คู่มือการปฏิบัติงาน
งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวโสภิดา กาญจนจิตร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

คานา
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านส่ งเสริ ม การจั ด การศึ กษาขั้ นพื้ นฐานในรู ป แบบการศึ ก ษาในระบบการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย) เล่มนี้ได้เรียบเรียง โดยอาศัยข้อมูลจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นหลักในการเรียบเรียง โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนวัยเรียนทุกคนได้รับการเตรียม
ความพร้อมในระดับการศึกษาปฐมวัย และได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมีโอกาสได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี
ส านั ก งานเขตพื้น ที่ การศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษานนทบุ รี ได้ ศึ ก ษาแนวทางการจั ด การศึ ก ษานอกระบบ
ตลอดจนขอบข่ายภารกิจของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนและกาหนด
แนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให้เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างทั่วถึง ติดตามประเมินผล ปรับปรุงเชื่อมโยงการจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึง
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและสถานศึกษาในสังกัดให้สามารถ
ดาเนินการได้บรรลุผลตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
โสภิดา กาญจนจิตร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สารบัญ
คานา
หน้า
1. ชื่อกระบวนงาน
1
2. วัตถุประสงค์
1
3. ขอบเขตของงาน
1
4. ขั้นตอนดาเนินการ
1
5. แบบฟอร์มที่ใช้
2
6. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2
7. ระยะเวลาดาเนินการ
2
8. ข้อแนะนาเพิ่มเติม
2
9. แผนภูมิการดาเนินการ
3
ภาคผนวก
- แบบคาร้องขอหนังสือรับรองเข้าศึกษาต่อ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
- หนังสือส่งตัว ที่ลงนามโดยผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/รองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544
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คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา หน่วยงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี
ผู้รับผิดชอบ นางสาวโสภิดา กาญจนจิตร ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อกระบวนงาน
งานส่งเสริมการจั ดการศึก ษาขั้นพื้น ฐานในรู ปแบบการศึก ษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย)
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ประชาชนวัยเรียนทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมในระดับการศึกษาปฐมวัยและได้ รับ
การศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ มีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี
2.2 เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาทุกฝ่ายมีความเข้าใจที่ถูกต้องและจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2.3 เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางที่จะเชื่อมโยงระหว่าง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2.4 เพื่อส่งเสริมศึกษาวิจัยและเผยแพร่รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการศึกษา
2.5 เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษามีการประสานงานอย่างเป็นระบบ
3. ขอบเขตของงาน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ ตลอดจนขอบข่ายภารกิจ ของ
เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผน และกาหนดแนวทางในการสนับสนุนส่ง เสริม
การจัดการศึกษานอกระบบให้เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง
เชื่อมโยงการจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึง
4. คาจากัดความ
การศึกษานอกระบบ หมายถึง เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลายรูปแบบไม่มีข้อจากัด เรื่องอายุ
และสถานที่ โดยมุ่งหมายให้เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพมนุษย์
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ
5.2 มี ข อบข่ า ยภารกิ จ ความรั บ ผิ ด ชอบการจัด การศึ ก ษานอกระบบของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึกษา
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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5.3 วางแผนและกาหนดแนวทางในการสนับสนุน ส่งเสริม การจัดการศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
5.3.1 ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีความประสงค์จ ะศึกษาต่อ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ติดต่อประสานงานเบี้องต้นไปยัง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่อยู่
ในเขตพื้นที่ เพื่อขอเข้าศึกษา
5.3.2 ผู้ปกครองและนักเรียนเขียนแบบคาร้องขอหนังสือรับรองเข้าศึก ษาต่อ ณ ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สานักงานพื้นที่การศึกษาทีต่ นเองสังกัด พร้อมทั้งยื่นเอกสาร ดังนี้
5.3.2.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง
5.3.2.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนักเรียน
5.3.2.3 สาเนาทาเบียนบ้านของผู้ปกครองและนักเรียน
5.3.2.4 สาเนาสูติบัตรของนักเรียน กรณีอายุไม่ถึง 15 ปี
5.3.2.5 สาเนาหลักฐานการศึกษา (ปพ.1)
5.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
5.5 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทาหนังสือส่งตัว ตามแบบคาร้องที่ผู้ปกครอง/นักเรีย นเขียนยื่นไว้
ซึ่งลงนามกากับโดยผู้อานวยการส านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษามั ธ ยมศึกษา/รองผู้อานวยการส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อให้ผู้ที่จะศึกษาต่อไปยื่นที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
5.6 สรุปรายงานผล
6. แบบฟอร์มที่ใช้
6.1 แบบค าร้ อ งขอหนั ง สื อ รั บ รองเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ณ ศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตาม

อัธยาศัย
6.2 หนังสือส่งตัว ลงนามโดยผู้อานวยการส านั กงานเขตพื้น ที่การศึ กษามั ธยมศึก ษา/รองผู้ อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
7. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

7.2 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544
7.3 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
8. กาหนดเวลาแล้วเสร็จ
ใช้เวลา 1 สัปดาห์ ในการติดต่อประสานงานและการดาเนินการทั้งหมด
9. ข้อแนะนาเพิ่มเติม
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ขั้นตอน
การยื่นแบบคาร้องขอหนังสือรับรองเข้าศึกษาต่อ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ผู้ปกครอง/นักเรียน ติดต่อประสานงานเบี้องต้นไปยัง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทีต่ ้องการจะเข้าศึกษา

ผู้ปกครอง/นักเรียน เขียนแบบคาร้องขอหนังสือรับรองเข้าศึกษาต่อ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย พร้อมยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ณ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ดังนี้
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง
•

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนักเรียน

•

สาเนาทาเบียนบ้านของผู้ปกครองและนักเรียน

•

สาเนาสูติบัตรของนักเรียน กรณีอายุไม่ถึง 15 ปี

•

สาเนาหลักฐานการศึกษา (ปพ.1)
(โดยลงนามรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาพูดคุยสอบถามเหตุผลความจาเป็น

เสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี/
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี
ลงนามเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ

ประสานผู้ปกครองและนักเรียน มารับหนังสือด้วยตนเองหรือส่งหนังสือทางไปรษณีย์

5 นาที

1 นาที

3 นาที

ไม่เกิน
3 วันทาการ

1 นาที

แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเข้ำศึกษำต่อ
ณ ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
เรื่อง

ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
............................................................................................................
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี
ด้วย ข้าพเจ้า......................................................................หมายเลขโทรศัพท์........................................
ซึ่งเป็นผู้ปกครองของเด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว.........................................................................................
อายุ...................ปี................เดือน เลขประจาตัวประชาชน..................................................................................
จบการศึกษาชั้น.....................จากโรงเรียน...........................................................................................................
เมื่อวันที่..............เดือน..............................พ.ศ. .................ซึ่งอายุไม่พ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และมีความ
ประสงค์เข้าศึกษาต่อ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ..................................................
ในปีการศึกษา....................................เนื่องจาก....................................................................................................
เอกสารประกอบ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนักเรียน
 สาเนาทาเบียนบ้านของผู้ปกครองและนักเรียน
 สาเนาสูติบัตรของนักเรียน กรณีอายุไม่ถึง 15 ปี
 สาเนาหลักฐานการศึกษา (ปพ.1)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ออกหนังสือถึงผู้อานวยการศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ................................................................... ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(.................................................................)
ผู้ปกครองนักเรียน

ลงชื่อ..................................................
(.................................................)
เจ้าหน้าที่รับคาร้อง
วันที่............................................

ตัวอย่างหนังสือราชการ
หนังสือส่งตัว

ที่ ศธ 04309/

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนนทบุรี
85 หมู่ 5 ถนนรัตนำธิเบศร์ ตำบลไทรม้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

วันที่.... เดือน.................. พ.ศ. ...........
เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์รับนักเรียนเข้ำเรียน ณ ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
เรียน ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย.................................................
ด้วย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนนทบุรี ได้รับคำร้องจำก..................................................
ผู้ปกครองของ............................................................................มีควำมประสงค์ให้..................................................................
อำยุ...............ปี เลขประจำตัวประชำชน......................................................... เรียน ณ ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย.......................................................... เนื่องจำก.............................................................
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนนทบุรี จึงขอควำมอนุเครำะห์ตรวจสอบคุณ สมบั ติ
และข้อมูลอื่น ๆ ของ......................................................หำกอยู่ในเกณฑ์ที่สำมำรถรับเข้ำเรียนได้ ขอให้พิจำรณำ
รับเข้ำเรียน ณ ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย............................ อนึ่งเมื่อรับเข้ำเรียนแล้ว
ขอให้ แ จ้ ง ส ำนั ก งำนเขตพื้นที่ ก ำรศึ ก ษำมัธ ยมศึ ก ษำนนทบุ รี ซึ่ ง มี ห น้ ำ ที่ ใ นกำรดู แ ลเด็ ก ดั ง กล่ ำ ว ให้ ไ ด้ รั บ
กำรศึกษำภำคบังคับ 9 ปี ทรำบด้วย
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำงมลิวัลย์ วุฒิเกตุ)
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในชำนำญกำรพิเศษ รักษำรำชกำรแทน
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 3

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
โทรศัพท์ 02 1493923-26 ต่อ 502

พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัย
อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒”
มาตรา ๒1[๑] พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

1[๑]

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๗๔ ก/หน้า ๑/๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒

มาตรา ๓ บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคาสั่งอื่นในส่วนที่ได้
บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า
ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้
บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
“การศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความว่า การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
“การศึกษาตลอดชีวิต” หมายความว่า การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย
สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน ที่มีอานาจหน้าที่หรือมี
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
“สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
“มาตรฐานการศึกษา” หมายความว่า ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค์
และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสาหรับการ
ส่งเสริมและกากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา
“การประกันคุณภาพภายใน” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดย
หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กากับดูแลสถานศึกษานั้น
“การประกันคุณภาพภายนอก” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่สานักงานดังกล่าวรับรอง เพื่อเป็นการประกันคุณภาพ
และให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
“ผู้สอน” หมายความว่า ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ
“ครู” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน

“คณาจารย์ ” หมายความว่า บุคลากรซึ่งทาหน้าที่ห ลั กทางด้านการสอนและการวิจัยใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน
“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา
แต่ละแห่ง ทั้งของรัฐและเอกชน
“ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษานอก
สถานศึกษาตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป
“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้ง
ผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทาหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการ
สอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ
“กระทรวง”2[๒] หมายความว่า กระทรวงศึกษาธิการ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕3[๓] ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมี
อานาจออกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับ
ได้
หมวด ๑
บททั่วไป
ความมุ่งหมายและหลักการ

มาตรา ๖ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข

2[๒]

๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

3[๓]

มาตรา ๔ นิยามคาว่า “กฎกระทรวง” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่
มาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๗ ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่ งเสริมสิทธิ หน้าที่
เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การ
กีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรา ๘ การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้
(๑) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน
(๒) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
(๓) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
มาตรา ๙ การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้
(๑) มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ
(๒) มีการกระจายอานาจไปสู่ เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
(๓) มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา
(๔) มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และการ
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
(๕) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา
(๖) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น

หมวด ๒
สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา

มาตรา ๑๐ การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์
สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้
หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ
การศึกษาสาหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดย
คานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น
มาตรา ๑๑ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล
ได้ รั บ การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ ตามมาตรา ๑๗ และตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งตลอดจนให้ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษา
นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ ตามความพร้อมของครอบครัว
มาตรา ๑๒ นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๓ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้
(๑) การสนับสนุนจากรัฐ ให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการให้การศึกษา
แก่บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐสาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความ
ดูแลที่ครอบครัวจัดให้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกาหนด
(๓) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสาหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายกาหนด

มาตรา ๑๔ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์ กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสิทธิได้รับสิทธิ
ประโยชน์ตามควรแก่กรณี ดังต่อไปนี้
(๑) การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบ
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐสาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกาหนด
(๓) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสาหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายกาหนด
หมวด ๓
ระบบการศึกษา

มาตรา ๑๕ การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
(๑) การศึ ก ษาในระบบ เป็ น การศึ ก ษาที่ ก าหนดจุ ด มุ่ ง หมาย วิ ธี ก ารศึ ก ษา หลั ก สู ต ร
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสาเร็จการศึกษาที่แน่นอน
(๒) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกาหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ
วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึ กษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสาคัญของการสาเร็จ
การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
บุคคลแต่ละกลุ่ม
(๓) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ
ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่ง
ความรู้อื่น ๆ
สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้
ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้
ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบ ตามอัธยาศัย
การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทางาน
มาตรา ๑๖ การศึ ก ษาในระบบมี ส องระดั บ คื อ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา

การศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย การศึกษาซึ่งจัดไม่น้อยกว่าสิบสองปีก่อนระดับอุดมศึกษา
การแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็นสองระดับ คือ ระดับต่ากว่าปริญญา และระดับปริญญา
การแบ่งระดับหรือการเทียบระดับการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็ นไป
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๗ ให้มีการศึกษาภาคบังคับจานวนเก้าปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด เข้า
เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ
หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๘ การจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย และการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให้ จั ด ในสถานศึ ก ษา
ดังต่อไปนี้
(๑) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อน
เกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษ
หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(๒) โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่สังกัดสถาบันพุทธศาสนา
หรือศาสนาอื่น
(๓) ศู น ย์ ก ารเรี ย น ได้ แ ก่ สถานที่ เ รี ย นที่ ห น่ ว ยงานจั ด การศึ ก ษานอกโรงเรี ย น บุ ค คล
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์ และสถาบันสังคมอื่นเป็นผู้จัด
มาตรา ๑๙ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้จั ดในมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย หรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา กฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น ๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๒๐ การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษา การฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ ให้ จั ด ในสถานศึ ก ษาของรั ฐ
สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา ๒๑ กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ อาจจัดการศึกษา
เฉพาะทางตามความต้องการและความช านาญของหน่ว ยงานนั้นได้ โดยคานึงถึงนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
หมวด ๔
แนวการจัดการศึกษา

มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
มาตรา ๒๓ การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม
ของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้
(๑) ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว
ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) ความรู้ และทัก ษะด้ า นวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี รวมทั้ ง ความรู้ ค วามเข้ า ใจและ
ประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลยั่งยืน
(๓) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญา
(๔) ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
(๕) ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการดารงชีวิตอย่างมีความสุข
มาตรา ๒๔ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดย
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

(๒) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มา
ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
(๓) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทา
เป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
(๔) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
(๕) ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ
อานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่าง ๆ
(๖) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
มาตรา ๒๕ รั ฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก
รูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียง
และมีประสิทธิภาพ
มาตรา ๒๖ ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน
ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียน
การสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา
ให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ และให้นาผลการ
ประเมินผู้เรียนตามวรรคหนึ่งมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การดารงชีวิต และการประกอบอาชี พตลอดจนเพื่อ
การศึกษาต่อ
ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดทาสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่งใน
ส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่
ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

มาตรา ๒๘ หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาสาหรับบุคคลตาม
มาตรา ๑๐ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ต้องมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ ให้จัดตามความเหมาะสมของแต่
ละระดับโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ
สาระของหลักสูตร ทั้งที่เป็นวิชาการ และวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล ทั้งด้าน
ความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม
สาหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่ง และวรรคสอง
แล้วยังมีความมุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
และพัฒนาสังคม
มาตรา ๒๙ ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม
มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
พัฒนาระหว่างชุมชน
มาตรา ๓๐ ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา

หมวด ๕
การบริหารและการจัดการศึกษา
ส่วนที่ ๑
การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ

มาตรา ๓๑4[๔] กระทรวงมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม และกากับดูแลการศึกษาทุก
ระดับและทุกประเภท กาหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ส่ งเสริ มและประสานงานการศาสนา ศิล ปะ วั ฒ นธรรม และการกีฬาเพื่อการศึ กษา รวมทั้งการติ ดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของ
กระทรวงหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง
มาตรา ๓๒5[๕] การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงให้มีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคล
ในรูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการจานวนสี่องค์กร ได้แก่ สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นหรือให้คาแนะนา
แก่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี และมีอานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด
มาตรา ๓๓6[๖] สภาการศึกษา มีหน้าที่
(๑) พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับ
การศึกษาทุกระดับ
(๒) พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามแผน
ตาม (๑)
(๓) พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(๔) ดาเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตาม (๑)

4[๔]

มาตรา ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
5[๕]
มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
6[๖]
มาตรา ๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

(๕) ให้ ค วามเห็ น หรื อ ค าแนะน าเกี่ ย วกั บ กฎหมายและกฎกระทรวงที่อ อกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้
การเสนอนโยบาย แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ และมาตรฐานการศึ ก ษา ให้ เ สนอต่ อ
คณะรัฐมนตรี
ให้คณะกรรมการสภาการศึกษา ประกอบด้วย รัฐมนตรีเป็นประธาน กรรมการโดยตาแหน่ง
จากหน่ ว ยงานที่เกี่ ย วข้อง ผู้ แทนองค์กรเอกชน ผู้ แทนองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ผู้ แทนองค์กรวิช าชีพ
พระภิกษุซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์ ผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่าจานวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน
ให้สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นนิติบุคคล และให้เลขาธิการสภาเป็นกรรมการและ
เลขานุการ
จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการดารง
ตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
มาตรา ๓๔ 7[๗] คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี ห น้ า ที่ พิ จ ารณาเสนอนโยบาย
แผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและ
หลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ ที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนการศึกษาแห่งชาติ การส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน การสนับสนุน
ทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา โดยคานึงถึงคุณภาพและความเป็น
เลิศทางวิชาชีพ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการ
อุดมศึกษาที่ส อดคล้ องกับ ความต้องการตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ และแผนการศึกษา
แห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
โดยคานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7[๗]

มาตรา ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๓๕ องค์ประกอบของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๔ ประกอบด้วย กรรมการโดย
ตาแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ แทนองค์กร
วิชาชีพ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่าจานวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน
จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลั กเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลื อกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการแต่ละคณะ ให้เป็นไปตามที่
กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ ให้คานึงถึงความแตกต่างของกิจการในความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ
ด้วย
ให้ ส านั กงานคณะกรรมการตามมาตรา ๓๔ เป็ นนิติบุ คคล และให้ เ ลขาธิ การของแต่ล ะ
สานักงานเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
มาตรา ๓๖ ให้ ส ถานศึกษาของรัฐ ที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล และอาจ
จัดเป็นส่วนราชการหรือเป็นหน่วยงานในกากับของรัฐ ยกเว้นสถานศึกษาเฉพาะทางตามมาตรา ๒๑
ให้สถานศึกษาดังกล่าวดาเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการ
จั ดการที่เ ป็ น ของตนเอง มี ความคล่ องตัว มี เสรีภ าพทางวิช าการ และอยู่ ภ ายใต้ก ารกากับ ดูแ ลของสภา
สถานศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น ๆ
มาตรา ๓๗8[๘] การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดย
คานึงถึงระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวนสถานศึกษา จานวนประชากร วัฒนธรรมและความเหมาะสม
ด้านอื่นด้วย เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา
ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของสภาการศึกษา มีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนด
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ในกรณีที่สถานศึกษาใดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
การกาหนดให้สถานศึกษาแห่งนั้นอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาใด ให้ยึดระดับการศึกษาของสถานศึกษานั้นเป็น
สาคัญ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในกรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาไม่อาจบริหารและจัดการได้ตามวรรคหนึ่ง กระทรวงอาจจัดให้มี
การศึกษาขั้นพื้นฐานดังต่อไปนี้เพื่อเสริมการบริหารและการจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาก็ได้

8[๘]

มาตรา ๓๗ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

(๑) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ
(๒) การจั ดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตาม
อัธยาศัย
(๓) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
(๔) การจัดการศึกษาทางไกล และการจัดการศึกษาที่ให้บริการในหลายเขตพื้นที่การศึกษา
มาตรา ๓๘ 9[๙] ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีคณะกรรมการและสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามี อ านาจหน้ าที่ ใ นการก ากั บดู แ ล จัด ตั้ ง ยุบ รวม หรื อ เลิ ก สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในเขตพื้ น ที่
การศึกษาประสาน ส่งเสริมและสนับ สนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ประสานและส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุ มชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรเอกชน
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิ ชาชีพครู ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหาร
การศึกษา ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลั กเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลื อกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการตารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับสถานศึกษาเอกชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ว่าจะอยู่ ในอานาจหน้ าที่ของเขตพื้นที่การศึกษาใด ให้ เป็นไปตามที่รัฐ มนตรีประกาศกาหนดโดย
คาแนะนาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน10[๑๐]
มาตรา ๓๙ 11[๑๑] ให้กระทรวงกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้าน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง
9[๙]

มาตรา ๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
10[๑๐]
มาตรา ๓๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๐12[๑๒] ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับ ต่ากว่าปริ ญญา และสถานศึกษาอาชีว ศึกษาของแต่ล ะสถานศึกษาเพื่อทาหน้าที่กากับและส่งเสริม
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
และผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาและสถานศึกษาอาชีวศึกษาอาจมีกรรมการ
เพิ่มขึ้นได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกาหนด
จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลั กเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลื อกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา
ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่สถานศึกษาตามมาตรา ๑๘ (๑) และ (๓)
ส่วนที่ ๒
การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มาตรา ๔๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุก
ระดับตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น
มาตรา ๔๒ ให้ ก ระทรวงกาหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ความพร้ อ มในการจั ด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหน้าที่ในการประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

11[๑๑]

มาตรา ๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
12[๑๒]
มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

ส่วนที่ ๓
การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน

มาตรา ๔๓ การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนให้มีความเป็นอิสระ โดยมีการกากับ
ติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และต้องปฏิบัติตามหลั กเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ
มาตรา ๔๔ ให้สถานศึกษาเอกชนตามมาตรา ๑๘ (๒) เป็นนิติบุคคล และมีคณะกรรมการ
บริหารประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ผู้รับใบอนุญาต ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทน
ครู ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลั กเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลื อกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎระทรวง
มาตรา ๔๕ ให้สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาได้ทุกระดับและทุกประเภท การศึกษาตามที่
กฎหมายกาหนด โดยรัฐต้องกาหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเอกชนในด้าน
การศึกษา
การกาหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐของเขตพื้นที่การศึกษาหรือขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คานึงถึงผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเอกชน โดยให้รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับฟังความคิดเห็นของเอกชนและประชาชนประกอบการ
พิจารณาด้วย13[๑๓]
ให้สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาระดับปริญญาดาเนินกิจการได้ โดยอิสระ สามารถ
พัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้
การกากับดูแลของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มาตรา ๔๖ รัฐต้องให้การสนับสนุนด้านเงินอุดหนุน การลดหย่อนหรือการยกเว้นภาษี และ
สิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ในทางการศึกษาแก่สถานศึกษาเอกชนตามความเหมาะสม รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการให้สถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐานและสามารถพึ่งตนเองได้
13[๑๓]

มาตรา ๔๕ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

หมวด ๖
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

มาตรา ๔๗ ให้ มีร ะบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก
ระบบ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก
มาตรา ๔๙ ให้มีสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็น
องค์ การมหาชนทาหน้ า ที่พัฒ นาเกณฑ์ วิ ธีการประเมินคุ ณภาพภายนอก และทาการประเมิ นผลการจั ด
การศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคานึงถึงความมุ่งหมายและหลักการและแนวการ
จัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
ให้ มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่ งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้ าปี
นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
มาตรา ๕๐ ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่มีข้อมูล
เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วน
เกี่ ย วข้ อ งกับ สถานศึ กษาให้ ข้ อ มูล เพิ่ ม เติ มในส่ ว นที่ พิจ ารณาเห็ น ว่ า เกี่ ยวข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของ
สถานศึกษา ตามคาร้องขอของสานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอกที่สานักงานดังกล่าวรับรอง ที่ทาการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น

มาตรา ๕๑14[๑๔] ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่
กาหนด ให้สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทาข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข
ต่อหน่ ว ยงานต้น สั งกัด เพื่อให้ ส ถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด หากมิได้ดาเนินการ
ดังกล่าว ให้สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อดาเนินการให้มีการปรับปรุง
แก้ไข
หมวด ๗
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

มาตรา ๕๒ ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการกากับและ
ประสานให้สถาบันที่ทาหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อม
และมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจาการอย่างต่อเนื่อง
รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
อย่างเพียงพอ
มาตรา ๕๓ ให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา มีฐานะเป็น
องค์กรอิสระภายใต้การบริหารของสภาวิชาชีพ ในกากับของกระทรวง มีอานาจหน้าที่กาหนดมาตรฐานวิชาชีพ
ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา
ให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ทั้งของรัฐและ
เอกชนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกาหนด
การจัดให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้เป็นไปตามที่
กฎหมายกาหนด

14[๑๔]

มาตรา ๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

ความในวรรคสองไม่ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
สถานศึกษาตามมาตรา ๑๘ (๓) ผู้บริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพื้นที่การศึกษาและวิทยากรพิเศษทาง
การศึกษา
ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่คณาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา
มาตรา ๕๔ ให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู โดยให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งของหน่วยงานทางการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐ และระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็น
ข้าราชการในสังกัดองค์กรกลางบริ ห ารงานบุคคลของข้าราชการครู โดยยึดหลั กการกระจายอานาจการ
บริหารงานบุคคลสู่เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
มาตรา ๕๕ ให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูล
อื่น สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีรายได้ที่เพียงพอและเหมาะสมกับฐานะทางสังคม
และวิชาชีพ
ให้มีกองทุนส่งเสริมครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุน
งานริเริ่มสร้างสรรค์ ผลงานดีเด่น และเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๖ การผลิตและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนา มาตรฐาน
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ และการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานของรัฐในสถานศึกษา
ระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
มาตรา ๕๗ ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาโดยนาประสบการณ์ ความรอบรู้ ความชานาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคลดังกล่าวมาใช้
เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

หมวด ๘
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

มาตรา ๕๘ ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน
ทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษาดังนี้
(๑) ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยอาจจัดเก็บภาษี
เพื่อการศึกษาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
(๒) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชน องค์ กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นให้แก่สถานศึกษา และมี
ส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจาเป็น
ทั้งนี้ ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการระดมทรัพยากร
ดังกล่าว โดยการสนับสนุน การอุดหนุนและใช้มาตรการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี ตามความเหมาะสมและ
ความจาเป็น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
มาตรา ๕๙ ให้สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล มีอานาจในการปกครอง ดูแล บารุงรักษา
ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุ ตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ
และที่เป็นทรัพย์สินอื่น รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการของสถานศึกษา และเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และภารกิจหลักของสถานศึกษา
บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือโดยการ
ซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของสถานศึกษา ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา
บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐที่ เป็นนิติบุคคล รวมทั้งผลประโยชน์ที่
เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อ
ทรัพย์สินหรือจ้างทาของที่ดาเนินการโดยใช้เงินงบประมาณไม่เป็นรายได้ที่ต้องนาส่งกระทรวงการคลังตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล รวมทั้งผลประโยชน์
ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อ

ทรัพย์สินหรือจ้างทาของที่ดาเนินการโดยใช้เงินงบประมาณให้สถานศึกษาสามารถจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ ได้ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกาหนด
มาตรา ๖๐ ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะที่มีความสาคัญสูงสุด
ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศโดยจัดสรรเป็นเงินงบประมาณเพื่อการศึกษา ดังนี้
(๑) จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนการศึกษาภาค
บังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนให้เท่าเทียมกัน
(๒) จัดสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกู้ยืมให้แก่ผู้เรียนที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย
ตามความเหมาะสมและความจาเป็น
(๓) จั ด สรรงบประมาณและทรั พ ยากรทางการศึ ก ษาอื่ น เป็ น พิ เ ศษให้ เ หมาะสม และ
สอดคล้องกับความจาเป็นในการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการเป็นพิเศษแต่ ละกลุ่มตามมาตรา
๑๐ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยคานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรม
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๔) จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายดาเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาของรัฐตาม
นโยบายแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และภารกิจของสถานศึกษา โดยให้มีอิสระในการบริหารงบประมาณ
และทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ให้คานึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
(๕) จัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่
เป็นนิติบุคคล และเป็นสถานศึกษาในกากับของรัฐหรือองค์การมหาชน
(๖) จัดสรรกองทุนกู้ยืมดอกเบี้ยต่าให้สถานศึกษาเอกชน เพื่อให้พึ่งตนเองได้
(๗) จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน
มาตรา ๖๑ ให้ รัฐ จัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบั นศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ตามความเหมาะสม
และความจาเป็น
มาตรา ๖๒ ให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษาและคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา โดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบภายนอก
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการตรวจสอบ ติดตามและการประเมิน ให้เป็นไปตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง

หมวด ๙
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

มาตรา ๖๓ รัฐต้องจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวนาและโครงสร้างพื้นฐานอื่นที่จาเป็นต่อการส่ง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอื่น เพื่อใช้ประโยชน์สาหรับการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมตามความ
จาเป็น
มาตรา ๖๔ รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตารา หนังสือ
ทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อื่น วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถใน
การผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึ กษา
ทั้งนี้ โดยเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
มาตรา ๖๕ ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้
มี ค วามรู้ ความสามารถ และทั ก ษะในการผลิ ต รวมทั้ ง การใช้ เ ทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม มี คุ ณ ภาพ และ
ประสิทธิภาพ
มาตรา ๖๖ ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ในโอกาสแรกที่ทาได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
มาตรา ๖๗ รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิต และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ที่
คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย
มาตรา ๖๘ ให้มีการระดมทุน เพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากเงิน
อุดหนุนของรัฐ ค่าสัมปทาน และผลกาไรที่ได้จากการดาเนินกิจการด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และโทรคมนาคมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรประชาชน รวมทั้งให้มีการลดอัตรา
ค่าบริการเป็นพิเศษในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อการพัฒนาคนและสังคม

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการผลิต การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๙ รัฐต้องจัดให้มีหน่วยงานกลางทาหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผน ส่งเสริม
และประสานการวิจัย การพัฒนาและการใช้ รวมทั้งการประเมินคุณภาพ และประสิท ธิภาพของการผลิตและ
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
บทเฉพาะกาล

มาตรา ๗๐ บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ประกาศ และค าสั่ ง เกี่ ย วกั บ
การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
จนกว่าจะได้มีการดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๗๑ ให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานการศึกษา และสถานศึกษาที่มีอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคงมีฐานะและอานาจหน้าที่เช่นเดิม จนกว่าจะได้มีการจัดระบบการบริหารและ
การจัดการศึกษาตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ
มาตรา ๗๒ ในวาระเริ่มแรก มิให้นาบทบัญญัติ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๗ มาใช้
บังคับ จนกว่าจะมีการดาเนินการให้เป็นไปตามบทบัญ ญัติดังกล่าว ซึ่งต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยใช้บังคับ
ภายในหนึ่ งปี นั บ แต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ ดาเนินการออกกฎกระทรวงตาม
มาตรา ๑๖ วรรคสอง และวรรคสี่ ให้แล้วเสร็จ
ภายในหกปี นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ก ระทรวงจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผล
ภายนอกครั้งแรกของสถานศึกษาทุกแห่ง

มาตรา ๗๓ ในวาระเริ่มแรก มิให้นาบทบัญญัติในหมวด ๕ การบริหารและการจัดการศึกษา
และหมวด ๗ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มาใช้บังคับจนกว่าจะได้มีการดาเนินการให้เป็นไป
ตามบทบั ญญัติ ในหมวดดังกล่ าว รวมทั้ งการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ และ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๗๔ ในวาระเริ่ ม แรกที่ ก ารจั ด ตั้ ง กระทรวงยั ง ไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ให้ น ายกรั ฐ มนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้มีอานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่
เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของตน
เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ในส่ วนที่ต้องดาเนินการก่อนที่การจัดระบบบริหาร
การศึกษาตามหมวด ๕ ของพระราชบัญญัตินี้จะแล้วเสร็จ ให้กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ทาหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี15[๑๕]
มาตรา ๗๕ ให้จัดตั้งสานักงานปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเป็นองค์การมหาชนเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้น
โดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนเพื่อทาหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอการจั ด โครงสร้ า ง องค์ ก ร การแบ่ ง ส่ ว นงานตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นหมวด ๕ ของ
พระราชบัญญัตินี้
(๒) เสนอการจัดระบบครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๗
ของพระราชบัญญัตินี้
(๓) เสนอการจัดระบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๘
ของพระราชบัญญัตินี้
(๔) เสนอแนะเกี่ยวกับการร่างกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ต่อ
คณะรัฐมนตรี
(๕) เสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และคาสั่งที่บังคับ
ใช้อยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ต่อ
คณะรัฐมนตรี
(๖) อานาจหน้าที่อื่นตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน
ทั้งนี้ ให้คานึงถึงความคิดเห็นของประชาชนประกอบด้วย
15[๑๕]

มาตรา ๗๔ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๗๖ ให้ มี ค ณะกรรมการบริ ห ารส านั ก งานปฏิ รู ป การศึ ก ษาจ านวนเก้ า คน
ประกอบด้ ว ยประธานกรรมการและกรรมการ ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง จากผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ มี
ประสบการณ์ แ ละมี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นการบริ ห ารการศึ ก ษา การบริ ห ารรั ฐ กิ จ การบริ ห ารงานบุ ค คล
การงบประมาณ การเงินและการคลัง กฎหมายมหาชน และกฎหมายการศึกษา ทั้งนี้ จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง
มิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐรวมอยู่ด้วย ไม่น้อยกว่าสามคน
ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารมี อ านาจแต่ ง ตั้ ง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษา และแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายได้
ให้ เ ลขาธิ ก ารส านั ก งานปฏิ รู ป การศึ ก ษา เป็ น กรรมการและเลขานุ ก ารของคณะ
กรรมการบริหาร และบริหารกิจการของสานักงานปฏิรูปการศึกษาภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการ
บริหาร
คณะกรรมการบริหารและเลขาธิการมีวาระการดารงตาแหน่งวาระเดียวเป็นเวลาสามปี เมื่อ
ครบวาระแล้วให้ยุบเลิกตาแหน่งและสานักงานปฏิรูปการศึกษา
มาตรา ๗๗ ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการบริหารสานักงานปฏิรูปการศึกษาคณะ
หนึ่งจานวนสิบห้าคน ทาหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารจานวนสอง
เท่าของจานวนประธานและกรรมการบริหาร เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้ง ประกอบด้วย
(๑) ผู้ แ ทนหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งจ านวนห้ า คน ได้ แ ก่ ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ปลั ด
ทบวงมหาวิทยาลัย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และ
ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
(๒) อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งคัดเลือกกันเอง
จานวนสองคน และคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนที่มีการสอนระดับ
ปริญญาในสาขาวิชาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา ซึ่งคัดเลือกกั นเองจานวนสามคน ในจานวนนี้
จะต้องเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐไม่น้อยกว่าหนึ่งคน
(๓) ผู้ แทนสมาคมวิชาการ หรือวิชาชีพด้านการศึกษาที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งคัดเลื อกกันเอง
จานวนห้าคน
ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่ง เป็น ประธานกรรมการ และเลือก
กรรมการสรรหาอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา

มาตรา ๗๘ ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานปฏิรูป
การศึกษา และมีอานาจกากับดูแลกิจการของสานักงานตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน
นอกจากที่มีบั ญญัติ ไว้แล้ ว ในพระราชบัญญัตินี้ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานปฏิรูป
การศึกษา อย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) องค์ประกอบ อานาจหน้าที่ และวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริหารตาม
มาตรา ๗๕ และมาตรา ๗๖
(๒) องค์ประกอบ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา หลักเกณฑ์ วิ ธีการสรรหา และ
การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ตามมาตรา ๗๗
(๓) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามรวมทั้งการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการบริหาร
เลขาธิการ และเจ้าหน้าที่
(๔) ทุน รายได้ งบประมาณ และทรัพย์สิน
(๕) การบริหารงานบุคคล สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่น
(๖) การกากับดูแล การตรวจสอบ และการประเมินผลงาน
(๗) การยุบเลิก
(๘) ข้อกาหนดอื่น ๆ อันจาเป็นเพื่อให้กิจการดาเนินไปได้โดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
กาหนดให้รัฐต้องจัดการศึกษาอบรม และสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จัดให้
มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม สร้างเสริมความรู้และปลูกฝัง จิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อัน มีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็ นประมุข สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิล ปวิทยาการต่าง ๆ เร่งรัดการศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งในการจัดการศึกษาของรัฐ ให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเอกชน ตามที่กฎหมายบัญญัติและให้ความคุ้มครองการจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพและ
เอกชนภายใต้การกากับดูแลของรัฐ ดังนั้น จึงสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ เพื่ อเป็นกฎหมาย
แม่บทในการบริหารและจัดการการศึกษาอบรมให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยดังกล่าว จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕16[๑๖]
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐ บาลมีนโยบายปฏิรูประบบ
ราชการ โดยให้แยกภารกิจเกี่ยวกับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ไปจัดตั้งเป็นกระทรวงวัฒนธรรม และโดยที่
เป็นการสมควรปรับปรุงการบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบกับสมควรให้ มี
คณะกรรมการการอาชีว ศึกษาทาหน้ าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒ นา มาตรฐานและหลักสู ตรการ
อาชีวศึกษาทุกระดับที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการ
ศึกษาแห่ ง ชาติ สนั บ สนุ น ทรั พยากร ติดตามตรวจสอบ และประเมิน ผลการจั ดการอาชีว ศึ กษาด้ว ย จึ ง
จาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓17[๑๗]
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ ก ารจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ประกอบด้วยการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
ของทั้ง สองระดับ รวมอยู่ ในความรั บ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา ท าให้ ก ารบริห ารและการจั ด
16[๑๖]

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๒๓ ก/หน้า ๑๖/๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๕
17[๑๗]
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนที่ ๔๕ ก/หน้า ๑/๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓

การศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดความไม่คล่องตัวและเกิดปัญหาการพัฒนาการศึกษา สมควรแยกเขตพื้นที่การศึกษา
ออกเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อให้การบริหารและการจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษาแก่นักเรียนในช่วงชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้
สัมฤทธิผลและมีคุณภาพยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔
ความนํา
ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานตาง ๆ ของโลกยุคโลกาภิวัฒน มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยดวย จึงมีความจําเปนที่จะตองปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาของชาติ ซึ่งถือเปนกลไกลสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ เพื่อสรางคนไทยให
เปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพพรอมที่จะแขงขันและรวมมืออยางสรางสรรคในเวทีโลก
หลักสูตรการศึกษาของประเทศที่ใชอยูคือ หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๓๓) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓) และหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๒๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ โดยกรม
วิชาการไดติดตามผลและดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรตลอดมา ผลการศึกษาพบวา หลักสูตรที่ใชอยูใน
ปจจุบันนานกวา 10 ป มีขอ จํากัดอยูหลายประการ ไมสามารถสงเสริมใหสังคมไทยกาวไปสูสังคมความรูไดทัน
การณ ในเรื่องที่สําคัญดังตอไปนี้
๑. การกําหนดหลักสูตรจากสวนกลาง ไมสามารถสะทอนสภาพความตองการที่แทจริงของสถาน
ศึกษาและทองถิ่น
๒. การจัดหลักสูตรและการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ยังไมสามารถผลักดันให
ประเทศไทยเปนผูนําดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในภูมภิ าค จึงจําเปนตองปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนใหคนไทยมีทักษะกระบวนการและเจตคติที่ดีทางคณิตศาสตร วิททยาศาสตร และ
เทคโนโลยี มีความคิดสรางสรรค
๓. การนําหลักสูตรไปใชยังไมสามารถสรางพื้นฐานในการคิด สรางวิธีการเรียนรู ใหคนไทยมีทักษะ
ในการจัดการและทักษะในการดําเนินชีวิต สามารถเผชิญปญหาสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วไดอยางมีประสิทธิภาพ
๔. การเรียนรูภาษาตางประเทศยังไมสามารถที่จะทําใหผูเรียนใชภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสารและการคนควาหาความรู จากแหลงการเรียนรูที่มีอยูหลากหลายในยุค
สารสนเทศ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กําหนดใหบุคคล มีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจา ย
การจัดการศึกษาอบรมของรัฐ ตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคการปกครองทองถิ่นและชุมชน ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหการศึกษาเปนกระบวนการเรียนรู เพื่อความ
เจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การ
สรางสรรคความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอนั เกิดจากการจัดสภาพแวดลอมสังคมแหงการ
เรียนรู และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อ

พัฒนาคนไทย ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข เปดโอกาสใหสังคมมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา พัฒนาสาระ และกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาว ไดกําหนดใหมีการจัดทําหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพือ่ ความเปนไทย ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ การดํารงชีวติ และการประกอบอาชีพ ตลอดจน
เพื่อการศึกษาตอ และใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทําสาระของหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาใน
ชุมชน และสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ และพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติดังกลาว กําหนดใหมีการศึกษาภาคบังคับ
จํานวน ๙ ป
ดวยวิสัยทัศนของรัฐที่เชื่อมั่นในนโยบายการศึกษาในการสรางคน สรางงาน เพื่อชวยกอบกูวิกฤต
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เปนการสรางชาติใหมั่นคงไดอยางยั่งยืน เชื่อมั่นในนโยบายการศึกษาในการ
สรางชาติ ปรับโครงสรางและระบบการศึกษา ยึดหลักการบริหารจัดการที่เนนคุณภาพ ประสิทธิภาคและความ
เสมอภาค ใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเชื่อมั่นในนโยบายการศึกษาเพื่อสรางคน บูรณาการการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมในการปฏิรูปการเรียนรู และเชื่อมั่นในนโยบายการศึกษาเพื่อสรางงาน สรางเยาวชนให
มีความรูคูกับการทํางาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยอาศัยอํานาจตามความในบทเฉพาะกาลมาตรา ๗๔ แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเห็นสมควรกําหนดใหมีหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
พุทธศักราช พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยยึดหลักความมีเอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ
กลาวคือ เปนหลักสูตรแกนกลางที่มีโครงสรางหลักยืดหยุน กําหนดจุดหมาย ซึ่งถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใน
ภาพรวม ๑๒ ป สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรูแตละกลุม มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น เปนชวงชั้นละ ๓
ป จัดเฉพาะสวนที่จําเปนสําหรับการพัฒนาคุณภาพขีวิตความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของชาติ การ
ดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ ใหสถานสถานศึกษาจัดทําสาระในรายละเอียด
เปนรายป หรือรายภาคใหสอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชน สังคม ภูมิปญ
 ญาทองถิ่น คุณสมบัติอันพึง
ประสงค เปนสมาชิกที่ดขี องครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ รวมถึงจัดใหสอดคลองกับความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของผูเรียนแตละกลุมเปาหมายดวย
การจัดการศึกษามุงเนนความสําคัญทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ คุณธรรมกระบวนการ
เรียนรู และความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อพัฒนาคนใหมีความสมดุล โดยยึดหลักผูเรียนสําคัญที่สุด ทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ให
ความสําคัญตอความรูเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว ชุมชน ชาติ และ
สังคมโลก รวมทั้งความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทย และระบบการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ความรูความเขาใจและประสบการณเรื่องการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิ

ปญญาไทย และการประยุกตใชภูมปิ ญญา ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตในสังคม
อยางมีความสุข
สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงเนนการฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ และการประยุกตความรูมาใชปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริง ฝกการปฏิบตั ิใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง ผสมผสาน
ความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไว
ในทุกกลุมสาระการเรียนรู อํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู รวมทั้งสามารถ
ใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการการเรียนรู โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน
จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ และสามารถเทียบโอนผลการเรียนและประสบการณไดทุกระบบ
การศึกษา
อนึ่ง เพื่อใหการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานบรรลุจุดหมายที่กําหนดไว สถานศึกษาตองมีการ
ประสานสัมพันธ และรวมมือกับบิดามารดา ผูป กครอง และบุคคลในชุมชนใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาเปนไปอยางตอเนื่อง นอกจากนัน้ กระทรวงศึกษาธิการยังจําเปนตองสนับสนุน สงเสริมดานการ
พัฒนาแหลงเรียนรูทั้งในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษาใหครอบคลุมหลักสูตรและกวางขวางยิ่งขึ้น เพื่อการ
พัฒนาไปสูความเปนสากล ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะไดจดั ทําเอกสารประกอบหลักสูตร เชน คูมอื การใช
หลักสูตร แนวทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา คูมอื ครู เอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระตาง ๆ แนว
ทางการวัดและประเมินผล การจัดระบบแนะแนวในสถานศึกษา การวิจัยในสถานศึกษาและการใช
กระบวนการวิจยั ในการพัฒนาการเรียนรู ตลอดจนเอกสารประชาสัมพันธหลักสูตรใหประชาชนทั่วไป
ผูปกครอง และผูเรียนมีความเขาใจและรับทราบบทบาทของตนในการพัฒนาตนเองและสังคม

หลักการ
เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ จึงกําหนด
หลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไวดังนี้
๑. เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล
๒. เปนการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน
โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
๓. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวติ โดยถือวา ผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
๔. เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู
๕. เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการ
เรียนรู และประสบการณ

จุดหมาย
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีปญญา มี
ความสุข และมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดจุดหมายซึ่งถือเปน
มาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค ดังตอไปนี้
๑. เห็นคุณคาของตนเอง มีวนิ ัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่
ตนนับถือ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค
๒. มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน และรักการคนควา
๓. มีความรูอนั เปนสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ มีทักษะ
และศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด วิธีการทํางาน ไดเหมาะสมกับ
สถานการณ
๔. มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการคิด การสราง
ปญญา และทักษะในการดําเนินชีวิต
๕. รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
๖. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาผูบริโภค
๗. เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมใิ จในความเปนไทย เปนพลเมืองดี ยึดมั่นในวิถชี ีวิต และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๘. มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมปิ ญญาไทย
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม
๙. รักประเทศชาติและทองถิน่ มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม

โครงสราง
เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู ที่กําหนดไวให
สถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของมีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา จึงไดกําหนดโครงสรางของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
๑. ระดับชวงชั้น
กําหนดหลักสูตรเปน ๔ ชวงชั้น ตามระดับพัฒนาการของผูเรียน ดังนี้
ชวงชั้นที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑–๓
ชวงชั้นที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔–๖
ชวงชั้นที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑–๓
ชวงชั้นที่ ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 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 ศาสนาและวัฒนธรรม เปน
สาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียนการสอน เพื่อสรางพื้นฐานการคิดและเปนกล
ยุทธในการแกปญหาและวิกฤตของชาติ กลุม ที่สอง ประกอบดวย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ เปนสาระการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษย และสราง
ศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค
เรื่องสิ่งแวดลอมศึกษา 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
กิจกรรมที่ไดจดั ใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง ๘ กลุม การเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสม
รวมกับผูอ่นื อยางมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกดวยตนเองตามความถนัด และความสนใจอยางแทจริง การ
พัฒนาที่สําคัญ ไดแก การพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยใหครบทุกดาน ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ
และสังคม โดยอาจจัดเปนแนวทางหนึ่งที่จะสนองนโยบายในการสรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมีศีลธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพ เพือ่ พัฒนาองครวมของความเปนมนุษยที่สมบูรณ ปลูกฝงและสราง
จิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม ซึ่งสถานศึกษาจะตองดําเนินการอยางมีเปาหมาย มีรูปแบบและ
วิธีการที่เหมาะสม กิจกรรมพัฒนาผูเรียนแบงเปน ๒ ลักษณะ คือ

๓.๑ กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียน ใหเหมาะสม
ตามความแตกตางระหวางบุคคล สามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสรางทักษะชีวิต วุฒิภาวะ
ทางอารมณ การเรียนรูในเชิงพหุปญญา และการสรางสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งผูสอนทุกคนตองทําหนาที่แนะแนว
ใหคําปรึกษาดานชีวิต การศึกษาตอและการพัฒนาตนเองสูโลกอาชีพและการมีงานทํา
๓.๒ กิจกรรมนักเรียน 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
เพื่อใชเปนจุดมุง หมายในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 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
ปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนมาตรฐานการเรียนรูที่เขมขนขึ้นตามความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผูเรียน ใหสถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมได
๕. เวลาเรียน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดเวลาในการจัดการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวดังนี้
ชวงชั้นที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ - ๓ มีเวลาเรียนประมาณปละ ๘๐๐ - ๑,๐๐๐ ชัว่ โมง
โดยเฉลี่ยวันละ ๔ - ๕ ชั่วโมง
ชวงชั้นที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ - ๖ มีเวลาเรียนประมาณปละ ๘๐๐ - ๑,๐๐๐ ชัว่ โมง
โดยเฉลี่ยวันละ ๔ - ๕ ชั่วโมง
ชวงชั้นที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓ มีเวลาเรียนประมาณปละ ๑,๐๐๐ - ๑,๒๐๐ ชั่วโมง
โดยเฉลี่ยวันละ ๕ - ๖ ชั่วโมง
ชวงชั้นที่ ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ - ๖ มีเวลาเรียนปละไมนอยกวา ๑,๒๐๐ ชั่วโมง
โดยเฉลี่ยวันละไมนอยกวา ๖ ชั่วโมง
โครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมแสดงไวในตารางตอไปนี้

ประถมศึกษา

ชวงชั้น

มัธยมศึกษา

ชวงชั้นที่ ๑ ชวงชั้นที่ ๒ ชวงชั้นที่ ๓ ชวงชั้นที่ ๔
(ป.๑-๓)
(ป.๔-๖)
(ม.๑-๓)
(ม.๔-๖)
การศึกษาภาคบังคับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุมสาระการเรียนรู ๘ กลุม
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา









ศิลปะ









การงานอาชีพและเทคโนโลยี









ภาษาตางประเทศ









กิจกรรมพัฒนาผูเรียน









ประมาณปละ
๘๐๐-๑,๐๐๐
ชม.

ประมาณปละ
๘๐๐-๑,๐๐๐
ชม.

ประมาณปละ
๘๐๐-๑,๒๐๐
ชม.

ไมนอยกวา
ปละ ๘๐๐๑,๐๐๐ ชม.

เวลาเรียน

หมายเหตุ




สาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลัก เพื่อสรางพื้นฐานการคิด การเรียนรูและการแก
ปญหา
สาระการเรียนรูที่เสริมสรางความเปนมนุษย และศักยภาพพืน้ ฐานในการคิด และการทํางาน
กิจกรรมที่เสริมสรางการเรียนรู นอกจากสาระการเรียนรู ๘ กลุม และการพัฒนาตนตามศักยภาพ
ทั้งนี้ สถานศึกษาอาจจัดเวลาเรียนและกลุมสาระตาง ๆ ไดตามสภาพกลุมเปาหมาย
สําหรับการศึกษานอกระบบ สามารถจัดเวลาเรียนและชวงชั้นไดตามระดับการศึกษา

การจัดหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนหลักสูตรที่กําหนดมาตรฐานการเรียนรูในการพัฒนาผูเรียน ตั้งแต
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ สําหรับผูเรียนทุกคน ทุกกลุมเปาหมาย สามารถปรับใชไดกับ
การจัดการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ในสวนของการจัดการศึกษาปฐมวัย กําหนดใหมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเปนการเฉพาะ
เพื่อเปนการสรางเสริมพัฒนาการและเตรียมผูเรียนใหมีความพรอมในการเขาเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๑
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สถานศึกษานําไปใชจัดการเรียนรูในสถานศึกษานั้น กําหนด
โครงสรางที่เปนสาระการเรียนรู จํานวนเวลาอยางกวาง ๆ มาตรฐานการเรียนรูที่แสดงคุณภาพผูเรียนเมื่อจบ
๑๒ ป และเมือ่ จบการเรียนรูแตละชวงชั้นของสาระการเรียนรูแตละกลุม สถานศึกษาตองนําโครงสรางดังกลาว
นี้ ไปจัดทําเปนหลักสูตรสถานศึกษา โดยคํานึงถึงสภาพปญหา ความพรอม เอกลักษณ ภูมิปญญาทองถิ่น
และคุณลักษณะอันพึงประสงค ทั้งนี้ สถานศึกษาตองจัดทํารายวิชาในแตละกลุมใหครบถวนตาม
มาตรฐานที่กาํ หนด
นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถจัดทําสาระการเรียนรูเพิ่มเติม เปนหนวยการเรียนรูรายวิชาใหม ๆ
รายวิชาที่มีความเขมขึ้นอยางหลากหลาย ใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ ความ
ตองการ และความแตกตางระหวางบุคคล โดยเลือกสาระการเรียนรูจาก ๘ กลุม ในชวงชั้นที่ ๒ ชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๔–๖ ชวงชัน้ ที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๓ และชวงชั้นที่ ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔-๖ และ
จัดทํามาตรฐานการเรียนรูของสาระการเรียนรู หรือรายวิชานั้น ๆ ดวย สําหรับชวงชั้นที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่
๑-๓ นั้น ยังไมควรใหเลือกเรียนรายวิชาที่เขมขน ควรเรียนเฉพาะรายวิชาพืน้ ฐานกอน
สถานศึกษาตองจัดสาระการเรียนรูใหครบทั้ง ๘ กลุมในทุกชวงชั้น ใหเหมาะสมกับธรรมชาติการ
เรียนรู และระดับพัฒนาการของผูเรียน โดยในชวงการศึกษาภาคบังคับ คือ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ถึงชัน้
มัธยมศึกษาปที่ ๓ จัดหลักสูตรเปนรายป ปละชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔-๖ จัดเปนหนวยกิต ดังนี้
ชวงชั้นที่ ๑ และ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๑-๓ และปที่ ๔-๖ การศึกษาระดับนี้เปนชวงแรกของ
การศึกษาภาคบังคับ หลักสูตรที่จัดขึ้น มุงเนนใหผูเรียนพัฒนาคุณภาพชีวติ กระบวนการเรียนรูทางสังคม
ทักษะพื้นฐานดานการอาน การเขียน การคิดคํานวณ การคิดวิเคราะห การติดตอสื่อสาร และพื้นฐานความ
เปนมนุษย เนนการบูรณาการอยางสมดุลทั้งในรางกาย สติปญญา อารมณ สังคมและวัฒนธรรม
ชวงชั้นที่ ๓ ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๑-๓ เปนชวงสุดทายของการศึกษาภาคบังคับ มุงเนนใหผูเรียน
สํารวจความสามารถ ความถนัด ความสนใจตนเอง และพัฒนาบุคลิกภาพสวนตน พัฒนาความสามารถ
ทักษะพื้นฐานดานการเรียนรู และทักษะในการดําเนินชีวิต ใหมีความสมดุล ทั้งดานความรู ความคิด
ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม สามารถเสริมสรางสุขภาพสวนตนและชุมชน มี
ความภูมใิ จในความเปนไทย ตลอดจนใชเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ
ชวงชั้นที่ ๔ ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๔-๖ เปนหลักสูตรที่มุงเนนการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู และทักษะ
เฉพาะดาน มุงปลูกฝงความรู ความสามารถ และทักษะในวิทยาการและเทคโนโลยี เพื่อใหเกิดความคิดริเริ่ม

สรางสรรค นําไปใชใหเกิดประโยชนตอการศึกษา และการประกอบอาชีพ มุงมั่นพัฒนาตนและประเทศตาม
บทบาทของตน สามารถเปนผูน ํา และผูใหบริการชุมชนในดานตาง ๆ
ลักษณะหลักสูตรในชวงชั้นนี้ จัดเปนหนวยกิตเพื่อใหมีความยืดหยุนในการจัดแผนการเรียนรู ที่
ตอบสนองความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ของผูเรียนแตละคนทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ

การจัดเวลาเรียน
ใหสถานศึกษาจัดเวลาเรียนใหยืดหยุนไดตามความเหมาะสมในแตละชั้นป ทั้งการจัดเวลาเรียน ใน
สาระการเรียนรู ๘ กลุม และรายวิชาที่สถานศึกษาจัดทําเพิ่มเติม รวมทั้งตองจัดใหมีเวลาสําหรับกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนทุกภาคเรียนตามความเหมาะสม
ชวงชั้นที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๑-๓ ใหสถานศึกษาจัดเวลาเรียนเปนรายป โดยมีเวลาเรียนวันละ
ประมาณ ๔-๕ ชั่วโมง ชวงชั้นนี้ เปนชวงชั้นแรกของการศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็กจําเปนตองพัฒนาทักษะพืน้ ฐาน
ที่จําเปน เพื่อชวยใหสามารถเรียนสาระการเรียนรูกลุมอื่น ๆ ไดรวดเร็วขึ้น ทักษะเหลานี้ ไดแก ภาษาไทยดาน
การอานและการเขียน และทักษะคณิตศาสตร ดังนั้น การฝกทักษะดานการอาน การเขียน และการคิดคํานวณ
จึงควรใชเวลาประมาณรอยละ ๕๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในแตละสัปดาห สวนเวลาที่เหลือก็ใชสอนใหครบทุก
กลุมสาระการเรียนรู ซึ่งรวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดวย
ชวงชั้นที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๔-๖ ใหสถานศึกษาจัดเวลาเรียนเปนรายป โดยมีเวลาเรียนวันละ
ประมาณ ๔-๕ ชั่วโมง การจัดเวลาเรียนในกลุมภาษาไทย และคณิตศาสตรอาจใชเวลาลดลง เหลือประมาณ
รอยละ ๔๐ ของเวลาเรียนในแตละสัปดาห โดยใหเวลากับกลุมวิทยาศาสตรมากขึ้น สําหรับการเรียน
ภาษาไทยและคณิตศาสตร แมเวลาเรียนจะลดลง ยังคงตองฝกฝน ทบทวนอยูเปนประจํา เพื่อพัฒนาทักษะขั้น
พื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น สถานศึกษา จะมีเวลาอยางเพียงพอใหเด็กมีโอกาสเลน ทํากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนและปฏิบัติงานตาง ๆ โดยตองจัดเวลาเรียนในแตละกลุมสาระและกิจกรรมพัฒนาผูเ รียนประมาณรอย
ละ ๒๐ สวนเวลาที่เหลือ สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมอืน่ ๆ ไดตามความเหมาะสม
ชวงชั้นที่ ๓ ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๑-๓ ใหจัดเวลาเรียนเปนรายป มีเวลาเรียนประมาณวันละ ๕-๖
ชั่วโมง การกําหนดเวลาเรียน สําหรับ ๘ กลุม สาระการเรียนรู ทั้ง ๘ กลุม ควรใหสัดสวนใกลเคียงกัน แตอยางไร
ก็ตามกลุมภาษาไทย คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ยังคงมีคามสําคัญ ควรจัดเวลาเรียนใหมากกวากลุมอื่น ๆ
สําหรับผูเรียนที่มีความประสงคจะศึกษาตอและจัดรายวิชาอาชีพหรือโครงงานอาชีพสําหรับผูเรียนที่มี
ความสามารถที่จะออกไปสูโลกอาชีพ
ชวงชั้นที่ ๔ ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๔-๖ ใหจัดเวลาเรียนเปนรายภาค โดยใหคิดน้ําหนักของรายวิชาที่
เรียนเปนหนวยกิต ใชเกณฑ ๔๐ ชัว่ โมงตอภาคเรียน มีคาน้ําหนักวิชา ๑ หนวยกิต และมีเวลาเรียนประมาณ
วันละไมนอยกวา ๖ ชัว่ โมง การจัดเวลาและสาระการเรียนรู ในชวงชั้นนี้เปนการเริ่มเขาสูการเรียนเฉพาะสาขา
จึงใหมีการเลือกเรียนในบางรายวิชาของแตละกลุมสาระการเรียนรูและจัดทํา “รายวิชาเพิ่มเติมใหม” บาง
รายวิชาที่นาสนใจ หรือทีม่ ีความยากในระดับสูงขึ้นไป เชน แคลคูลัสในคณิตศาสตร หรือวิทยาศาสตรขั้นสูง
สําหรับผูที่เรียนกลุมสาระนี้ไดดีเปนพิเศษ นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถปรับรูปแบบการจัดการการจัดหา
หลักสูตรใหเหมาะสมยิ่งขึ้นไดในบางกลุมสาระ เชน ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งยังจําเปนตองเรียน

อยู อาจจัดเปนรายวิชาสั้น ๆ หรือรายวิชาเดี่ยว ๆ หรือรวมกันในลักษณะบูรณาการ เมื่อสถานศึกษาจัดการ
เรียนรูไดตามมาตรฐานการเรียนชวงชั้น ที่ระบุไวแลว ก็อาจพัฒนาเปนวิชาเลือกเฉพาะทางในระดับสูงขึ้นไปได
เชนเดียวกัน
การจัดเวลาเรียนดังกลาวขางตน เปนแนวทางสําหรับการจัดการศึกษาในระบบสถานศึกษา สวนการ
จัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยนั้น ใหพิจารณายืดหยุน เวลาเรียนตามสถานการณและ
โอกาสที่เอื้ออํานวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูได

การจัดการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ
การจัดการศึกษาบางประเภทที่มีกลุมเปาหมายเฉพาะ ไดแก การศึกษาทางดานศาสนา นาฏศิลป
กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาที่สงเสริมความเปนเลิศดานตาง ๆ การศึกษาสําหรับผูบกพรองในดานตาง ๆ ผูมี
ความสามารถพิเศษ การศึกษานอกระบบและการศึกษาทางเลือกที่จัดโดยครอบครัวและองคกรตาง ๆ การ
จัดการศึกษาเหลานี้ สามารถปรับใชมาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการใหเปนไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด

สาระและมาตรฐานการเรียนรู
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู เปนเกณฑในการกําหนด
คุณภาพของผูเรียนเมื่อเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งกําหนดไวเฉพาะสวนที่จําเปน สําหรับเปนพื้นฐานใน
การดํารงชีวิตใหมีคุณภาพ สําหรับสาระและมาตรฐานการเรียนรูตามความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผูเรียน สถานศึกษาสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได สาระและมาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
รายละเอียดดังตอไปนี้

ภาษาไทย
สาระที่ ๑ : การอาน
มาตรฐาน ท ๑.๑ :
สาระที่ ๒ : การอาน
มาตรฐาน ท ๒.๑ :

ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจ แกปญหาและสราง
วิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน

ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาคนควาอยาง
มีประสิทธิภาพ
สาระที่ ๓ : การฟง การดูและการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ :
สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด
ความรูสึกในโอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
สาระที่ ๔ : หลักการใชภาษา

มาตรฐาน ท ๔.๑ :

เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมปิ ญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
มาตรฐาน ท ๔.๒ :
สามารถใชภาษาแสวงหาความรู เสริมสรางลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ และ
ความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม อาชีพ สังคม และชีวิตประจําวัน
สาระที่ ๕ : วรรณคดี และวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ :
เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา
และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง

คณิตศาสตร
สาระที่ ๑ : จํานวนและการดําเนินการ
มาตรฐาน ค ๑.๑ :
เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจาํ นวนในชีวิตจริง
มาตรฐาน ค ๑.๒ :
เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหวางการ
ดําเนินการตาง ๆ และสามารถใชการดําเนินการในการแกปญ
 หาได
มาตรฐาน ค ๑.๓ :
ใชการประมาณคาในการคํานวณและแกปญ
 หาได
มาตรฐาน ค ๑.๔ :
เขาใจในระบบจํานวนและสามารถนําสมบัตเิ กี่ยวกับจํานวนไปใชได
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) ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (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 และแบบจําลองทางคณิตศาสตรอื่น ๆ แทน
สถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใชแกปญหาได
สาระที่ ๕ : การวิเคราะหขอ มูลและความนาจะเปน
มาตรฐาน ค ๕.๑ :
เขาใจและใชวิธกี ารทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลได
มาตรฐาน ค ๕.๒ :
ใชวธิ ีการทางสถิติและความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณไดอยาง
สมเหตุสมผล
มาตรฐาน ค ๕.๓ :
ใชความรูเกี่ยวกับสถิติและความนาจะเปนชวยในการตัดสินใจและแกปญหาได
สาระที่ ๖ : ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร

มาตรฐาน ค ๖.๑ :
มาตรฐาน ค ๖.๒ :
มาตรฐาน ค ๖.๓ :
มาตรฐาน ค ๖.๔ :
มาตรฐาน ค ๖.๕ :

มีความสามารถในการแกปญหา
มีความสามารถในการใหเหตุผล
มีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และการ
นําเสนอ
มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตรและเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ ได
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค

วิทยาศาสตร
สาระที่ ๑ : สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต
มาตรฐาน ว ๑.๑ :
เขาใจหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชวี ิต ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของระบบ
ตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู และนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
มาตรฐาน ว ๑.๒ :
เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยีชวี ภาพมี
ผลตอมนุษยและสิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู และจิตวิทยาศาสตร
สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
สาระที่ ๒ : ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
มาตรฐาน ว ๒.๑ :
เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมในกับสิ่งมีชวี ิต
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
มาตรฐาน ว ๒.๒ :
เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติในระดับ
ทองถิ่น ประเทศ และโลก นําความรูไปใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในทองถิ่นอยางยั่งยืน
สาระที่ ๓ : สารและสมบัตขิ องสาร
มาตรฐาน ว ๓.๑ :
เขาใจสมบัติของสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสรางและแรงยึด
เหนี่ยวระหวางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร
สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
มาตรฐาน ว ๓.๒ :
เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของสาร การเกิดสารละลาย
การเกิดปฏิกริยาเคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู และจิตวิทยาศาสตร สื่อสาร
สิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
สาระที่ ๔ : แรงและการเคลื่อนที่

มาตรฐาน ว ๔.๑ :

มาตรฐาน ว ๔.๒ :

เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง และแรงนิวเคลียร มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน
อยางถูกตองและมีคุณธรรม
เขาใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตาง ๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใช
ประโยชน

สาระที่ ๕ : พลังงาน
มาตรฐาน ว ๕.๑ :

เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน
ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวดลอม
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
สาระที่ ๖ : กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
มาตรฐาน ว ๖.๑ :
เขาใจกระบวนการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธของ
กระบวนการตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมปิ ระเทศและสัณฐาน
ของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรู
และนําความรูไปใชประโยชน
สาระที่ ๗ : ดาราศาสตรและอวกาศ
มาตรฐาน ว ๗.๑ :
เขาใจวิวฒ
ั นาการของระบบสุรยิ ะและกาแล็กซี ปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะและ
ผลตอสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร
สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
มาตรฐาน ว ๗.๒ :
เขาใจความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นํามาใชในการสํารวจอวกาศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดานการเกษตรและการสื่อสาร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนํา
ความรูไปใชประโยชนอยางมีคุณธรรมตอชีวติ และสิ่งแวดลอม
สาระที่ ๘ : ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว ๘.๑ :
ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร ในการสืบเสาะหาความรู การ
แกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอน
สามารถอธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูใ นชวงเวลานั้น
ๆ เขาใจวาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดลอมมีความเกี่ยวของสัมพันธ
กัน

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

มาตรฐาน ส ๑.๒ :

ยึดมั่นในศีลธรรม การกระทําความดี มีคานิยมที่ดีงาม และศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา หรือ ศาสนาที่ตนนับถือ
มาตรฐาน ส ๑.๓ :
เขาใจประวัติ ความสําคัญ หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ
คานิยมที่ดีงาม และสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตน บําเพ็ญประโยชน
ตอสังคม สิ่งแวดลอม เพื่อการอยูรวมกันไดอยางสันติสขุ
สาระที่ ๒ : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส ๒.๑ :
ปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองที่ดี ตามกฎหมาย ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยางสันติสุข
มาตรฐาน ส ๒.๒ :
เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธํารงรักษาไว
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
สาระที่ ๓ : เศรษฐศาสตร
มาตรฐาน ส ๓.๑ :
เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต และการบริโภค การใช
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมทั้งเศรษฐกิจ
อยางพอเพียง เพื่อการดํารงชีวติ อยางมีดุลยภาพ
มาตรฐาน ส ๓.๒ :
เขาใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ ความสัมพันธของระบบเศรษฐกิจ
และความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
สาระที่ ๔ : ประวัติศาสตร
มาตรฐาน ส ๔.๑ :
เขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร สามารถ
ใชวธิ ีการทางประวัติศาสตรบนพื้นฐานของความเปนเหตุเปนผลมาวิเคราะห
เหตุการณตาง ๆ อยางเปนระบบ
มาตรฐาน ส ๔.๒ :
เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปจจุบัน ในแงความสัมพันธและการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถ
วิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น
มาตรฐาน ส ๔.๓ :
เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความภูมใิ จและธํารง
ความเปนไทย
สาระที่ ๕ : ภูมิศาสตร
มาตรฐาน ส ๕.๑ :
เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ ตระหนักความสัมพันธของสรรพสิ่งที่ปรากฏ
ในระวางที่ ซึ่งมีผลตอกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใชแผนที่และเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร ในการคนหาขอมูล ภูมิสารสนเทศ อันจะนําไปสูการใช และการจัดการ
อยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ส ๕.๒ :
เขาใจปฏิสมั พันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ ที่กอใหเกิดการ
สรางสรรควัฒนธรรมและมีจติ สํานึก อนุรักษ ทรัพยากร และสิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

สุขศึกษา และพลศึกษา
สาระที่ ๑ : การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
มาตรฐาน พ ๑.๑ :
เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย
สาระที่ ๒ : ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน พ ๒.๑ :
เขาใจและเห็นคุณคาของชีวิต ครอบครัว เพศศึกษา และมีทกั ษะในการดําเนินชีวิต
สาระที่ ๓ : การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ ๓.๑ :
เขาใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลนเกม และกีฬา
มาตรฐาน พ ๓.๒ :
รักการออกกําลังกาย การเลนเกม และการเลนกีฬา ปฏิบัติเปนประจําอยาง
สม่ําเสมอ มีวินยั เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ําใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการ
แขงขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา
สาระที่ ๔ : การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค
เห็นคุณคา และมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรค
มาตรฐาน พ ๔.๑ :
และการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
สาระที่ ๕ : ความปลอดภัยในชีวติ
มาตรฐาน พ ๕.๑ :
ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใชยา
สารเสพติด และความรุนแรง

ศิลปะ
สาระที่ ๑ : ทัศนศิลป
มาตรฐาน ศ ๑.๑ :

มาตรฐาน ศ ๑.๒ :

สาระที่ ๒ : ดนตรี
มาตรฐาน ศ ๒.๑ :

มาตรฐาน ศ ๒.๒ :
สาระที่ ๓ : นาฏศิลป

สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ ความคิดสรางสรรค และวิเคราะห
วิพากษวจิ ารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอด ความรูสึก ความคิด ตองานศิลปะ
อยางชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคา
งานทัศนศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย และภูมปิ ญญา
ทองถิ่น
เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวจิ ารณคุณ คา
ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน
เขาในความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เห็นคุณคาของ
ดนตรี ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม และภูมปิ ญญาไทย และภูมิปญญาทองถิ่น

มาตรฐาน ศ ๓.๑ :

มาตรฐาน ศ ๓.๒ :

เขาใจและแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ วิจารณคุณค
นาฏศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน
เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคา
ของนาฏศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย และภูมปิ ญญา
ทองถิ่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ ๑ : การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ :
เขาใจ มีความคิดสรางสรรค มีทักษะ มีคุณธรรม มีจิตสํานึก 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 มีประสบการณในงานอาชีพสุจริต มีคุณธรรม มีเจตคติที่ดีตองาน
อาชีพ และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต
สาระที่ ๓ : การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง ๓.๑ :
เขาใจธรรมชาติและกระบวนการทํางานของเทคโนโลยี ใชความรู ภูมิปญญา
จินตนาการและความคิดอยางมีระบบในการออกแบบ สรางสิ่งของเครื่องใช วิธีการ
เชิงกลยุทธ ตามกระบวนการเทคโนโลยี สามารถตัดสินใจ เลือกใชเทคโนโลยีใน
ทางการสรางสรรคตอชีวิต สังคม สิ่งแวดลอม โลกของงานและอาชีพ
สาระที่ ๔ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐาน ง ๔.๑ :
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล
การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีคณ
ุ ธรรม
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 ภาษี และภาษา
กลุมประเทศเพื่อนบาน หรือภาษาอื่น ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดทํารายวิชาประกอบการ
จัดการเรียนรูตามความเหมาะสม
สาระที่ ๑ : ภาษาเพื่อการสือ่ สาร
มาตรฐาน ต ๑.๑ :
เขาใจกระบวนการฟงและการอาน สามารถตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสือ่
ประเภทตาง ๆ และนําความรูม าใชอยางมีวจิ ารณญาณ
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 และวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางมีวจิ ารณญาณ
สาระที่ ๓ : ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
มาตรฐาน ต ๓.๑ :
ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกบั กลุมสาระการเรียนรูอื่น และเปน
พื้นฐานในการพัฒนาและเปดโลกทัศนของตน
สาระที่ ๔ : ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต ๔.๑ :
สามารถใชภาษาตางประเทศ ตามสถานการณตาง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชนและ
สังคม
มาตรฐาน ต ๔.๒ :
สามารถใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการเรียนรู การทํางาน การประกอบ
อาชีพ การสรางความรวมมือ และการอยูรวมกันในสังคม
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นของแตละกลุม จะกําหนดไวในเอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ โดยนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับขอบขายกลุม สาระและมาตรฐานการเรียนรู
ชวงชั้นในแตละกลุมสาระดังเอกสารแนบทาย

การจัดการเรียนรู
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๒ กําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไว
วา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียน
มีความสําคัญที่สุด ฉะนั้น ครู ผูสอน และผูจดั การศึกษาจะตองเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเปนผูชี้นํา ผู

ถายทอดความรู ไปเปนผูชวยเหลือ สงเสริม และสนับสนุนผูเรียนในการแสวงหาความรูจากสื่อและแหลงการ
เรียนรูตาง ๆ และใหขอมูลที่ถกู ตองแกผูเรียน เพื่อนําขอมูลเหลานั้นไปใชสรางสรรคความรูของตน
การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากจะมุงปลูกฝงดานปญญา พัฒนาการ
คิดของผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณแลวยังมุงพัฒนาความสามารถ
ทางอารมณ โดยการปลูกฝงใหผูเรียนเห็นคุณคาของตนเอง เขาใจตนเอง เห็นอกเห็นใจผูอื่น สามารถแกปญหา
ขอขัดแยงทางอารมณไดอยางถูกตองเหมาะสม
เนื่องจากประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ในโลกกําลังประสบปญหาดานสังคมเปนอยางมาก
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 ตองพยายามนํากระบวนการการจัดการ กระบวนการอนุรักษและพัฒนาสิง่ แวดลอม
กระบวนการคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปสอดแทรกในการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู
เนื้อหาและกระบวนการตาง ๆ ขามกลุมสาระการเรียนรู ซึ่งการเรียนรูในลักษณะองคกรรวม การบูรณาการ
เปนการกําหนดเปาหมายการเรียนรวมกัน ยึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยนํากระบวนการเรียนรูจากกลุมสาระ
เดียวกัน หรือตางกลุมสาระการเรียนรูมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจัดไดหลายลักษณะ เชน
๑. การบูรณาการแบบผูสอนคนเดียว ผูสอนสามารถจัดการเรียนรู โดยเชื่อมโยงสาระการเรียนรู
ตาง ๆ กับหัวขอเรื่องที่สอดคลองกับชีวิตจริง หรือสาระที่กําหนดขึ้นมา เชน เรื่องสิ่งแวดลอม น้ํา เปนตน ผูสอน
สามารถเชื่อมโยงสาระ และกระบวนการเรียนรูของกลุมสาระตาง ๆ เชน การอาน การเขียน การคิดคํานวณ
การคิดวิเคราะหตาง ๆ ทําใหผูเรียนไดใชทักษะและกระบวนการเรียนรูไปแสวงหาความรูความจริงจากหัวขอ
เรื่องที่กําหนด
๒. การบูรณาการแบบคูขนาน มีผูสอนตั้งแตสองคนขึ้นไปรวมกันจัดการเรียนการสอน โดยอาจยึด
หัวขอเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แลวบูรณาการเชื่อมโยงแบบคูข นาน เชน ผูสอนคนหนึ่งสอนวิทยาศาสตร เรื่อง
เงา ผูสอนอีกคนอาจสอนคณิตศาสตร เรื่องการวัดระยะทางโดยการวัดเงา คิดคํานวณในเรื่องเงาในชวงเวลา
ตาง ๆ จัดทํากราฟของเงาในระยะตาง ๆ หรือ อีกคนหนึ่งอาจใหผูเรียนรูศิลปะเรื่องเทคนิคการวาดรูปที่มีเงา
๓. การบูรณาการแบบสหวิทยา การบูรณาการในลักษณะนี้ นําเนื้อหาจากหลายกลุม สาระมา
เชื่อมโยงเพื่อจัดการเรียนรู ซึ่งโดยทั่วไปผูสอนมักจัดการเรียนการสอนแยกตามรายวิชา หรือกลุมวิชา แตใน
บางเรื่อง ผูสอนจัดการเรียนการสอนรวมกันในเรื่องเดียวกัน เชน เรื่องวันสิ่งแวดลอมของชาติ ผูสอนภาษาไทย
จัดการเรียนการสอนใหผูเรียนรูภาษา คําศัพทเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ผูสอนวิทยาศาสตรจัดกิจกรรมคนควา

เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ผูสอนสังคมศึกษาใหผูเรียนคนควาหรือทํากิจกรรมชมรมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และครู
ผูสอนสุขศึกษาอาจจัดใหทํากิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ เปนตน
๔. การบูรณาการแบบโครงการ ผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการเปนโครงการ
โดยผูเรียนและครู ผูสอนรวมกันสรางสรรคโครงการขึ้น โดยใชเวลาการเรียนตอเนื่องกันไดหลายชั่วโมง ดวย
การนําเอาจํานวนชั่วโมงของวิชาตาง ๆ ที่ ครู ผูสอนเคยสอนแยกกันนั้นมารวมเปนเรื่องเดียวกัน มีเปาหมาย
เดียวกัน ในลักษณะของการสอนเปนทีม เรียนเปนทีม ในกรณีที่ตองการเนนทักษะบางเรื่องเปนพิเศษ ครู
ผูสอนสามารถแยกกันสอนได เชน กิจกรรมเขาคายดนตรี กิจกรรมเขาคายภาษาอังกฤษ กิจกรรมเขาคาย
ศิลปะ เปนตน

แนวการจัดการเรียนรูในแตละชวงชั้นมีดังนี้
ชวงชั้นที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๑-๓ การจัดการเรียนรูตองสนองตอบตอความสนใจของผูเรียน
โดยคํานึงถึงหลักจิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาการเรียนรู ทั้งนี้ ในแตละคาบเวลาเรียนนั้น ไมควรใช
เวลานานเกินความสนใจของผูเรียน สถานศึกษาตองจัดการเรียนรูใหครบทุกกลุมสาระ ในลักษณะบูรณาการที่
มีภาษาไทยและคณิตศาสตรเปนหลัก เนนการเรียนรูตามสภาพจริง มีความสนุกสนาน ไดปฏิบัติจริง เพือ่
พัฒนาความเปนมนุษย ทักษะพื้นฐานการติดตอสื่อสารในการคิดคํานวณ การคิดวิเคราะห และพัฒนา
ลักษณะนิสัยและสุนทรียภาพ
ชวงชั้นที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๔-๖ การจัดการเรียนรูมีลักษณะคลายกับชวงชั้นที่ ๑ แตละเปด
โอกาสใหผูเรียนไดเลือกเรียนในสิ่งที่ตนสนใจ มุงเนนทักษะการทํางานเปนกลุม การสอนแบบบูรณาการ
โครงงาน การใชหัวเรื่องในการจัดการเรียนการสอน เพื่อมุงใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิด การคนควา แสวงหา
ความรู สรางความรูดวยตนเอง สามารถสรางสรรคผลงานแลวนําไปแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่น
ชวงชั้นที่ ๓ ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๑-๓ การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูที่มีหลักการทฤษฎีที่ยาก
ซับซอน อาจจัดแยกเฉพาะ และควรเนนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานมากขึ้น เพื่อมุงใหผูเรียนเกิดความคิด
ความเขาใจ และรูจักตนเองในดานความสามารถ ความถนัด เพื่อเตรียมตัวเขาสูอาชีพ สถานศึกษาตองจัด
บรรยากาศการเรียนรูใหเหมาะสม
ชวงชั้นที่ ๔ ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๔-๖ การจัดการเรียนรูเริ่มเนนเขาสูเฉพาะทางมากขึ้น มุง เนน
ความสามารถ ความคิดระดับสูง และความตองการของผูเรียน ทั้งในดานอาชีพ การศึกษาเฉพาะทาง
ตลอดจนการศึกษาตอ

สื่อการเรียนรู
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษามุงสงเสริมใหผูเรียน
เรียนรูดวยตนเอง เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และใชเวลาอยางสรางสรรค รวมทั้งมีความยืดหยุน สนอง
ความตองการของผูเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกเวลา ทุกสถานที่ และ
เรียนรูไดจากสื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรูทุกประเภท รวมทั้งจากเครือขายการเรียนรูตาง ๆ ที่มอี ยูใ น

ทองถิ่น ชุมชนและแหลงอื่น ๆ เนนสื่อที่ผูเรียนและผูสอนใชศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง ผูเรียน ผูสอน
สามารถจัดทําและพัฒนาสื่อการเรียนรูขึ้นเองหรือนําสื่อตาง ๆ ที่มอี ยูรอบตัว และในระบบสารสนเทศมาใชใน
การเรียนรู โดยใชวจิ ารณญาณในการเลือกใชสื่อ และแหลงความรู โดยเฉพาะหนังสือเรียน ควรมีเนื้อหาสาระ
ครอบคลุมตลอดชวงชั้น สื่อสิ่งพิมพควรจัดใหมีอยางเพียงพอ ทั้งนี้ ควรใหผูเรียนสามารถยืมไดจากศูนยสื่อ
หรือหองสมุดของสถานศึกษา
ลักษณะของสื่อการเรียนรูที่จะนํามาใชในการจัดการเรียนรู ควรมีความหลากหลาย ทั้งสื่อธรรมชาติ
สื่อสิ่งพิมพ สือ่ เทคโนโลยี และสื่ออื่น ๆ ซึ่งชวยสงเสริมใหการเรียนรูเปนไปอยางมีคุณคา นาสนใจ ชวนคิด
ชวนติดตาม เขาใจไดงาย และรวดเร็วขึ้น รวมทั้งกระตุนใหผูเรียนรูจักวิธีการแสวงหาความรู เกิดการเรียนรู
อยางกวางขวาง ลึกซึ้งและตอเนื่องตลอดเวลา เพื่อใหการใชสื่อการเรียนรูเปนไปตามแนวการจัดการเรียนรู
และพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง สถานศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูทมี่ ีหนาที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรดําเนินการดังนี้
๑. จัดทําและจัดหาสิ่งที่มีอยูใ นทองถิ่นมาประยุกตใหเปนสื่อการเรียนรู
๒. ศึกษา คนควา วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน
๓. จัดทําและจัดหาสื่อการเรียนรู สําหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน และสําหรับเสริมความรูของ
ผูสอน
๔. ศึกษาวิธีการเลือก และการใชสื่อการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมหลากหลาย และ
สอดคลองกับวิธีการเรียนรู ธรรมชาติของสาระการเรียนรู และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน
๕. ศึกษาวิธีการวิเคราะหและประเมินคุณภาพมาตรฐานสื่อการเรียนรูที่จัดทําขึ้นเอง และที่เลือก
นํามาใชประกอบการเรียนรู โดยมีการวิเคราะหและประเมินสื่อการเรียนรูที่ใชอยูนั้นอยางสม่ําเสมอ
๖. จัดหาหรือจัดใหมีแหลงการเรียนรู ศูนยสื่อการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ ในสถานศึกษาและใน
ชุมชน เพื่อการศึกษาคนควาแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรู และพัฒนาสื่อการเรียนรู
๗. จัดใหมีเครือขายการเรียนรูเพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนการเรียนรูระหวางสถานศึกษา ทองถิ่น
ชุมชน และสังคมอื่น
๘. จัดใหมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับสื่อ และการใชสื่อการเรียนรูเปน
ระยะ ๆ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู
การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนกระบวนการที่ให ผูสอนใชพฒ
ั นาคุณภาพผูเรียน เพราะจะชวย
ใหไดขอมูลสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความกาวหนา และความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน รวมทั้ง
ขอมูลที่จะเปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ
สถานศึกษาในฐานะผูรับผิดชอบจัดการศึกษา จะตองจัดทําหลักเกณฑ และแนวปฏิบัตใิ นการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายถือปฏิบัติรวมกัน และเปนไปใน
มาตรฐานเดียวกัน สถานศึกษาตองมีผลการเรียนรูของผูเรียนจากการวัดและประเมินทั้งในระดับชั้นเรียน

ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา และระดับชาติตลอดจนการประเมินภายนอก เพื่อใชเปนขอมูล
สรางความมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพของผูเรียนแกผูเกี่ยวของทั้งภายในและนอกสถานศึกษา
การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน มีจดุ หมายสําคัญของการประเมินระดับชั้นเรียนคือ มุงหา
คําตอบวาผูเรียนมีความกาวหนาทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการคุณธรรม และคานิยมอันพึงประสงค
อันเปนผลเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูหรือไม/เพียงใด ดังนั้น การวัดและประเมินจึงตองใชวิธีการที่
หลากหลาย เนนการปฏิบัติใหสอดคลองและเหมาะสมกับสาระการเรียนรู กระบวนการเรียนรูของผูเรียนและ
สามารถดําเนินการอยางตอเนื่องควบคูไปในกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน โดยประเมินความประพฤติ
พฤติกรรม การเรียน การรวมกิจกรรม และผลงานจากโครงงานหรือแฟมสะสมผลงาน ผูใชผลการประเมินใน
ระดับชั้นเรียนที่สําคัญ คือตัวผูเรียน ผูสอนและพอแม ผูปกครอง จําเปนตองมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย
วิธีการ และคนหาขอมูลเกณฑตาง ๆ ที่จะทําใหสะทอนใหเห็นภาพสัมฤทธิ์ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ผูเรียนจะทราบระดับความกาวหนา ความสําเร็จของตน ครู ผูสอนจะเขาใจความตองการของผูเรียนแตละคน
แตละกลุมสามารถใหระดับคะแนนหรือจัดกลุมผูเรียน รวมทั้งประเมินผลการจัดกิจกรรรมการเรียนการสอน
ของตนเองได ขณะที่พอแม ผูป กครอง จะไดทราบระดับความสําเร็จของผูเ รียน
สถานศึกษาเปนผูกําหนดหลักเกณฑการประเมิน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
การประเมินผลระดับสถานศึกษา เปนการประเมินเพื่อตรวจสอบความกาวหนาดานการเรียนรูเปน
รายชั้นป และชวงชั้นสถานศึกษานําขอมูลที่ไดนี้ไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน
และคุณภาพของผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรู รวมทั้งนําผลการประเมินรายชวงชั้นไปพิจารณา
ตัดสินการเลื่อนชวงชั้น กรณีผูเรียนไมผานมาตรฐานการเรียนรูของกลุมสาระตาง ๆ สถานศึกษาตองจัดใหมี
การเรียนการสอนซอมเสริม และจัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูดวย
การประเมินคุณภาพระดับชาติ สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนที่เรียนในปสุดทายของแตละ
ชวงชั้น ไดแก ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๓ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
เขารับการประเมินคุณภาพระดับชาติ ในกลุมสาระการเรียนรูที่สําคัญ ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ และกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดตอไป ขอมูลที่ไดจากการประเมิน จะนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
และคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหง

เกณฑการผานชวงชั้นและการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งใชเวลาประมาณ ๑๒ ป ผูเรียนสามารถจบ
การศึกษาได ๒ ชวง คือ จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ถือวา จบการศึกษาภาคบังคับ และจบชั้นมัธยมศึกษาปที่
๖ ซึ่งถือวา จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผูเรียนผานการศึกษาแตละชวงชัน้ ตามเกณฑดังนี้

เกณฑมาตรฐานการเรียนรูช วงชั้นที่ 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
เกณฑมาตรฐานการเรียนรูช วงชั้นที่ ๔ ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๔-๖ (จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
๑. ผูเรียนตองเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง ๘ กลุม และไดหนวยกิตครบตามหลักสูตรที่
สถานศึกษากําหนด และไดรับการตัดสินผลการเรียนใหไดตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
๒. ผูเรียนตองผานการประเมินการอาน คิด วิเคราะห เขียน ใหไดตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
๓. ผูเรียนตองผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
๔. ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผานการประเมินตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด

เอกสารหลักฐานการศึกษา
สถานศึกษาตองพิจารณาจัดทําเอกสารการประเมินผลการเรียน เพื่อใชประกอบการดําเนินงานดาน
การวัดและประเมินผลการเรียนตามที่เห็นสมควร เชน เอกสารแสดงผลการเรียนรูของผูเรียนแบบบันทึกผลการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนในรายวิชาตาง ๆ แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผูเ รียนเปนรายบุคคล ระเบียนสะสม
แสดงพัฒนาการดานตาง ๆ และแบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค เปนตน
ทั้งนี้ จะมีการกําหนดเอกสารหลักฐานการศึกษา ที่สถานศึกษาทุกแหงตองใชเหมือนกัน เพื่อ
ประโยชนในการสื่อความเขาใจที่ตรงกัน และการสงตอกัน ไดแก เอกสารแสดงผลการเรียน เอกสารแสดงวุฒิ
การศึกษา แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจะกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานในรายละเอียดตอไป

การเทียบโอนผลการเรียน
ใหสถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผูเรียน โดยการนําความรู ทักษะและประสบการณที่
ไดจากการศึกษาในรูปแบบตางๆ และหรือจากการประกอบอาชีพมาเทียบโอนเปนผลการเรียนของหลักสูตร
ใดหลักสูตรหนึ่งในระดับที่กําลังศึกษาอยู การพิจารณาเทียบโอนสถานศึกษาสามารถดําเนินการไดดังนี้
๑. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา ซึ่งจะใหขอมูลที่แสดงความรู ความสามารถของผูเรียนในดาน
ตาง ๆ
๒. พิจารณาจากความรูและประสบการณตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบ การสัมภาษณ ฯลฯ
๓. พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติไดจริง
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฏกระทรวงและระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด

การพัฒนาศักยภาพครู
การพัฒนาศักยภาพครู ถือเปนหนาที่ของสถานศึกษาที่จะพัฒนาใหเปนครูมืออาชีพ โดยศึกษา
วิเคราะหระบบตาง ๆ ของสถานศึกษาวามีจุดออน จุดแข็งอยางไร รวมทั้งระบบการเรียนการสอน การวัดและ
การประเมินผล การวิเคราะหครูผูสอนในดานความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ตลอดจนเจตคติที่มีตอการ
เรียนการสอน เพื่อใหไดขอมูลสําหรับพิจารณาสนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพของครูอยางตอเนื่อง การ
กําหนดใหครูจัดการเรียนการสอนเปนกลุม การมีครูพี่เลี้ยง ครูทําหนาที่พัฒนาหลักสูตร ครูแนะแนว ทั้งหมด
เปนกระบวนการที่สถานศึกษาตองพัฒนาสรางสรรคใหเปนระบบ โดยมีปจจัยเกื้อหนุนที่มีประสิทธิภาพ พรอม
ดวยนวัตกรรมที่หลากหลาย ผูเรียนมีระบบการชวยเหลือซึง่ กันและกัน โดยมีผูเรียนเปนผูชวยครู เพื่อให
กระบวนการเรียนรูดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาศักยภาพครู ใหมคี วามเปนผูนําทางวิชาการปฏิบัติหนาที่โดยใชกระบวนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู อาศัยความรวมมือของครูแกนนํา ครูตนแบบ และสถาบันการศึกษาชั้นสูง เชน คณะครุ
ศาสตร/ศึกษาศาสตรของสถาบันราชภัฎและมหาวิทยาลัย รวมทั้งชมรมวิชาชีพ ซึ่งจะชวยพัฒนาครูใหมี
ศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เนื่องจากหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหลักสูตรที่ตองอาศัยการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา ครู พอแม ผูปกครอง
ชุมชนและภูมิปญ
 ญาทองถิ่นเปนหลักสําคัญ

การจัดหลักสูตรสถานศึกษา
๑. หลักสูตรสถานศึกษา
สถานศึกษาเปนแหลงของการแสวงหาความรู สถานศึกษาจึงตองมีหลักสูตรของตนเอง คือ
หลักสูตรสถานศึกษา ประกอบดวย การเรียนรูทั้งมวลและประสบการณอื่น ๆ ที่สถานศึกษาแตละแหงวางแผน
พัฒนาผูเรียน โดยจะตองจัดทําสาระการเรียนรู ทั้งรายวิชาที่เปนพื้นฐานและรายวิชาที่ตองการเรียนเพิ่มเติม
เปนรายปหรือรายภาค จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทุกภาคเรียน และกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค จาก
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนสวนประกอบที่สําคัญของการจัดหลักสูตรสถานศึกษา
๒. จุดมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษา
สถานศึกษาจะตองทํางานรวมกับครอบครัวและชุมชน ทองถิ่น วัด หนวยงานและสถานศึกษา
ทั้งภาครัฐและเอกชนในทองถิน่ เพื่อใหเกิดผลตามจุดมุงหมายของหลักสูตรสองประการ ซึ่งจุดมุงหมายทั้งสอง
ประการนี้ใหแนวทางที่สําคัญ ซึ่งสถานศึกษาตองพัฒนาหลักสูตรภายในบริบทและแนวทางนั้น ๆ ดังนี้
๒.๑ หลักสูตรสถานศึกษาควรพัฒนาใหเด็กเกิดความสนุก และเพลิดเพลินในการเรียนรู
เปรียบเสมือนเปนวิธีสรางกําลังใจและเราใจใหเกิดความกาวหนาแกผูเรียนใหไดมากที่สุด มีความรูสูงสุด
สําหรับผูเรียนทุกคน ควรสรางความเขมแข็ง ความสนใจ และประสบการณใหผูเรียนและพัฒนาความมั่นใจ
ใหเรียนและทํางานอยางเปนอิสระและรวมใจกัน ควรใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูสําคัญ ๆ ในการอานออก

เขียนได คิดเลขเปน ไดขอมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสาร สงเสริมจิตใจที่อยากรูอยากเห็น และมี
กระบวนการคิดอยางมีเหตุผล
๒.๒ หลักสูตรสถานศึกษาควรสงเสริมการพัฒนา ดานจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคมและ
วัฒนธรรม และโดยเฉพาะพัฒนาหลักการในการจําแนกระหวางถูกและผิด เขาใจและศรัทธาในความเชือ่ ของ
ตน ความเชื่อและวัฒนธรรมทีแ่ ตกตางกัน วามีอิทธิพลตอตัวบุคคลและสังคม หลักสูตรสถานศึกษาตองพัฒนา
หลักคุณธรรมและความอิสระของผูเรียน และชวยใหเปนพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ สามารถชวยพัฒนา
สังคมใหเปนธรรมมากขึ้น มีความเสมอภาค ควรพัฒนา ความตระหนัก เขาใจ และยอมรับสภาพแวดลอมที่ตน
ดํารงชีวิตอยู ยึดมั่นในขอตกลงรวมกันตอการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งในระดับสวนตน ระดับทองถิ่น ระดับชาติและ
ระดับโลก หลักสูตรสถานศึกษาควรสรางใหผูเรียนมีความพรอม ในการเปนผูบริโภคที่ตัดสินใจแบบมีขอ มูล
และเปนอิสระและเขาใจในความรับผิดชอบ
๓. การสรางหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรจะตองสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ และเปลี่ยนไปตาม
ธรรมชาติของการศึกษา ผูสอนตองปรับปรุงกระบวนการสอนและประเมินกระบวนการสอนของตน เพื่อ
สนองตอบตอความตองการของผูเรียนที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม การศึกษาจะเจริญกาวหนายิง่ ขึ้น ถาหลักสูตรมีการปรับปรุง ใหเปนไปตามความตองการและ
ความจําเปนตลอดเวลา สถานศึกษาควรดําเนินการจัดทําหลักสูตร ดังนี้
๓.๑ กําหนดวิสัยทัศน
สถานศึกษาจําเปนตองกําหนดวิสัยทัศนเพื่อมองอนาคตวา โลกและสังคมรอบ ๆ จะ
เปลี่ยนแปลงไปอยางไร และสถานศึกษาจะตองปรับตัว ปรับหลักสูตรอยางไร จึงจะพัฒนาผูเรียนใหเหมาะสม
กับยุคสมัย ในการสรางหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาตองมีวิสัยทัศน ซึ่งทําไดโดยอาศัยความรวมมือของ
ชุมชน พอแมผปู กครอง ครูอาจารย ผูเรียน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ ในชุมชน รวมกันกับคณะกรรมการสถานศึกษา
แสดงความประสงคอันสูงสงหรือวิสัยทัศนที่ปรารถณาใหสถานศึกษาเปนสถาบันพัฒนาผูเรียน ที่มีพันธกิจ
หรือภาระหนาที่รวมกันในการกําหนดงานหลักที่สําคัญ ๆ ของสถานศึกษา พรอมดวย เปาหมาย
มาตรฐาน แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ และการติดตามผล ตลอดจนจัดทํารายงาน แจงสาธารณชน
และสงผลยอนกลับใหสถานศึกษา เพื่อการปฏิบัติงานที่เหมาะสมตามหลักสูตรของสถานศึกษา และมาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติที่กําหนดไว
กระบวนการสรางวิสัยทัศน โดยอาศัยบุคคลตาง ๆ เขาไปมีสวนรวมนี้ เปนกระบวนการที่มี
พลังผลักดันใหแผนกลยุทธที่สถานศึกษาสรางขึ้นดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีทิศทางกอใหเกิดเจตคติ
ในทางที่สรางสรรคดีงามแกสังคมของสถานศึกษา มีระบบและหนวยสนับสนุนในการปฏิบตั ิงานเกิดขึ้นอยาง
เปนเครือขาย เพียบพรอม เชน ระบบคุณภาพระบบหลักสูตร สาระการเรียนรู การเรียนการสอน สื่อการเรียนรู
การวัดและประเมินผล การติดตาม การรายงานฐานขอมูลการเรียนรู การวิจัยแบบมีสวนรวม มีระบบสนับสนุน

ครูอาจารย เปนตน กระบวนการสรางวิสัยทัศนดวยวิธีดังกลาวนี้ จะนําไปสูการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
การกําหนดสาระการเรียนรูหรือหัวขอเรื่อง 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
พยายามกําหนดใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวตามเปาหมาย และวิสัยทัศนของสถานศึกษา
ดวย พิจารณากําหนดวิธีการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล พรอมทั้งการ
พิจารณาภูมิปญ
 ญาทองถิ่น แหลงเรียนรูในทองถิ่น และสามารถกําหนดในลักษณะผสมผสานบูรณาการ
จัดเปนชุดการเรียนแบบยึดหัวขอเรื่อง 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 เขาใจถึง
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
จัดการศึกษาขัน้ พื้นฐานใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยเนนใหผูเรียนมีทักษะในดานการอาน
การเขียน การคิดเลข การคิดวิเคราะห และการใชคอมพิวเตอร ดวยวิธีการสอนที่ยึดหัวขอเรื่องจากกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร หรือสังคมศึกษาเปนหลักตามความเหมาะสมของทองถิ่น บูรณาการการเรียนรูดวย
กลุมสาระตาง ๆ เขากับหัวขอเรื่องที่เรียนอยางสมดุล ควรกําหนดจํานวนเวลาเรียนสําหรับสาระการเรียนรู
รายป ดังนี้

ชวงชั้นที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๓ และชวงชั้นที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๔-๖ ควรกําหนด
จํานวนเวลาสําหรับการเรียนตามสาระการเรียนรูรายป ใหเหมาะสมและสอดคลองกับความจําเปนในการเรียน
การสอน เพื่อเนนทักษะพื้นฐาน เชน การอาน การเขียน การคิดเลข และการคิดวิเคราะห โดยเฉพาะชวงชั้นที่
๑ ซึ่งจะตองจัดใหผูเรียนเรียนอยางสนุกเพลิดเพลิน ซึ่งในแตละคาบเวลา ไมควรใชเวลายาวเกินความสนใจ
ของผูเรียน นอกจากผูสอนจะจัดใหเปนกิจกรรม เชน การฝกใหเขียนหนังสือเปนเลม เปนตน
การเรียนการสอนควรดําเนินไปตามความสนใจของผูเรียนในชวงชั้นที่ ๑ ผูสอนควรเขาใจ
จิตวิทยาการสอนเด็กเล็กอยางลึกซึ้ง สามารถบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ใหผสมกลมกลืน
ตอบสนองตอชีวิตที่อยากรูอยากเห็นของเด็กโดยเฉพาะ แตตองไมลืมมุงเนนทักษะพื้นฐานดังกลาว สําหรับ
ในชวงชั้นที่ ๒ ผูเรียนซึ่งไดผานการเรียนการเลนเปนกลุมมาแลว ในชวงชั้นนี้จึงมุงเนนใหผูเรียนเริ่มทํางานเปน
ทีม การสอนตามหัวขอเรื่องจึงเปนเรื่องสําคัญ หัวขอเรื่องขนาดใหญสามารถจัดทําเปนหัวขอยอย ทําใหผูเรียน
รับผิดชอบไปศึกษาคนควาตามหัวขอยอยเหลานี้ เปนการสรางความรูของตนเองและใชกระบวนการวิจัยควบคู
กับการเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และนําผลงานมาแสดง ทําใหผูเรียนทุกคน
ไดเรียนรูผลงานของกันและกันในรูปแฟมสะสมผลงาน
การเรียนในชวงชั้นที่ ๓ ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๑-๓ ซึ่งเปนชวงสุดทายของการศึกษาภาคบังคับ เปน
การเรียนที่มุงพัฒนาความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน สถานศึกษานอกจากจะทบทวนการ
เรียนรูในกลุมสาระตาง ๆ ที่ไดเรียนรู ตามมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่กําหนดไวแลว จะตองจัดเตรียมแบบ
บูรณาการเปนโครงงานมากขึ้น เปนการเริ่มทําใหผูเรียนไดเขาใจการศึกษาสูโลกของการทํางานตามความ
ตองการของทองถิ่นและสังคม นวัตกรรมดานการสอนและประสบการณในการทํางานดานตาง ๆ แมการเรียน
ภาษาก็สามารถเปนชองทางสูโลกของการทํางานได และตองชี้แจงใหผูเรียนไดทราบวา สังคมในอนาคต
จะตองอยูบ นรากฐานของความรู สถานศึกษาจึงตองจัดบรรยากาศใหอยูใ นสภาพแหงการเรียนรูที่สมบูรณ
เปนตัวอยางแกสังคม และควรจัดรายวิชาหรือโครงงานที่สนองความถนัด ความสนใจของผูเรียนเพิ่มขึ้นดวย
การเรียนในชวงชั้นที่ ๔ ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๔-๖ ซึ่งเปนชวงสุดทายของการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สถานศึกษาตองจัดการเรียนรู เพื่อเตรียมตัวใหผูเรียนมีความพรอมในดานการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น หรือ
การประกอบอาชีพ ดังนั้น สถานศึกษาควรจัดการเรียนการสอน เพื่อมุงสงเสริมความถนัดและความสนใจของ
ผูเรียนในลักษณะรายวิชาหรือโครงงาน
๓.๖ แนวทางการจัดหลักสูตรสถานศึกษา
เพื่อใหการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ดําเนินไปดวยดีบรรลุตามที่คาดหวัง จึงกําหนดแนว
ทางการดําเนินงาน ดังนี้
๓.๖.๑ การจัดทําสาระของหลักสูตร
๑) กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาค โดยวิเคราะหจากมาตรฐาน
การเรียนรูชวงชั้นที่กําหนด ไวในแตละกลุมสาระการเรียนรู มาจัดเปนผลการเรียนรู การเรียนรูที่คาดหวังรายป
หรือรายภาค ที่ระบุถึงความรู ความสามารถของผูเรียน ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากการเรียนรูในแตละปหรือภาค นั้น

การกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาคของสาระการเรียนรูของรายวิชา ที่มีความ
เขม (Honour Course) ใหสถานศึกษากําหนดไดตามความเหมาะสม สอดคลองกับรายวิชาที่จะจัด
๒) กําหนดสาระการเรียนรูรายปหรือรายภาค โดยวิเคราะหจากผลการเรียนรูที่
คาดหวังรายปหรือรายภาคที่กําหนดไวในขอ ๑) ใหสอดคลองกับสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระและ
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น รวมทั้ง สอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่นและของชุมชน
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 ใชเกณฑการพิจารณาที่ใชเวลาจัดการเรียนรู ๔๐ ชัว่ โมงตอภาคเรียนมีคาเทากับ ๑
หนวยกิต
สาระการเรียนรูที่สถานศึกษาจัดทําเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนวิชาเฉพาะของสายอาชีพหรือ
โปรแกรมเฉพาะทางอื่น ๆ ใชเกณฑการพิจารณา คือ สาระการเรียนรูที่ใชเวลาจัดการเรียนรูระหวาง ๔๐–๖๐
ชั่วโมงตอภาคเรียน มีคาเทากับ ๑ หนวยกิต ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถกําหนดไดตามความเหมาะสม และใช
หลักเกณฑเดียวกัน
๔) จัดทําคําอธิบายรายวิชา โดยการนําผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป หรือรายภาค
สาระการเรียนรูรายป หรือรายภาค รวมทั้งเวลาและจํานวนหนวยกิตที่กําหนดตามขอ ๑) ๒) และ ๓) มาเขียน
เปนคําอธิบายรายวิชา โดยใหประกอบดวย ชือ่ รายวิชา จํานวนเวลาหรือจํานวนหนวยกิต มาตรฐานการเรียนรู
และสาระการเรียนรูของรายวิชานั้น ๆ
สําหรับชื่อรายวิชามีแนวทางในการกําหนดดังนี้ ชื่อรายวิชาของสาระการเรียนรู
ใหใชตามชือ่ กลุมสาระการเรียนรู 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 หรือเปนการบูรณาการที่สอดคลองกับวิถชี ีวิต

ของผูเรียน โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรูที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน การจัดการเรียนรูสําหรับ
หนวยการเรียนรูในแตละชวงชัน้ สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนไดเรียนรู โดยการปฏิบัติโครงงานอยางนอย 1
โครงงาน
๖) จัดทําแผนการจัดการเรียนรู โดยวิเคราะหจากคําอธิบายรายวิชา รายป หรือ
รายภาคและหนวยการเรียนรูที่จัดทํา กําหนดเปนแผนการจัดการเรียนรูของผูเรียนและผูสอน
๓.๖.๒ การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ
และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน โดยคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
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
สถานศึกษาตองรวมกับชุมชน กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อเปน
เปาหมายในการพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่สถานศึกษาจะกําหนดเปนคุณลักษณะอันพึง
ประสงคนั้น สามารถกําหนดขึ้นไดตามความตองการ โดยใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความจําเปนที่
จะตองมีการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมดังกลาว ใหแกผูเรียนเพิ่มจากที่กําหนดไวในกลุมสาระการ
เรียนรูตาง ๆ
ในแตละภาคเรียนหรือปการศึกษา ครูผูสอนตองจัดใหมีการวัดและประเมินผลรวม
ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน โดยเปนการประเมินเชิงวินิจฉัย เพื่อการปรับปรุงพัฒนาและการสง
ตอ ทั้งนี้ ควรประสานสัมพันธกับผูเรียน ผูปกครอง และผูเกี่ยวของรวมกันประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
รายป/รายภาค
ในแตละชวงชัน้ สถานศึกษาตองจัดใหมีการวัดและประเมินผลรวม ดานคุณ
ลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน เพื่อทราบความกาวหนาและพัฒนาการของผูเรียน สถานศึกษาจะไดนําไป
กําหนดแผนกลยุทธในการปรับปรุงพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน ใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด

แนวทางการวัดและประเมินผลดานคุณลักษณะอันพึงประสงคใหเปนไปตามที่
สถานศึกษากําหนด
๓.๖.๔ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีรูปแบบและวิธีการที่
หลากหลายเพื่อใหสอดคลองกับความถนัด ความสนใจ และความตองการของผูเรียน โดยใหผูสอนนํา
กระบวนการวิจยั มาผสมผสานหรือบูรณาการใชในการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน และ
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู สามารถใชกระบวนการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู โดยมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติ เริ่มตั้งแตการวิเคราะหปญหา การวางแผนแกปญหาหรือพัฒนา การดําเนินการแกปญหาหรือพัฒนา
การเก็บรวบรวมขอมูล การสรุปผลการแกปญ
 หาหรือพัฒนา และการรายงานผลการเรียนรู และการนํา
ผลการวิจัยไปประยุกตใช

การกํากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน
ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่สําคัญในการใหทุกสวนทุกฝายใน
สังคม มีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา และกระจายอํานาจการศึกษาลงไปยังทองถิ่นโดยตรง
โดยเฉพาะสถานศึกษา ซึ่งเปนผูจัดการเรียนการสอน ดังนั้น เพื่อใหผลผลิตทางการศึกษา คือ ผูเรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กําหนด และสอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคม จําเปนตองมีระบบการกํากับ
ติดตาม ประเมินและรายงานผลการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหทุกกลุมทุกฝายมีสวนรวมรับผิดชอบในการ
จัดการศึกษา เห็นความกาวหนา ปญหา อุปสรรค ตลอดจนใหความรวมมือ ชวยเหลือ สงเสริม และสนับสนุน
การวางแผน และดําเนินงานการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพอยางแทจริง
การกํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาเปนกระบวนการที่เปนกลไกหนึ่งของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามที่มาตรฐานกําหนด โดยตองมีการดําเนินการที่เปนระบบเครือขาย
ครอบคลุมทั้งหนวยงานภายในและภายนอกกระทรวง ตั้งแตระดับชาติ เขตพื้นที่ และสถานศึกษา ในรูปแบบ
ของคณะกรรมการที่มาจากบุคคลทุกระดับ และทุกอาชีพ ในการกําหนดดูแลและประเมินผล ตองมีการ
รายงานผลจากทุกระดับใหทุกฝายรวมทั้งประชาชนทั่วไปทราบ เพือ่ คนหาแนวทางรวมกันพัฒนาคุณภาพ
ตอไป
เพื่อใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคณ
ุ ภาพอยางแทจริง ตองมีการประเมินผลการจัด
การศึกษา ทั้งระดับชาติ เขตพื้นที่ และสถานศึกษา

