มาตรฐาน ท 1.1

ใช ก ระบวนการอ า นสร า งความรู แ ละความคิ ด เพื่ อ นํ า ไปใช ตั ด สิ น ใจ
แกปญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน

สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐาน ท 2.1

ใช ก ระบวนการเขี ย น เขี ย นสื่ อ สาร เขี ย นเรี ย งความ ย อ ความ และเขี ย น
เรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา
คนควาอยางมีประสิทธิภาพ
สาระที่ 3 การฟง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท 3.1
สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด
ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณ และสรางสรรค
สาระที่ 4 หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท 4.1
เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท 5.1
เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยาง
เห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง

คณิตศาสตร
สาระที่ 1 จํานวนและการดําเนินการ
มาตรฐาน ค 1.1
เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวนในชีวิตจริง
มาตรฐาน ค 1.2
เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหวาง
การดําเนินการตาง ๆ และใชการดําเนินการในการแกปญหา
มาตรฐาน ค 1.3
ใชการประมาณคาในการคํานวณและแกปญหา
มาตรฐาน ค 1.4
เขาใจระบบจํานวนและนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวนไปใช
สาระที่ 2 การวัด
มาตรฐาน ค 2.1
เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัด
มาตรฐาน ค 2.2
แกปญหาเกี่ยวกับการวัด
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สาระที่ 3 เรขาคณิต
มาตรฐาน ค 3.1
มาตรฐาน ค 3.2

อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
ใชการนึกภาพ (visualization) ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning)
และใชแบบจําลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปญ
 หา

สาระที่ 4 พีชคณิต
มาตรฐาน ค 4.1
มาตรฐาน ค 4.2

เขาใจและวิเคราะหแบบรูป (pattern) ความสัมพันธ และฟงกชัน
ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร
(mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปลความหมาย
และนําไปใชแกปญหา
สาระที่ 5 การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน
มาตรฐาน ค 5.1
เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล
มาตรฐาน ค 5.2
ใชวิธีการทางสถิติและความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณได
อยางสมเหตุสมผล
มาตรฐาน ค 5.3
ใชความรูเกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปนชวยในการตัดสินใจและแกปญหา
สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร
มาตรฐาน ค 6.1
มีความสามารถในการแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูตาง ๆ
ทางคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ และมีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค
วิทยาศาสตร
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต
มาตรฐาน ว 1.1
เขาใจหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของ
ระบบต า งๆ ของสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ ทํ า งานสั มพั นธ กั น มี ก ระบวนการสื บ เสาะหา
ความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและ
ดูแลสิ่งมีชีวิต
มาตรฐาน ว 1.2
เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
วิ วั ฒ นา กา รขอ งสิ่ งมี ชี วิ ต ค ว า ม ห ลา กหล า ย ทา ง ชี ว ภ า พ กา รใ ช
เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอม มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู และนําความรู
ไปใชประโยชน
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สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิต
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ
หาความรูและจิตวิทยาศาสตรสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
มาตรฐาน ว 2.2
เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติในระดับ
ทองถิ่น ประเทศ และโลกนําความรูไปใชในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในทองถิ่นอยางยั่งยืน
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว 3.1
เขาใจสมบัติของสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสรางและ
แรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ
จิตวิทยาศาสตรสื่อสารสิ่งที่เรียนรู นําความรูไปใชประโยชน
มาตรฐาน ว 3.2
เข าใจหลั กการและธรรมชาติ ของการเปลี่ ยนแปลงสถานะของสาร การเกิ ด
สารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่
มาตรฐาน ว 4.1
เข า ใจธรรมชาติ ข องแรงแม เ หล็ ก ไฟฟ า แรงโน ม ถ ว ง และแรงนิ ว เคลี ย ร
มี ก ระบวนการสื บ เสาะหาความรู สื่ อ สารสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู แ ละนํ า ความรู ไ ปใช
ประโยชนอยางถูกตองและมีคุณธรรม
มาตรฐาน ว 4.2
เขาใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตางๆ ของวัตถุในธรรมชาติมีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชน
สาระที่ 5 พลังงาน
มาตรฐาน ว 5.1
เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน
ปฏิสัมพั นธ ระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานต อชีวิตและ
สิ่ ง แวดล อ ม มี ก ระบวน การสื บ เสาะหาความรู สื่ อ สารสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู แ ละ
นําความรูไปใชประโยชน
สาระที่ 6 : กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
มาตรฐาน ว 6.1
เขาใจกระบวนการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ
ของกระบวนการตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และ
สัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสาร
สิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
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สาระที่ 7 ดาราศาสตรและอวกาศ
มาตรฐาน ว 7.1
เขาใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพันธภายใน
ระบบสุริยะและผลตอสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ
จิตวิทยาศาสตร การสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
มาตรฐาน ว 7.2 เขาใจความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นํามาใชในการสํารวจอวกาศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดานการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะ
หาความรู แ ละจิ ต วิ ท ยาศาสตร สื่ อ สารสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู แ ละนํ า ความรู ไ ปใช
ประโยชนอยางมีคุณธรรมตอชีวิตและสิ่งแวดลอม
สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 8.1
ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู
การแกป ญหา รูว าปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบ
ที่แนนอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยู
ในชวงเวลานั้นๆ เขาใจวา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอม
มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส 1.1
รู และเขาใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกตอง ยึดมั่น และปฏิบัติตาม
หลักธรรม เพื่ออยูรวมกันอยางสันติสุข
มาตรฐาน ส 1.2
เข า ใจ ตระหนั ก และปฏิ บั ติ ต นเป น ศาสนิ ก ชนที่ ดี และธํ า รงรั ก ษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
สาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส 2.1
เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดี มีคานิยมที่ดีงาม และ
ธํารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย
และ สังคมโลกอยางสันติสุข
มาตรฐาน ส 2.2
เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธํารง
รักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร
มาตรฐาน ส 3.1
เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช
ทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมทั้งเขาใจหลักการ

15
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ
มาตรฐาน ส 3.2
เขาใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และ
ความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร
มาตรฐาน ส 4.1
เขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร สามารถ
ใชวิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ
มาตรฐาน ส 4.2
เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน ในดานความสัมพันธและ
การเปลี่ ย นแปลงของเหตุ ก ารณ อ ย า งต อ เนื่ อ ง ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ และ
สามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น
มาตรฐาน ส 4.3
เข า ใจความเป น มาของชาติ ไ ทย วั ฒ นธรรม ภู มิ ป ญ ญาไทย มี ค วามรั ก
ความภูมิใจและธํารงความเปนไทย
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร
มาตรฐาน ส 5.1
เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธของสรรพสิ่งซึ่งมีผล ตอ
กันและกันในระบบของธรรมชาติ ใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร ในการ
คนหา วิเคราะห สรุป และใชขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ส 5.2
เข า ใจปฏิ สัม พั นธ ร ะหว า งมนุ ษ ย กับสภาพแวดล อ มทางกายภาพที่ กอ ใหเ กิ ด
การสรางสรรควัฒนธรรม มีจิตสํานึก และมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สุขศึกษาและพลศึกษา
สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
มาตรฐาน พ 1.1
เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน พ 2.1
เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดําเนิน
ชีวิต
สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ 3.1
เขาใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลนเกม และกีฬา
มาตรฐาน พ 3.2
รักการออกกําลังกาย การเลนเกม และการเลนกีฬา ปฏิบัติเปนประจําอยาง
สม่ํ า เสมอ มี วิ นั ย เคารพสิ ท ธิ กฎ กติ ก า มี น้ํา ใจนั ก กี ฬ า มี จิ ต วิ ญ ญาณใน
การแขงขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา
สาระที่ 4 การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1
เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกัน
โรคและการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
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สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ 5.1
ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช
ยาสารเสพติด และความรุนแรง
ศิลปะ
สาระที่ 1 ทัศนศิลป
มาตรฐาน ศ 1.1
สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห
วิพากษ วิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะ
อยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
มาตรฐาน ศ 1.2
เขา ใจความสัมพั นธ ระหว า งทั ศนศิ ลป ประวั ติศ าสตร และวัฒนธรรม เห็ น
คุณคางานทัศนศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญา
ไทยและสากล
สาระที่ 2 ดนตรี
มาตรฐาน ศ 2.1
เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคา
ดนตรี ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกต
ใชในชีวิตประจําวัน
มาตรฐาน ศ 2.2
เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคา
ของดนตรีที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและ
สากล
สาระที่ 3 นาฏศิลป
มาตรฐาน ศ 3.1
เขาใจ และแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ วิจารณ
คุ ณ ค า นาฏศิ ล ป ถ า ยทอดความรู สึ ก ความคิ ด อย า งอิ ส ระ ชื่ น ชม และ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
มาตรฐาน ศ 3.2
เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เห็นคุณคา
ของนาฏศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและ
สากล
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง 1.1
เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะ
การแสวงหาความรู มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึก
ในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
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สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง 2.1
เข า ใจเทคโนโลยี แ ละกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร า งสิ่ ง ของ
เครื่องใช หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความคิดสรางสรรค
เลื อ กใช เ ทคโนโลยี ใ นทางสร า งสรรค ต อ ชี วิ ต สั ง คม สิ่ ง แวดล อ ม และมี
สวนรวมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล
การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
สาระที่ 4 การอาชีพ
มาตรฐาน ง 4.1
เข า ใจ มี ทั ก ษะที่ จํ า เป น มี ป ระสบการณ เห็ น แนวทางในงานอาชี พ
ใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ
ภาษาตางประเทศ
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1
เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็น
อยางมีเหตุผล
มาตรฐาน ต 1.2

มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก
และความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ต 1.3
นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตา งๆ
โดยการพูดและการเขียน
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1
เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนําไปใช
ไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ
มาตรฐาน ต 2.2
เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
มาตรฐาน ต 3.1
ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และเปน
พื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1
ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
มาตรฐาน ต 4.2
ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ
และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก
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กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพื่อความ
เปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม
มีระเบียบวินัย ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได และ
อยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน แบงเปน 3 ลักษณะ ดังนี้
1. กิจกรรมแนะแนว
เป นกิ จ กรรมที่ ส ง เสริ ม และพั ฒ นาผู เ รี ย นให รู จั ก ตนเอง รู รั กษ สิ่ ง แวดล อ ม สามารถคิ ด
ตัดสินใจ คิดแกปญหา กําหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตทั้งดานการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได
อยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังชวยใหครู รูจักและเขาใจผูเรี ยน ทั้งยังเปนกิจกรรมที่ชวยเหลือและให
คําปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน
2. กิจกรรมนักเรียน
เป นกิ จกรรมที่ มุ งพั ฒนาความมี ระเบี ยบวิ นั ย ความเป นผู นํ าผู ตามที่ ดี ความรั บ ผิ ดชอบ
การทํางานรวมกัน การรูจักแกปญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปนกัน
เอื้ออาทร และสมานฉันท โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน
ใหไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกขั้นตอน ไดแก การศึกษาวิเคราะหวางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและ
ปรับปรุงการทํางาน เนนการทํางานรวมกันเปนกลุม ตามความเหมาะสมและสอดคลองกับวุฒิภาวะของ
ผูเรียน บริบทของสถานศึกษาและทองถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบดวย
2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร
2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม
3. กิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน
เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถิ่น
ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอสังคม
มีจิตสาธารณะ เชน กิจกรรมอาสาพัฒนาตาง ๆ กิจกรรมสรางสรรคสังคม

การจัดเวลาเรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียนขั้นต่ําสําหรับกลุม
สาระการเรียนรู 8 กลุม และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมไดตามความพรอมและ
จุดเนน โดยสามารถปรับใหเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผูเรียน ดังนี้
1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3) ใหจัดเวลาเรียนเปนรายภาค มีเวลาเรียน
วันละไม เกิ น 6 ชั่ วโมง คิดน้ํ าหนั กของรายวิ ชาที่ เรียนเป นหน วยกิ ต ใช เกณฑ 40 ชั่ วโมงต อภาคเรี ยน
มีคาน้ําหนักวิชา เทากับ 1 หนวยกิต (นก.)
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2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6) ใหจัดเวลาเรียนเปนรายภาค มีเวลา
เรียน วันละไมนอยกวา 6 ชั่วโมง คิดน้ําหนักของรายวิชาที่เรียนเปนหนวยกิต ใชเกณฑ 40 ชั่วโมง
ตอภาคเรียน มีคาน้ําหนักวิชา เทากับ 1 หนวยกิต (นก.)
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โครงสรางเวลาเรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียน ดังนี้
กลุมสาระการเรียนรู/ กิจกรรม

เวลาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4-6

ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
-ประวัติศาสตร
- ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม
- หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดําเนินชีวิตในสังคม
- ภูมิศาสตร
-เศรษฐศาสตร

120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
160 (4 นก.)

120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
160 (4 นก.)

120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
160 (4 นก.)

240 (6 นก.)
240 (6 นก.)
240 (6 นก.)
320 (8 นก.)

40(1นก.)

40(1นก.)

40(1นก.)

80(2นก.)

120(3นก.)

120(3นก.)

120(3นก.)

240(6นก.)

สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด
เพิ่มเติม
ตามความพรอมและ
จุดเนน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ
- ชุมนุม

80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
120 (3 นก.)
880 (22 นก.)

กลุมสาระการเรียนรู

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

120

80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
880 (22 นก.) 880 (22 นก.)
ปละไมเกิน 200 ชั่วโมง

120

120

120 (3นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
240 (6 นก.)
1,640 (39 นก.)
ไมนอยกวา 1,600ชั่วโมง

120

21
ประโยชน
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

120

120
ไมเกิน 1,200 ชั่วโมง/ป

120

360
รวม 3 ปไมนอยกวา
3,600 ชั่วโมง

การกําหนดโครงสรางเวลาเรียนพื้นฐาน และเพิ่มเติม สถานศึกษาสามารถดําเนินการ ดังนี้
ระดับมัธยมศึกษา ตองจัดโครงสรางเวลาเรียนพื้นฐานใหเปนไปตามที่กําหนดและสอดคลอง
กับเกณฑการจบหลักสูตร
สําหรับเวลาเรียนเพิ่มเติม จัดเปนรายวิชาเพิ่มเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยพิจารณาให
สอดคลองกับความพรอม จุดเนนของสถานศึกษาและเกณฑการจบหลักสูตร
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่กําหนดไวในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปละ 120
ชั่วโมง และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 360 ชั่วโมงนั้น เปนเวลาสําหรับปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว
กิ จ กรรมนั กเรี ย น และกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมและสาธารณประโยชน ในส ว นกิ จ กรรมเพื่อ สั ง คมและ
สาธารณประโยชนใหสถานศึกษาจัดสรรเวลาใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-3)
รวม 3 ป จํานวน 45 ชั่วโมง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) รวม 3 ป จํานวน 60 ชั่วโมง

