


 
 
 
 

 
ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ที ่921/๒๕๖๑ 
เรื่อง ยกเลิกมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวช้ีวัด สำระที่ ๒ กำรออกแบบและเทคโนโลยี และ 

สำระท่ี ๓ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
และเทคโนโลยี ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551  
และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

-------------------------------------- 

อนุสนธิค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ สพฐ. 1239/2560 สั่ง ณ วันที่ 7 สิงหำคม 2560 
เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และสำระภูมิศำสตร์ 
ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 และค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ที่ 30/2561 สั่ง ณ วันที่ ๕ มกรำคม 2561 เรื่อง ให้เปลี่ยนแปลงมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 เพ่ือให้สถำนศึกษำพัฒนำผู้เรียนให้มีศักยภำพในกำรแข่งขันและด ำรงชีวิตอย่ำง
สร้ำงสรรคใ์นประชำคมโลก ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ สพฐ. 293/2551 เรื่อง ให้ใช้ 
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีอ ำนำจในกำรยกเลิก เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำยและวิธีกำรจัด
กำรศึกษำ ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรลดควำมซ้ ำซ้อนของเนื้อหำสำระเกี่ยวกับเทคโนโลยี  โดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในครำวประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษำยน ๒๕๖๑ จึงให้ด ำเนินกำรดังนี้  

๑. ยกเลิกมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด สำระที่ ๒ กำรออกแบบและเทคโนโลยี และสำระที่ ๓ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 คงเหลือ ๒ สำระ คือ สำระที่ ๑ กำรด ำรงชีวิตและครอบครัว 
และสำระท่ี 4 กำรอำชีพ 

๒. เปลี่ยนชื่อ สำระที่ 4 กำรอำชีพ เป็น สำระที่ ๒ กำรอำชีพ ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ
และเทคโนโลยี ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551  

เงื่อนไขและระยะเวลำกำรยกเลิกและเปลี่ยนชื่อสำระ ตำมข้อ ๑ และ ข้อ 2 ให้เป็นไปดังนี้ 

 

 

๒ / ๑.ปีกำรศึกษำ... 

 



๒ 

 

 ๑. ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ให้ยกเลิกและเปลี่ยนชื่อสำระในชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ และ ๔ และ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และ ๔ 
 ๒. ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ให้ยกเลิกและเปลี่ยนชื่อสำระในชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑  ๒  ๔ และ ๕ 
และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑  ๒  ๔ และ ๕ 
 ๓. ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  เป็นต้นไป ให้ยกเลิกและเปลี่ยนชื่อสำระทุกชั้นเรียน  
 ๔. ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  ให้เปลี่ยนชื่อกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ดังนี้ 

๔.๑ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี เป็น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
๔.๒ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ เป็น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

          สั่ง  ณ  วันที่  3  พฤษภำคม พ.ศ. 25๖๑ 
  
 
 

      
 (นำยบุญรักษ์  ยอดเพชร) 
 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 



 
 
 

 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ที ่922/๒๕๖๑ 

เรื่อง  กำรปรับปรุงโครงสร้ำงเวลำเรียน ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 

---------------------------------------- 

อนุสนธิค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ สพฐ. 1239/2560 สั่ง ณ วันที่ 7 สิงหำคม 2560 
เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และสำระภูมิศำสตร์ 
ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 และค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
ที่ 30/2561  สั่ง ณ วันที่ ๕ มกรำคม 2561 เรื่อง ให้เปลี่ยนแปลงมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 เพ่ือให้สถำนศึกษำพัฒนำผู้เรียนให้มีศักยภำพในกำรแข่งขันและด ำรงชีวิต 
อย่ำงสร้ำงสรรค์ในประชำคมโลก ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำรที่ สพฐ. 293/2551 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  โดย 
ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีอ ำนำจในกำรยกเลิก เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำยและวิธีกำรจัดกำรศึกษำ  
ดังนั้น เพ่ือให้สถำนศึกษำสำมำรถบริหำรจัดกำรเวลำเรียนได้ เหมำะสมกับบริบทและจุดเน้นของสถำนศึกษำ 
โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในครำวประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษำยน ๒๕๖๑ จึงปรับปรุงโครงสร้ำงเวลำเรียนให้มีควำมยืดหยุ่น ดังนี้ 

๑. ระดับประถมศึกษำ  
1) ปรับเวลำเรียนพ้ืนฐำนของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ได้ตำมควำมเหมำะสม สอดคล้องกับ

บริบท จุดเน้นของสถำนศึกษำ และศักยภำพของผู้เรียน โดยจัดเวลำเรียนพ้ืนฐำนส ำหรับสำระประวัติศำสตร์ 
๔๐ ชั่วโมงต่อปี ทั้งนี้ ต้องมีเวลำเรียนพ้ืนฐำนรวม จ ำนวน 840 ชั่วโมงต่อปี และผู้เรียนต้องมีคุณภำพ 
ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก ำหนด 

2) จัดเวลำเรียนเพ่ิมเติม โดยจัดเป็นรำยวิชำเพ่ิมเติม หรือกิจกรรมเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับ
จุดเน้นและควำมพร้อมของสถำนศึกษำ และเกณฑ์กำรจบหลักสูตร เฉพำะระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๓ 
สถำนศึกษำอำจจัดให้เป็นเวลำส ำหรับสำระกำรเรียนรู้พ้ืนฐำนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยและกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

3) จัดเวลำส ำหรับกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน จ ำนวน ๑๒๐ ชั่วโมงต่อปี 
4) จัดเวลำเรียนรวมทั้งหมด ให้เป็นไปตำมควำมเหมำะสมของสถำนศึกษำ ทั้งนี้ ควรค ำนึงถึง

ศักยภำพและพัฒนำกำรตำมช่วงวัยของผู้เรียนและเกณฑ์กำรจบหลักสูตร 
 
 

 
๒ / ๒.ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น... 

 



๒ 

 

2. ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  
 1) ปรับเวลำเรียนพ้ืนฐำนของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ได้ตำมควำมเหมำะสม สอดคล้องกับ
บริบท จุดเน้นของสถำนศึกษำ และศักยภำพของผู้เรียน โดยจัดเวลำเรียนพ้ืนฐำนส ำหรับสำระประวัติศำสตร์ 
๔๐ ชั่วโมงต่อปี หรือ ๑ หน่วยกิตต่อปี  ทั้งนี้ ต้องมีเวลำเรียนพ้ืนฐำนรวม จ ำนวน 880 ชั่วโมงต่อปี หรือ  
22 หน่วยกิตต่อปี และผู้เรียนต้องมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก ำหนด และสอดคล้องกับ
เกณฑ์กำรจบหลักสูตร   
 2) จัดเวลำเรียนเพ่ิมเติม โดยจัดเป็นรำยวิชำเพ่ิมเติม หรือกิจกรรมเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับ
จดุเน้นและควำมพร้อมของสถำนศึกษำ และเกณฑ์กำรจบหลักสูตร 
 3) จัดเวลำส ำหรับกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน จ ำนวน ๑๒๐ ชั่วโมงต่อปี 
 4) จัดเวลำเรียนรวมทั้งหมด ให้เป็นไปตำมควำมเหมำะสมของสถำนศึกษำ ทั้งนี้ ควรค ำนึงถึง
ศักยภำพและพัฒนำกำรตำมช่วงวัยของผู้เรียนและเกณฑ์กำรจบหลักสูตร 

๓. ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  
 1) ปรับเวลำเรียนพ้ืนฐำนของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ได้ตำมควำมเหมำะสม สอดคล้องกับ
บริบท จุดเน้นของสถำนศึกษำ และศักยภำพของผู้เรียน โดยจัดเวลำเรียนพ้ืนฐำนส ำหรับสำระประวัติศำสตร์
รวม ๓ ปี จ ำนวน 8๐ ชั่วโมง หรือ ๒ หน่วยกิต ทั้งนี้ ต้องมีเวลำเรียนพ้ืนฐำนรวม 3 ปี จ ำนวน 1,640 ชั่วโมง 
หรือ 41 หน่วยกิต และผู้เรียนต้องมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก ำหนด และสอดคล้องกับ
เกณฑ์กำรจบหลักสูตร  

 2) จัดเวลำเรียนเพ่ิมเติม โดยจัดเป็นรำยวิชำเพ่ิมเติม หรือกิจกรรมเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับ
จุดเน้นและควำมพร้อมของสถำนศึกษำ และเกณฑ์กำรจบหลักสูตร 

 3) จัดเวลำส ำหรับกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน รวม ๓ ปี จ ำนวน ๓๖๐ ชั่วโมง 
 4) จัดเวลำเรียนรวมทั้งหมด ให้เป็นไปตำมควำมเหมำะสมของสถำนศึกษำ ทั้งนี้ ควรค ำนึงถึง
ศักยภำพและพัฒนำกำรตำมช่วงวัยของผู้เรียนและเกณฑ์กำรจบหลักสูตร 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ  วันที่  3  พฤษภำคม พ.ศ. 25๖๑ 
  
 
 
 
 (นำยบุญรักษ์  ยอดเพชร) 
 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


