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๑. ส่วนน ำ 
ควำมน ำ 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๔๔  ให้เป็นหลักสูตร
แกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถ ในการแข่งขันในเวทีระดับโลก 
(กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๔) พร้อมกันนี้ได้ปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.  ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่มุ่งเน้นการ
กระจายอ านาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่น และสถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร   เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพและ ความต้องการของท้องถ่ิน (ส านักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๒) 

จากการวิจัย และติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรในช่วงระยะ ๖ ปีที่ผ่านมา (ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, ๒๕๔๖ ก., ๒๕๔๖ ข., ๒๕๔๘ ก., ๒๕๔๘ ข.;  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๔๗;  
ส านักผู้ตรวจราชการและติดตามประเมินผล , ๒๕๔๘;  สุวิมล    ว่องวาณิช และนงลักษณ์  วิรัชชัย, ๒๕๔๗; 
Nutravong, ๒๐๐๒; Kittisunthorn, ๒๐๐๓)  พบว่า  หลักสูตรการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔  มีจุดดี
หลายประการ เช่น ช่วยส่งเสริมการกระจายอ านาจทางการศึกษาท าให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีส่วนร่วมและมี
บทบาทส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และมีแนวคิดและหลักการในการ
ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาดังกล่าวยังได้สะท้อนให้เห็นถึง
ประเด็นที่เป็นปัญหาและความไม่ชัดเจนของหลักสูตรหลายประการทั้งในส่วนของเอกสารหลักสูตร กระบวนการน า
หลักสูตรสู่การปฏิบัติ และผลผลิตที่เกิดจากการใช้หลักสูตร ได้แก่ ปัญหาความสับสนของผู้ปฏิบัติในระดับ
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาส่วนใหญ่ก าหนดสาระและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้มาก 
ท าให้เกิดปัญหาหลักสูตรแน่น  การวัดและประเมินผลไม่สะท้อนมาตรฐาน ส่งผลต่อปัญหาการจัดท าเอกสาร
หลักฐานทางการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน รวมทั้งปัญหาคุณภาพ ของผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ 
ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
อันยังไม่เป็นที่น่าพอใจ  

นอกจากนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ ( พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔)       ไดช้ี้ให้เห็น
ถึงความจ าเป็นในการปรบัเปลี่ยนจุดเน้นในการพฒันาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรม และมคีวามรอบรู้อย่าง
เท่าทัน  ให้มีความพร้อมทั้งด้านรา่งกาย สติปัญญา  อารมณ์และศีลธรรม  สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
น าไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง  แนวการพัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพืน้ฐานจิตใจที่ดีงาม 
มีจิตสาธารณะ  พร้อมทัง้มีสมรรถนะ ทักษะและความรูพ้ื้นฐานทีจ่ าเป็นในการด ารงชวีิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศแบบยั่งยืน (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๔๙)  ซึ่งแนวทางดังกลา่วสอดคลอ้งกับนโยบาย
ของกระทรวงศกึษาธกิารในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งส่งเสริมผูเ้รียน 
มีคุณธรรม รักความเป็นไทยให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์  สร้างสรรค ์มีทักษะด้านเทคโนโลยี  สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นและสามารถ   อยู่รว่มกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันต ิ(กระทรวงศกึษาธิการ, ๒๕๕๑)   
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จากข้อค้นพบในการศึกษาวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  ๒๕๔๔ ที่
ผ่านมา ประกอบกับข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ ๑๐ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคน
ในสังคมไทย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชน   สู่ศตวรรษที่ ๒๑   จึงเกิดการทบทวน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๔๔  เพื่อน าไปสู่ การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่มีความเหมาะสม ชัดเจน ทั้งเป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
กระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา   โดยได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์   
จุดหมาย   สมรรถนะส าคัญ  ของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อ
ใช้เป็นทิศทาง ในการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับ  นอกจากนั้นได้ก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนขั้น
ต่ าของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีไว้ในหลักสูตรแกนกลางและเปิดโอกาสให้สถานศึกษาเพิ่มเติมเวลา
เรียนได้ตามความพร้อมและจุดเน้น   อีกทั้งได้ปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผู้เรียน เกณฑ์การจบการศึกษาแต่
ละระดับ  และเอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และมีความชัดเจน
ต่อการน าไปปฏิบัติ 
 เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นี้ จัดท าขึ้นส าหรับท้องถิ่นและ
สถานศึกษาได้น าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
เด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้  และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
ด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
             มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในเอกสารนี้ ช่วยท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับเห็น
ผลคาดหวังที่ต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถ  ช่วยให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมั่นใจ ท าให้   การจัดท าหลักสูตรในระดับ
สถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ และช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา  ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับตั้งแต่
ระดับชาติจนกระทั่งถึงสถานศึกษา จะต้องสะท้อนคุณภาพ   ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และครอบคลุม
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน      

การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง
ระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันท างาน  อย่างเป็นระบบ และต่อเน่ือง ในการ
วางแผน ด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
 
 ดังนั้นโรงเรียนกุดจกิวิทยาคาร จึงจดัท าหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่มการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์  
เปิดเป็นวิชาเลือกเสรีให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่สนใจเลือกเรียนในรายวิชาตา่งๆ ตามความถนัด 
 

ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศกึษำ 
 จากการทบทวนภารกิจในรอบปีที่ผ่านมมา และการวิเคราะห์บริบท (Context  Analysis) โดยใช้เทคนิค 
SWOT Analysis และ Balance  Scorecard (BSC) ในการก าหนดมุมมองให้ครอบคลุมทั้ง   ๔  มิติ เพื่อหาศักยภาพใน



๓ 

 

 
 

การวางแผนขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (๒๕๕๒-๒๕๖๒) ภายใต้แนวทาง ๔ ใหม่ โดยการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ตามแนวทางของการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – 
Based  Management : SBM) และหลักธรรมาภิบาล   (Good  Governance)   เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การ
ปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ (Best Practice) โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์   พันธกิจ   เป้าประสงค์   กลยุทธ์  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน   ปรัชญา  ค าขวัญ  และ นโยบาย  ดังนี ้
 
๑.  วิสัยทัศน์ 
 “โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร  มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีสุขภาพแข็งแรง มารยาท
งามตามความเป็นไทย  และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๒.  พันธกิจ 
 ๒.๑ พัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เข็มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
              ๒.๒พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมน าความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและได้รับ
การศกึษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น 
              ๒.๓ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์  แข็งแรง  มีมารยาทงามตามความเป็น
ไทย  
 ๒.๔ ส่งเสริมให้ครูเป็นครูมืออาชพี 
             ๒.๕ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนใช้แหล่งเรียนรู้  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี ให้
สอดคล้องกับการเรียนรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
             ๒.๖ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการระดมทรพัยากรในท้องถ่ินมาใช้ในการจดัการศึกษา 
           
๓.  เป้ำประสงค ์ 
 ๓.๑ เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
              ๓.๒ เพื่อใหน้ักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมน าความรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ได้รับการศึกษาที่มคีุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
              ๓.๓ เพื่อให ้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีการพัฒนาความรู ้ความสามารถในการจดัการเรียนรู ้และ
ทักษะการปฏิบัติงาน 
 ๓.๔เพื่อให้ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๕ เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี ภายในโรงรียนอย่างเพียงพอ 
๓.๖เพื่อให้ผุ้ปกครอง  ชมุชน  ท้องถิ่น  และผู้มีสว่นเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการและระดม

ทรัพยากรเพื่อใช้ในการพฒันาการศกึษาให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 



๔ 

 

 
 

๔.กลยุทธ์  
 กลยุทธ์  1  พัฒนาความรู้ตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
 กลยุทธ์  2  พัฒนาคณุภาพการจดัการศึกษา 
 กลยุทธ์  3  สรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์  4  การพัฒนาผูเ้รียนให้มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 กลยุทธ์  5  พัฒนาผู้เรียนตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 
ปรัชญำ 
 สุสสูส   ลภเต  ปญญ   ผู้ตั้งใจศึกษา  ย่อมได้ปัญญา 
ค ำขวัญ 
 เรียนดี     วินัยเด่น     เน้นกีฬา     รักษาสิ่งแวดล้อม 
อัตลักษณ์ 

รักการออกก าลังกาย  ทักทายไหว้สวย 
เอกลักษณ์ลักษณ์ 
 โรงเรียนสะอาด  บรรยากาศร่มรื่น 
 
จุดเนน้กำรพัฒนำผู้เรียนโรงเรียนกุดจิกวิทยำคำร  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
           ๑. เร่งรัดพัฒนาผู้เรียน ตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ดังนี ้ 
               ๑.๑ มุ่งเน้นการเป็นผู้มีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น าการพึ่งตนเอง การช่วยเหลือสังคม 
และการมีมนุษย์สัมพันธ ์
               ๑.๒ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชพีเพื่อเป็นพื้นฐานในการศกึษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ 
               ๑.๓ มุ่งเน้นการเพาะบม่นิสัยให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความสุภาพอ่อนโยน มีความเมตตากรณุา ไม่เอาเปรียบ
ผู้อื่น แต่งกายสะอาดเรียบร้อยมีกิริยาทา่ทางสง่างาม 
               ๑.๔ มุ่งเน้นการปลูกฝังความเป็นไทย และความเป็นสากล 
               ๑.๕ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะทางดา้นกีฬา และมีสุนทียดา้นดนตรีศิลปะ 
               ๑.๖ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาตา่งประเทศ 
               ๑.๗ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีทักษะการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           ๒. ส่งเสริมพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรูต้่างๆ ห้องสมุด เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต 
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ในโรงเรียน 
           ๓. ส่งเสริมการระดมทรพัยากรมนุษย์ เงิน วัสดุอุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาคณุภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
  



๕ 

 

 
 

           ๔. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่การบริหาร และการวางแผนพัฒนา
โรงเรียน 
           ๕. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยพัฒนาคร ูสื่อ เทคโนโลยี เทคนิควิธีการสอน โดยใช้
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศภายใน การวิจัยในชั้นเรียน และอื่นๆ 
           ๖. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาตา่งประเทศ 
           ๗. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เข้มแข็ง ทันสมัย การมีส่วนรว่มของผู้เกี่ยวข้อง โดยเน้นระบบประกัน
คุณภาพ 
           ๘. พัฒนาการจดับรรยากาศ ภูมิทัศน์ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และจดับรรยากาศในการท างานเพื่อสร้างเสริม
การมีสัมพันธภาพที่ดตี่อกันของบุคลากร 
 
สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรโรงเรียนกดุจิกวทิยาคาร  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ ดังนี ้
 ๑. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหา
ความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้
วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ควำมสำมำรถในกำรคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและ
มีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ๔. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้าง
เสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

๕. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือก และใช ้เทคโนโลยีด้านตา่ง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน  การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์ถูกต้อง เหมาะสม และมคีุณธรรม 
 
 



๖ 

 

 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

หลักสูตรโรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร  พุทธศักราช  ๒๕๕๓ (ฉบับร่าง พ.ศ. ๒๕๕๗ )  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

 
๑.  รักชาติศาสน์ กษัตริย์ 
๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 
๓.  มีวินัย 
๔. ใฝ่เรียนรู้ 
๕. อยู่อย่างพอเพียง 
๖.มุ่งมั่นในการท างาน 
๗.  รักความเป็นไทย 
๘.  มีจติสาธารณะ 

 
 
 
 
 



๗ 

 

 
 

๒. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
โครงสรา้งและอัตราเวลาการจดัการเรียนรู้หลักสตูรสถานศึกษา  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้/ กจิกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
     ภาษาไทย ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
     คณิตศาสตร์ ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
     วิทยาศาสตร์ ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑๖๐  (๔ นก.) ๑๖๐  (๔ นก.) ๑๖๐  (๔ นก.) 

    สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
    ศิลปะ ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
    การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
    ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๘๐  (๒๒นก.) ๘๘๐  (๒๒นก.) ๘๘๐  (๒๒นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติม   
    ๑.  คณิตศาสตร์ ๔๐  (๑นก.) ๔๐  (๑นก.) ๔๐  (๑นก.) 
    ๒. ภาษาไทย ๔๐  (๑นก.) ๔๐  (๑นก.) ๔๐  (๑นก.) 
    ๓. วิทยาการค านวณ ๔๐  (๑นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 
    ๔. การป้องกันการทจุริต ๔๐  (๑นก.) ๔๐  (๑นก.) ๔๐  (๑นก.) 
    ๕.คอมพิวเตอร์ธุรกจิ  - - ๔๐  (๑นก.) 
    ๖.ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น ๔๐  (๑นก.) ๔๐  (๑นก.) - 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
     ๑.  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ๒.  กิจกรรมนักเรยีน 
            o ลูกเสือ – เนตรนาร ี
            o  ชุมนุม 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

     ๓.  กิจกรรมเพื่อสังคม ฯ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี 



๘ 

 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ (ภาคเรียนที่ ๑)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

หน่วยกิต(ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
หน่วยกิต(ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) 
ท๒๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑ ๑.๕(๖๐) ท๒๑๑๐๒  ภาษาไทย ๒ ๑.๕(๖๐) 
ค๒๑๑๐๑  คณิตศาสตร ์๑ ๑.๕(๖๐) ค๒๑๑๐๒  คณิตศาสตร ์๒ ๑.๕(๖๐) 
ว๒๑๑๐๑  วทิยาศาสตร ์๑ ๑.๕(๖๐) ว๒๑๑๐๒  วทิยาศาสตร ์๒ ๑.๕(๖๐) 
ส๒๑๑๐๑  สังคมศึกษา ๑ ๒.๐(๘๐) ส๒๑๑๐๒  สังคมศึกษา  ๒ ๒.๐(๘๐) 
พ๒๑๑๐๑  สุขศึกษาและ       
                   พลศึกษา ๑ 

๑(๔๐) พ๒๑๑๐๒  สุขศึกษาและ       
                    พลศกึษา ๒ 

๑(๔๐) 

ศ๒๑๑๐๑ ศลิปะ ๑ ๑(๔๐) ศ๒๑๑๐๒ ศลิปะ ๒ ๑(๔๐) 
ง๒๑๑๐๑ การงานอาชพีและ 
                 เทคโนโลยี ๑ 

๑(๔๐) ง๒๑๑๐๒ การงานอาชพีและ 
                 เทคโนโลยี ๒ 

๑(๔๐) 

อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๕(๖๐) อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๕(๖๐) 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๐ (๑๐๐) รายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๐ (๑๐๐) 
 ค๒๑๒๐๑ คณิตศาสตร ์ ๐.๕(๒๐) ค๒๑๒๐๒   คณติศาสตร์       ๐.๕(๒๐) 
 ท๒๑๒๐๑   ภาษาไทย ๐.๕(๒๐) ท๒๑๒๐๒    ภาษาไทย ๐.๕(๒๐) 
 ว๒๑๒๐๑  วิทยาการค านวณ ๐.๕(๒๐) ว๒๑๒๐๒ วิทยาการค านวณ ๐.๕(๒๐) 
 ส๒๑๒๐๑  การป้องกันการ
ทุจริต 

๐.๕(๒๐) ส ๒๑๒๐๑  การป้องกันการ
ทุจริต 

๐.๕(๒๐) 

ง๒๑๒๐๑ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น 

๐.๕(๒๐) ง๒๑๒๐๑ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น 

๐.๕(๒๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) 
๑.  กจิกรรมแนะแนว (๒๐) ๑.  กจิกรรมแนะแนว (๒๐) 
๒. กิจกรรมนักเรียน  ๒. กิจกรรมนักเรียน  
     o ลูกเสือ/เนตรนาร ี (๒๐)     o ลูกเสือ/เนตรนาร ี (๒๐) 
    o ชุมนุม  (๑๕)     o ชุมนุม (๑๕) 
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและ   
     สาธารณะประโยชน์    

(๕) 
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและ   
     สาธารณะประโยชน์    

(๕) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๒๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๒๐ 



๙ 

 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ (ภาคเรียนที่ ๑)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

หน่วยกิต(ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
หน่วยกิต(ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) 
ท๒๒๑๐๑  ภาษาไทย ๓ ๑.๕(๖๐) ท๒๒๑๐๒  ภาษาไทย ๔ ๑.๕(๖๐) 
ค๒๒๑๐๑  คณิตศาสตร ์๓ ๑.๕(๖๐) ค๒๒๑๐๒  คณิตศาสตร ์๔ ๑.๕(๖๐) 
ว๒๒๑๐๑  วทิยาศาสตร ์๓ ๑.๕(๖๐) ว๒๒๑๐๒  วทิยาศาสตร ์๔ ๑.๕(๖๐) 
ส๒๒๑๐๑  สังคมศึกษา ๓ ๒.๐(๘๐) ส๒๒๑๐๒  สังคมศึกษา  ๔ ๒.๐(๘๐) 
พ๒๒๑๐๑  สุขศึกษาและ       
                   พลศึกษา ๓ 

๑(๔๐) พ๒๒๑๐๒  สุขศึกษาและ       
                    พลศกึษา ๔ 

๑(๔๐) 

ศ๒๒๑๐๑ ศลิปะ ๓ ๑(๔๐) ศ๒๒๑๐๒ ศลิปะ ๔ ๑(๔๐) 
ง๒๒๑๐๑ การงานอาชพีและ 
                 เทคโนโลยี ๓ 

๑(๔๐) ง๒๒๑๐๒ การงานอาชพีและ 
                 เทคโนโลยี  ๔ 

๑(๔๐) 

อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๑.๕(๖๐) อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔ ๑.๕(๖๐) 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๐(๑๐๐) รายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๐(๑๐๐) 
ค๒๒๒๐๑ คณิตศาสตร ์ ๐.๕(๒๐) ค๒๒๒๐๒ คณิตศาสตร ์ ๐.๕(๒๐) 
ท๒๒๒๐๑   ภาษาไทย ๐.๕(๒๐) ท๒๒๒๐๒   ภาษาไทย ๐.๕(๒๐) 
ว๒๒๒๐๑  วทิยาการค านวณ ๐.๕(๒๐) ว๒๒๒๐๒  วทิยาการค านวณ ๐.๕(๒๐) 
ส๒๒๒๐๑ การป้องกันการทุจริต ๐.๕(๒๐) ส๒๒๒๐๒ การป้องกันการทุจริต ๐.๕(๒๐) 
ง๒๒๒๐๑ ไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์
เบ้ืองต้น 

๐.๕(๒๐) ง๒๒๒๐๒ ไฟฟา้แลอิเล็กทรอนิกส์
เบ้ืองต้น 

๐.๕(๒๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) 
๑.  กจิกรรมแนะแนว (๒๐) ๑.  กจิกรรมแนะแนว (๒๐) 
๒. กิจกรรมนักเรียน  ๒. กิจกรรมนักเรียน  
    o ลูกเสือ/เนตรนาร ี (๒๐)      o ลูกเสือ/เนตรนาร ี (๒๐)  
    o ชุมนุม (๑๕)     o ชุมนุม (๑๕) 
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและ   
     สาธารณะประโยชน์    

๕ ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและ   
     สาธารณะประโยชน์    

๕ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐ 

 



๑๐ 

 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  (ภาคเรียนที่ ๑)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

หน่วยกิต(ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
หน่วยกิต(ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) 
ท๒๓๑๐๑  ภาษาไทย ๕ ๑.๕(๖๐) ท๒๓๑๐๒  ภาษาไทย ๖ ๑.๕(๖๐) 
ค๒๓๑๐๑  คณิตศาสตร ์๕ ๑.๕(๖๐) ค๒๓๑๐๒  คณิตศาสตร ์๖ ๑.๕(๖๐) 
ว๒๓๑๐๑  วทิยาศาสตร ์๕ ๑.๕(๖๐) ว๒๓๑๐๒  วทิยาศาสตร ์๖ ๑.๕(๖๐) 
ส๒๓๑๐๑  สังคมศึกษา ๕ ๒.๐(๘๐) ส๒๓๑๐๒  สังคมศึกษา  ๖ ๒.๐(๘๐) 
พ๒๓๑๐๑  สุขศึกษาและ  
                   พลศึกษา ๕ 

๑(๔๐) พ๒๓๑๐๒  สุขศึกษาและ  
                    พลศกึษา ๖ 

๑(๔๐) 

ศ๒๓๑๐๑ ศลิปะ ๕ ๑(๔๐) ศ๒๓๑๐๒ ศลิปะ ๖ ๑(๔๐) 
ง๒๓๑๐๑ การงานอาชพีและ 
                 เทคโนโลยี ๕ 

๑(๔๐) ง๒๓๑๐๒ การงานอาชพีและ 
                 เทคโนโลยี  ๖ 

๑(๔๐) 

อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๑.๕(๖๐) อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๕(๖๐) 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๐(๑๐๐) รายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๐(๑๐๐) 
ค๒๓๒๐๑ คณิตศาสตร ์ ๐.๕(๒๐) ค๒๓๒๐๒ คณิตศาสตร ์ ๐.๕(๒๐) 
ท๒๓๒๐๑   ภาษาไทย ๐.๕(๒๐) ท๒๓๒๐๒   ภาษาไทย ๐.๕(๒๐) 
ว๒๓๒๐๑  วทิยาการค านวณ ๐.๕(๒๐) ว๒๓๒๐๒  วทิยาการค านวณ ๐.๕(๒๐) 
ส๒๓๒๐๑ การป้องกันการทุจริต ๐.๕(๒๐) ส๒๓๒๐๒ การป้องกันการทุจริต ๐.๕(๒๐) 
ว๒๓๒๐๓ คอมพวิเตอรธ์รุกิจ ๐.๕(๒๐) ว๒๓๒๐๔ คอมพวิเตอรธ์รุกิจ ๐.๕(๒๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) 
๑.  กจิกรรมแนะแนว (๒๐) ๑.  กจิกรรมแนะแนว (๒๐) 
๒. กิจกรรมนักเรียน  ๒. กิจกรรมนักเรียน  
    o ลูกเสือ/เนตรนาร ี (๒๐)     o ลูกเสือ/เนตรนาร ี (๒๐)  
    o ชุมนุม  (๑๕)     o ชุมนุม (๑๕) 
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและ   
     สาธารณะประโยชน์    

๕ ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและ   
     สาธารณะประโยชน์    

๕ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๖๐๐ 
 
 
 



๑๑ 

 

 
 

เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
          (๑)  ผู้เรียนเรียนรายวชิาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน ๘๑ หน่วยกติ โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๖ 
หน่วยกิต และรายวิชาเพิม่เติมตามที่สถานศึกษาก าหนด  
         (๒)  ผู้เรียนต้องไดห้น่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกติ โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน  ๖๖ 
หน่วยกิต  และรายวชิาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า  ๑๑ หน่วยกิต 
         (๓)  ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน  คดิวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่าน เกณฑ ์
การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
         (๔)  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค์  ในระดับผา่นเกณฑ์ 
การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
         (๕)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
 ส าหรับการจบการศกึษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศกึษาเฉพาะทาง การศึกษาส าหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส การศึกษาตามอธัยาศัยให้คณะกรรมการ
ของสถานศึกษา  เขตพื้นที่การศกึษา  และผู้ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการวัด 
และประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักเกณฑใ์นแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

ว๒๑๒๐๓ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ๑  ชัว่โมง/สัปดาห์  ๐.๕ หน่วยกิต 
ว๒๑๒๐๔ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ๑  ชัว่โมง/สัปดาห์  ๐.๕ หน่วยกิต 
     

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
ว๒๒๒๐๓ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ๑  ชัว่โมง/สัปดาห์  ๐.๕ หน่วยกิต 
ว๒๒๒๐๔ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ๑  ชัว่โมง/สัปดาห์  ๐.๕ หน่วยกิต 
     

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ว๒๓๒๐๓ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ๑  ชัว่โมง/สัปดาห์  ๐.๕ หน่วยกิต 
ว๒๓๒๐๔ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ๑  ชัว่โมง/สัปดาห์  ๐.๕ หน่วยกิต 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๓ 

 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ว ๒๑๒๐๓  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                           กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑                           เวลา ๒๐ ชั่วโมง จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต   
 

ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ การเปิด ปิดเครื่อง การใช้แป้นพิมพ์ ระบบปฏิบัติการ การจัดท าส าเนาแผ่น
บันทึก การดูสารบัญ แฟม้ข้อมูล การแก้ไขข้อมูลค าสั่งต่าง ๆ ในการพิมพแ์ฟ้มข้อมูลเอกสารการพมิพ์ตาราง การ
ค้นหาและเปลี่ยนแปลงข้อความ ค าสั่งพิเศษในการสั่งพิมพ ์การประยุกต์ในการพิมพ์เอกสารตา่ง ๆ  

ปฏิบัติการใช้เครื่องและปรับแต่งภาพบนจอ ใช้โปรแกรมประมวลผลค า ป้อนข้อมูล แก้ไขข้อมูล ใช้ค าสั่งใน
การพิมพ์แฟ้มข้อมูล เอกสาร จัดเก็บแฟ้มข้อมูลเอกสารและเรียกแฟ้มข้อมลูมาแก้ไข ก าหนดรูปแบบเอกสาร พิมพ์
เอกสาร สร้างตาราง ค้นหาและเปลี่ยนแปลงข้อความใช้ค าสั่งพิเศษในการสั่งพิมพ์  

           เพื่อให้นักเรียนมีความรูค้วามสามารถในการใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติ  เกิดความรู้  ความคิด  ความ
เข้าใจ  เกี่ยวกับโปรแกรมประมวลผลค า  สามารถน าไปใช้ในการจดัท าเอกสาร  ตลอดจนสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้อีกทัง้ยังเป็นพื้นฐานในการศกึษาต่อและการประกอบอาชีพได้  รวมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้เห็น
คุณค่าการเรียนรู ้ มีความรับผิดชอบมีวินัย มุ่งมั่นในการท างาน ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ย่างพอเพียง รักความ
เป็นไทย  รักชาติ  ศาสน ์ กษัตริย์  มีจติ   สาธารณะและมีสัมมาคารวะ 
 
ผลการเรียนรู ้

๑. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word เบ้ืองต้นได ้
๒. สามารถพิมพ์และปรับปรุงแก้ไขข้อความได้ 

     ๓. สามารถจดัรูปแบบตัวอักษรและเอกสารได้ 
     ๔. สามารถก าหนดเครื่องหมายหน้าหัวข้อและเลขล าดับได้ 
     ๕. สามารถสรา้งตาราง กราฟ และสูตรทางคณิตศาสตร์ได้ 
     ๖. สามารถจดัเอกสารแบบสดมภ์ได ้
     ๗. สามารถสรา้งกราฟิกในเอกสารได ้
     ๘. สามารถค้นหาและตรวจค าในเอกสารได ้
     ๙. สามารถจดัท าจดหมายเวียนได้ 
     ๑๐.สามารถจัดรูปแบบและพิมพ์เอกสารเพื่อจัดท าการ์ดในโอกาสตา่ง ๆ ได้ 
 
รวมทั้งหมด    ๑๐  ผลการเรียนรู ้

 
 



๑๔ 

 

 
 

โครงสร้างรายวิชา  
 

  รายวิชา คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ  รหัสวิชา ว ๒๑๒๐๓   กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑    เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง   จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต 

อัตราส่วนระหว่างเรียน  ๖๐ : ๒๐ : ๒๐ 
 

ที่ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๑. สามารถใช้โปรแกรม 
Microsoft Word 
เบ้ืองต้นได้ 
 

ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็น
เครื่องมือใช้ในการท างานการ
สืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
สูงมีบทบาทส าคัญในการช่วย
อ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินกิจกรรมตา่งๆ และ
ตอบสนองความต้องการ
เฉพาะบุคคลและสังคม 

๒ ๕ 

๒ การท างานของ
คอมพิวเตอร ์

๑. สามารถพิมพ์และ
ปรับปรุงแก้ไขข้อความ
ได้ 
๒.สามารถจัดรูปแบบ
ตัวอักษรและเอกสารได้ 
๓.สามารถก าหนด
เครื่องหมายหน้าหัวข้อ
และเลขล าดับได้ 
๔.สามารถสร้างตาราง 
กราฟ และสูตรทาง
คณิตศาสตร์ได้ 
๕.สามารถจัดเอกสาร
แบบสดมภ์ได้ 
๖.สามารถสร้างกราฟิก
ในเอกสารได ้
๗.สามารถค้นหาและ
ตรวจค าในเอกสารได้ 

การท างานของคอมพวิเตอร์ที่
มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการ
ท างานของหน่วย
รับเข้า   หน่วยประมวลผล
กลาง หน่วยความจ าหลัก 
หน่วยความ จ ารอง และ
หน่วยส่งออก ซึ่งในปัจจุบันได้
มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การท างานตา่ง ๆ มากขึ้น 

๑๐ ๑๐ 



๑๕ 

 

 
 

๓ การจดัการ
สารสนเทศ 

๑.สามารถจัดท า
จดหมายเวียนได ้
 

การจดัการสารสนเทศทีม่ีประ
สิทธิ ภาพจะท าให้สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ใช้งานตา่ง ๆ   ได้เป็นอย่างด ี

๒ ๑๕ 

๔ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

๑.สามารถจัดรูปแบบ
และพิมพ์เอกสารเพื่อ
จัดท าการ์ดในโอกาสตา่ง 
ๆ ได ้

เทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญใน
การด าเนินชีวิตประจ าวนัของ
มนุษย์   ท าให้ชีวติมีความ
สะดวกสบายมากข้ึนแต่ก็มี
ผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่าง
มากหากผู้ใช้ขาด
คุณธรรม   จริยธรรม    ดังนั้
นผู้ใช้จึงต้องใช้อย่างมี
วิจารณญาณ 

๒ ๒๐ 

สอบกลางภาค ๒ ๒๐ 
สอบปลายภาค ๒ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ว ๒๑๒๐๔  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                           กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒                               เวลา ๒๐ ชั่วโมง จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต 
   

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้โปรแกรมตารางงาน สว่นประกอบของโปรแกรมตารางงาน การป้อน
และจัดรูปแบบข้อมูล การสร้างสตูรและการใช้ฟังก์ชันในการค านวณ การปรับแก้ข้อมูล การจัดการฐานข้อมูลใน
ตารางงาน การออกรายงานในรูปแบบข้อความและแผนภูมิ การวิเคราะห์ข้อมูล สรา้งตารางสรุปสาระส าคัญ (Pivot 
Table)   

           เพื่อให้นักเรียนมีความรูค้วามสามารถในการใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติ  เกิดความรู้  ความคิด  ความ
เข้าใจ  เกี่ยวกับโปรแกรมตารางงาน  ตลอดจนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ อีกทัง้ยังเป็นพื้นฐานใน
การศกึษาต่อและการประกอบอาชีพได ้ รวมทั้งพฒันาผู้เรียนให้เห็นคุณค่าการเรียนรู ้ มีความรับผิดชอบมีวินัย  
มุ่งมั่นในการท างาน ซื่อสตัย์สุจรติ  ใฝ่เรียนรู ้ อยูอ่ย่างพอเพียง        รักความเป็นไทย  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ มี
จิตสารธารณะและมีสัมมาคารวะ 
 
 
ผลการเรียนรู ้

๑. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Excell 

๒. สามารถป้อนข้อมูลและการจดัการกับข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 

๓. สามารถสรา้งสูตรและฟังก์ชันในการค านวณได้ 

๔. สามารถสรา้งแผนภูมิหรอืชารด์ได ้

๕. สามารถจดัท าข้อมูลในเรือ่งต่าง ๆ พร้อมทั้งแสดงแผนภูมิหรือชาร์ดได้ 

 

รวมทั้งหมด    ๕   ผลการเรียนรู ้
  
 
 
 
 

 
 



๑๗ 

 

 
 

โครงสร้างรายวิชา  
 

  รายวิชา คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ  รหัสวิชา ว ๒๑๒๐๔   กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒    เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง   จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต 

อัตราส่วนระหว่างเรียน  ๖๐ : ๒๐ : ๒๐ 
 

ที่ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๑. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ

การใช้โปรแกรม Microsoft 

Excell 

 

ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็น
เครื่องมือใช้ในการท างานการ
สืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
สูงมีบทบาทส าคัญในการช่วย
อ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ และ
ตอบสนองความต้องการ
เฉพาะบุคคลและสังคม 

๔ ๕ 

๒ การท างานของ
คอมพิวเตอร ์

๑. สามารถป้อนข้อมูลและ

การจดัการกับข้อมูลใน

รูปแบบต่าง ๆ ได ้

 

 
 

การท างานของคอมพวิเตอร์ที่
มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการ
ท างานของหน่วย
รับเข้า   หน่วยประมวลผล
กลาง หน่วยความจ าหลัก 
หน่วยความ จ ารอง และ
หน่วยส่งออก ซึ่งในปัจจุบันได้
มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การท างานตา่ง ๆ มากขึ้น 

๒ ๑๐ 

๓ การจดัการ
สารสนเทศ 

๑.สามารถสร้างสตูรและ

ฟังก์ชันในการค านวณได้ 

๒.สามารถสร้างแผนภูมหิรือ

ชารด์ได ้

การจดัการสารสนเทศทีม่ีประ
สิทธิ ภาพจะท าให้สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ใช้งานตา่ง ๆ   ได้เป็นอย่างด ี

๖ ๑๕ 

๔ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

๑.สามารถจัดรูปแบบและ
พิมพ์เอกสารเพื่อจดัท า

เทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญใน
การด าเนินชีวิตประจ าวนัของ
มนุษย์   ท าให้ชีวติมีความ

๔ ๒๐ 



๑๘ 

 

 
 

การด์ในโอกาสต่างต่างๆ ได้ 
ๆ ได ้

สะดวกสบายมากข้ึนแต่ก็มี
ผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่าง
มากหากผู้ใช้ขาด
คุณธรรม   จริยธรรม    ดังนั้
นผู้ใช้จึงต้องใช้อย่างมี
วิจารณญาณ 

สอบกลางภาค ๒ ๒๐ 
สอบปลายภาค ๒ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ว๒๒๒๐๓  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๑                          เวลา ๒๐ ชั่วโมง จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต   
 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้โปรแกรมน าเสนอ ส่วนประกอบของโปรแกรมน าเสนอ การป้อนและ
จัดรูปแบบข้อมูล การตกแต่งงานน าเสนอให้มีความน่าสนใจ การปรับแก้ข้อมูล การจัดการกับงานน าเสนอ   

           เพื่อให้นักเรียนมีความรูค้วามสามารถในการใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติ  เกิดความรู้  ความคิด  ความ
เข้าใจ  เกี่ยวกับโปรแกรมน าเสนองาน  ตลอดจนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ อีกทั้งยังเป็นพื้นฐาน
ในการศกึษาต่อและการประกอบอาชีพได ้ รวมทัง้พัฒนาผู้เรียนให้เห็นคุณค่าการเรียนรู้  มีความรบัผิดชอบมีวินัย  
มุ่งมั่นในการท างาน ซื่อสตัย์สุจรติ  ใฝ่เรียนรู ้ อยูอ่ย่างพอเพียง รักความเป็นไทย  รักชาต ิ ศาสน์  กษัตริย์  มจีิต 
สารธารณะและมีสัมมาคารวะ 
 
ผลการเรียนรู ้

๑. นักเรียนสามารถเรียนรู้การท างานดว้ยโปรแกรม Microsoft PowerPoint  

๒. นักเรียนสามารถตกแต่งงานน าเสนอให้มีความน่าสนใจได้ 

๓. นักเรียนจัดการกับงานน าเสนอได้ 

๔. นักเรียนสามารถเรียนรู้ความสามารถใหม่ๆ ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได ้

 

รวมทั้งหมด    ๔   ผลการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

 
 

โครงสร้างรายวิชา  
 

  รายวิชา คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ  รหัสวิชา ว๒๒๒๐๓   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๑    เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง   จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต 

อัตราส่วนระหว่างเรียน  ๖๐ : ๒๐ : ๒๐ 
 

ที่ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๑. นักเรียนสามารถ
เรียนรู้การท างานด้วย
โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint  

ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็น
เครื่องมือใช้ในการท างานการ
สืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
สูงมีบทบาทส าคัญในการช่วย
อ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ และ
ตอบสนองความต้องการ
เฉพาะบุคคลและสังคม 

๔ ๕ 

๒ การท างานของ
คอมพิวเตอร ์

๑. นักเรียนสามารถตก

แต่งงานน าเสนอให้มี

ความน่าสนใจได ้

 

 

 
 

การท างานของคอมพวิเตอร์ที่
มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการ
ท างานของหน่วย
รับเข้า   หน่วยประมวลผล
กลาง หน่วยความจ าหลัก 
หน่วยความ จ ารอง และ
หน่วยส่งออก ซึ่งในปัจจุบันได้
มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การท างานตา่ง ๆ มากขึ้น 

๔ ๑๐ 

๓ การจดัการ
สารสนเทศ 

๑.นักเรียนจัดการกับงาน

น าเสนอได้ 

 

 

การจดัการสารสนเทศทีม่ีประ
สิทธิ ภาพจะท าให้สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ใช้งานตา่ง ๆ   ได้เป็นอย่างด ี

๔ ๑๕ 

๔ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

๑.สามารถจัดรูปแบบ
และพิมพ์เอกสารเพื่อ

เทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญใน
การด าเนินชีวิตประจ าวนัของ
มนุษย์   ท าให้ชีวติมีความ

๔ ๒๐ 



๒๑ 

 

 
 

จัดท าการ์ดในโอกาสตา่ง 
ๆ ได ้

สะดวกสบายมากข้ึนแต่ก็มี
ผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่าง
มากหากผู้ใช้ขาด
คุณธรรม   จริยธรรม    ดังนั้
นผู้ใช้จึงต้องใช้อย่างมี
วิจารณญาณ 

สอบกลางภาค ๒ ๒๐ 
สอบปลายภาค ๒ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ว ๒๒๒๐๔  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒                          เวลา ๒๐ ชั่วโมง จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต   
 

ศึกษาคุณสมบัติของเครือ่งคอมพิวเตอร์ในงานกราฟิก การเขียนรูป การวาดรูปดว้ยโปรแกรมวาด
ภาพกราฟิกและกราฟิกพื้นฐาน การสร้างรูปภาพงานศิลป์ด้วยคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการสรา้งภพโดยใช้ค าสั่งจาก
โปรแกรมกราฟิก วาดภาพ เก็บภาพ เรียกภาพมาแก้ไข ระบายสี ส าเนาภาพ ขยายและลดขนาดภาพ รูปแบบ
ตัวอักษรพิมพ์งาน เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจและทักษะเบ้ืองต้น  เกี่ยวกับการสรา้งภาพเบ้ืองต้น และสร้างแนวคิด
เกี่ยวกับงานกราฟิกและการน าเสนอดว้ยคอมพวิเตอร์  

           เพื่อให้นักเรียนมีความรูค้วามสามารถในการใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติ  เกิดความรู้  ความคิด  ความ
เข้าใจ  เกี่ยวกับโปรแกรมงานกราฟิก  ตลอดจนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานใน
การศกึษาต่อและการประกอบอาชีพได ้ รวมทั้งพฒันาผู้เรียนให้เห็นคุณค่าการเรียนรู ้ มีความรับผิดชอบมีวินัย  
มุ่งมั่นในการท างาน ซื่อสตัย์สุจรติ ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย รักชาต ิศาสน์ กษตัริย์ มจีิต       
สารธารณะและมีสัมมาคารวะ 
 
 
ผลการเรียนรู ้

๑. เพื่อเรียนรู้และอธิบายความรู้พื้นฐานของโปรแกรม Photoshop  

๒. นักเรียนสามารถใช้งานโปรแกรม Photoshop  ได้ 

๓. นักเรียนสามารถสรา้งงานกราฟกิจากงานที่ไดร้ับมอบหมายได้ 

๔. นักเรียนสามารถสรา้งงานกราฟกิจากจินตนาการได้ 

 

รวมทั้งหมด    ๔   ผลการเรียนรู ้
  
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

 
 

โครงสร้างรายวิชา  
 

  รายวิชา คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ  รหัสวิชา ว๒๒๒๐๔   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒    เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง   จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต 

อัตราส่วนระหว่างเรียน  ๖๐ : ๒๐ : ๒๐ 
 

ที่ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๑. เพื่อเรียนรู้และ
อธิบายความรู้พื้นฐาน
ของโปรแกรม 
Photoshop 

ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็น
เครื่องมือใช้ในการท างานการ
สืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
สูงมีบทบาทส าคัญในการช่วย
อ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ และ
ตอบสนองความต้องการ
เฉพาะบุคคลและสังคม 

๔ ๕ 

๒ การท างานของ
คอมพิวเตอร ์

๑. นักเรียนสามารถใช้

งานโปรแกรม 

Photoshop  ได ้

 

 

 

 
 

การท างานของคอมพวิเตอร์ที่
มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการ
ท างานของหน่วย
รับเข้า   หน่วยประมวลผล
กลาง หน่วยความจ าหลัก 
หน่วยความ จ ารอง และ
หน่วยส่งออก ซึ่งในปัจจุบันได้
มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การท างานตา่ง ๆ มากขึ้น 

๔ ๑๐ 

๓ การจดัการ
สารสนเทศ 

๑.นักเรียนสามารถสร้าง

งานกราฟิกจากงานที่

ได้รับมอบหมายได ้

 

การจดัการสารสนเทศทีม่ีประ
สิทธิ ภาพจะท าให้สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ใช้งานตา่ง ๆ   ได้เป็นอย่างด ี

๔ ๑๕ 



๒๔ 

 

 
 

๔ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

๑.นักเรียนสามารถสร้าง

งานกราฟิกจาก

จินตนาการได้ 

 

เทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญใน
การด าเนินชีวิตประจ าวนัของ
มนุษย์   ท าให้ชีวติมีความ
สะดวกสบายมากข้ึนแต่ก็มี
ผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่าง
มากหากผู้ใช้ขาด
คุณธรรม   จริยธรรม    ดังนั้
นผู้ใช้จึงต้องใช้อย่างมี
วิจารณญาณ 

๔ ๒๐ 

สอบกลางภาค ๒ ๒๐ 
สอบปลายภาค ๒ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๒๕ 

 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ว ๒๓๒๐๓  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                           กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๑                           เวลา ๒๐ ชั่วโมง จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต 
   

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป Macromedia Dreamweaver ๘ การ
ประยุกต์การสรา้งเว็บไซต์ การจดัและการตกแต่งข้อความ การแทรกรูปภาพลงในเว็บเพจ การสร้างตาราง การสร้าง
การเชื่อมโยงในแต่ละหนา้เว็บเพจ เว็บไซต์ การแบ่งหน้าเว็บเพจเป็นส่วน ๆ การสรา้งฟอร์มเพื่อรองรับข้อมูลจาก
ผู้ใช้ การประยุกต์สรา้งเลเยอร์ในการตกแต่งเอกสารเว็บเพจ การแทรกมลัติมิเดียสื่อต่าง ๆ ลงในเว็บเพจ เพื่อการ
ตกแต่งเว็บเพจให้สวยงาม  

เพื่อให้นักเรียนความรู้ความสามารถในการใช้ทกัษะกระบวนการปฏิบัติ  และประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ 
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการสรา้งสรรค์ผลงานทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และเกิดเจตคติที่ด ีท าให้
สามารถใชค้อมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาความคดิสรา้งสรรค ์ตลอดจนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวันได ้อีกทั้ง
ยังเปน็พื้นฐานในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพได้  รวมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้เห็นคุณค่าการเรยีนรู้  มีความ
รับผิดชอบมีวินัย  มุ่งมั่นในการท างาน ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย ์มีจิตสารธารณะและมีสัมมาคารวะ 

 

ผลการเรียนรู ้

      ๑. เพื่อเรียนรู้พื้นฐานของโปรแกรม Macromedia Dreamweaver ๘ 
      ๒. นักเรียนสามารถใส่เน้ือความในเว็บเพจได ้
      ๓. นักเรียนสามารถใส่รูปภาพในเว็บเพจได้ 
      ๔. นักเรียนสามารถสร้างตาราง (Table) ได ้
      ๕. นักเรียนสามารถเชื่อมโยงเว็บเพจ (Link) ได้  
      ๖. นักเรียนสามารถจัดแบ่งหน้าเว็บเพจด้วยเฟรม (Frame) ได ้

 ๗. นักเรียนสามารถใส่สือ่แบบมัลติมีเดียได้ 
 

รวมทั้งหมด    ๗   ผลการเรียนรู ้
 
 

 
 



๒๖ 

 

 
 

โครงสร้างรายวิชา  
 

  รายวิชา คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ  รหัสวิชา ว ๒๓๒๐๓   กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๑    เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง   จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต 

อัตราส่วนระหว่างเรียน  ๖๐ : ๒๐ : ๒๐ 
 

ที่ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๑. เพื่อเรียนรูพ้ื้นฐาน
ของโปรแกรม 
Macromedia 
Dreamweaver ๘ 

ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็น
เครื่องมือใช้ในการท างานการ
สืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
สูงมีบทบาทส าคัญในการช่วย
อ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ และ
ตอบสนองความต้องการ
เฉพาะบุคคลและสังคม 

๔ ๕ 

๒ การท างานของ
คอมพิวเตอร ์

๑. นักเรียนสามารถใส่

เน้ือความในเว็บเพจได ้

๒. นักเรียนสามารถใส่

รูปภาพในเว็บเพจได ้

๓. นักเรียนสามารถสร้าง

ตาราง (Table) ได ้

  

การท างานของคอมพวิเตอร์ที่
มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการ
ท างานของหน่วย
รับเข้า   หน่วยประมวลผล
กลาง หน่วยความจ าหลัก 
หน่วยความ จ ารอง และ
หน่วยส่งออก ซึ่งในปัจจุบันได้
มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การท างานตา่ง ๆ มากขึ้น 

๖ ๑๐ 

๓ การจดัการ
สารสนเทศ 

๑.นักเรียนสามารถ
เชื่อมโยงเว็บเพจ (Link) 
ได้ 
 

การจดัการสารสนเทศทีม่ีประ
สิทธิ ภาพจะท าให้สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ใช้งานตา่ง ๆ   ได้เป็นอย่างด ี

๒ ๑๕ 

๔ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

๑.นักเรียนสามารถ
จัดแบ่งหน้าเว็บเพจด้วย
เฟรม (Frame) ได้ 

เทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญใน
การด าเนินชีวิตประจ าวนัของ
มนุษย์   ท าให้ชีวติมีความ
สะดวกสบายมากข้ึนแต่ก็มี

๔ ๒๐ 



๒๗ 

 

 
 

๒. นักเรียนสามารถใส่
สื่อแบบมัลติมีเดียได้ 

ผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่าง
มากหากผู้ใช้ขาด
คุณธรรม   จริยธรรม    ดังนั้
นผู้ใช้จึงต้องใช้อย่างมี
วิจารณญาณ 

สอบกลางภาค ๒ ๒๐ 
สอบปลายภาค ๒ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ว๒๓๒๐๔  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๒                    เวลา ๒๐ ชั่วโมง จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต  
  

ศึกษาระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ์ คุณลักษณะของระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้กับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  โปรแกรมจดัท าหนังสือ
อีเล็กทรอนิกส ์ ปฏิบัติการสรา้งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรมส าหรับสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  และ
สามารถน าเสนอหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได ้     

เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่ใชก้บัหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ์ สามารถสร้างหนังสืออิเล็กทรอนกิส์ได้ ตลอดจนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวันได ้อีกทั้ง
ยังเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพได้  รวมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้เห็นคุณค่าการเรยีนรู้  มีความ
รับผิดชอบมีวินัย  มุ่งมั่นในการท างาน ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย ์มีจิตสารธารณะและมีสัมมาคารวะ 
 
 
ผลการเรียนรู ้

          ๑. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 
๒. การตดิตั้งและส่วนประกอบของโปรแกรม Flip Album Vista Suite  

๓. ขั้นตอนการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book 

๔. การตกแต่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์ E-Book 

๕. การเผยแพร่หนังสืออเิล็กทรอนิกส์ E-Book 

 

รวมทั้งหมด    ๕   ผลการเรียนรู ้
  
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

 
 

โครงสร้างรายวิชา  
 

  รายวิชา คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ  รหัสวิชา ว๒๓๒๐๔     กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๒    เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง   จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต 

อัตราส่วนระหว่างเรียน  ๖๐ : ๒๐ : ๒๐ 
 

ที่ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๑. ความรู้เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 

 

ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็น
เครื่องมือใช้ในการท างานการ
สืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
สูงมีบทบาทส าคัญในการช่วย
อ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ และ
ตอบสนองความต้องการ
เฉพาะบุคคลและสังคม 

๔ ๕ 

๒ การท างานของ
คอมพิวเตอร ์

๑. การตดิตั้งและ

ส่วนประกอบของ

โปรแกรม Flip Album 

Vista Suite  

๒. ขั้นตอนการสร้าง

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-

Book   

การท างานของคอมพวิเตอร์ที่
มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการ
ท างานของหน่วย
รับเข้า   หน่วยประมวลผล
กลาง หน่วยความจ าหลัก 
หน่วยความ จ ารอง และ
หน่วยส่งออก ซึ่งในปัจจุบันได้
มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การท างานตา่ง ๆ มากขึ้น 

๖ ๑๐ 

๓ การจดัการ
สารสนเทศ 

๑.การตกแต่งหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์  E-Book 
 

การจดัการสารสนเทศทีม่ีประ
สิทธิ ภาพจะท าให้สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ใช้งานตา่ง ๆ   ได้เป็นอย่างด ี

๔ ๑๕ 

๔ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

๑.การเผยแพร่หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ E-Book 

เทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญใน
การด าเนินชีวิตประจ าวนัของ
มนุษย์   ท าให้ชีวติมีความ
สะดวกสบายมากข้ึนแต่ก็มี

๒ ๒๐ 



๓๐ 

 

 
 

ผลกระทบต่อสังคมเป็นอยา่ง
มากหากผู้ใช้ขาด
คุณธรรม   จริยธรรม    ดังนั้
นผู้ใช้จึงต้องใช้อย่างมี
วิจารณญาณ 

สอบกลางภาค ๒ ๒๐ 
สอบปลายภาค ๒ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
 

การให้ระดับผลการเรียน 
   ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับ
ผลการเรียนเป็น ๘ ระดับ 
   รายวิชาที่จะนับหน่วยกิตได้จะต้องได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ ๑ ขึ้นไป โดยมีแนว  การให้ระดับ
ผลการเรียนดังนี้ 

คะแนนร้อยละ ระดับผลการเรียน ความหมายของผลการประเมิน 
๘๐-๑๐๐ ๔ ดีเยี่ยม 
๗๕-๗๙ ๓.๕ ดีมาก 
๗๐-๗๔ ๓ ด ี
๖๕-๖๙ ๒.๕ ค่อนข้างดี 
๖๐-๖๔ ๒ ปานกลาง 
๕๕-๕๙ ๑.๕ พอใช ้
๕๐-๕๔ ๑ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 
๐-๔๙ ๐ ต่ ากว่าเกณฑ ์
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การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผลการประเมินเป็นผ่านและ
ไม่ผ่าน  กรณีที่ผ่านให้ระดับผลการเรียนเป็นดีเยี่ยม  ดีและผ่าน 
  สถานศึกษาสามารถก าหนดความหมายของผลการประเมินคุณภาพเป็นดีเยี่ยม  ดีและผ่าน   ซึ่ง
สามารถใช้ดังนี้ 
     ๑)  การประเมินอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
     ดีเยี่ยม หมายถึง  สามารถจับใจความส าคัญไดค้รบถ้วน  เขียนวิพากษ์วจิารณ ์
        เขียนสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นประกอบอย่างมีเหตุผล  
       ได้ถูกต้องและสมบูรณ์  ใช้ภาษาสุภาพและเรียบเรียง 
        ได้สละสลวย  
     ด ี หมายถึง  สามารถจับใจความส าคญัได้  เขียนวิพากษ์วิจารณ์  
        และเขียนสร้างสรรค์ได้โดยใช้ภาษาสุภาพ 
     ผ่าน หมายถึง  สามารถจับใจความส าคัญและเขยีนวิพากษ์วิจารณ์ไดบ้้าง 
    ๒)  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     ดีเยี่ยม หมายถึง  ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติจนเป็นนิสัยและ 
        น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันเพื่อประโยชน์สุขของ 
        ตนเองและสังคม 
     ด ี หมายถึง  ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
        เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 
     ผ่าน หมายถึง  ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไข 
      ที่สถานศึกษาก าหนด 
   
 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกจิกรรม  การปฏิบัติกิจกรรมและ
ผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดและให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน และไม่ผ่าน 
   
ผลการเรียนที่มีเงื่อนไข 
   ผลการเรียนที่มีเงื่อนไข ได้แก่ ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลปลายภาคในรายวชิาและรอการ
ตัดสิน  ให้ใช้ตวัอักษรระบุเงื่อนไขแสดงผลการเรยีน ประกอบด้วย 
   ๑)  ตัวอักษรแสดงผลการเรียนแต่ละรายวิชาใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู ้  
    “มส” หมายถึง ไม่มีสิทธเิข้ารับการประเมินผลปลายภาคเรียน โดยผู้เรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง
ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาและไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับการวดัผลปลายภาคเรียน 
    “ร” หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินไม่ได้ โดยผู้เรียนไม่มีข้อมูลผลการเรียนรายวิชานั้น
ครบถ้วน เช่น ไม่ได้วัดผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไม่ได้ส่งงานทีม่อบหมายให้ท าซึ่งงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ
การตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ท าให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้ 



๓๒ 

 

 
 

 
๒)  ตัวอักษรแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  “ผ” หมายถึง ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
  “มผ” หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

การเปลี่ยนผลการเรียน “๐” 
   สถานศึกษาจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในตัวชี้วัดที่ผู้เรียนสอบไม่ผ่านก่อน แล้วจึงสอบแก้ตัวให้
และให้สอบแก้ตัวได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง  ทั้งนี้ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น   
   ถ้าผู้เรียนไม่ด าเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้นี้ ให้อยู่ในดลุยพินิจของสถานศึกษา
ที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน 
   ถ้าสอบแก้ตัว ๒ ครั้งแล้ว ยังได้ระดับผลการเรียน “๐” อีก ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ผลการเรียนของผู้เรียนโดยปฏิบัติดังนี้ 
    ๑)  ให้เรียนซ้ ารายวิชาถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน 
    ๒)  ให้เรียนซ้ าหรือเปลี่ยนรายวชิาเรียนใหม่  ถ้าเป็นรายวชิาเพิ่มเติม โดยให้อยู่ใน 
ดุลยพินิจของสถานศึกษา  
  ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทนรายวิชาใด 
 
การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” 
   การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” มี ๒ กรณี ดังนี้ 
   ๑.  มีเหตุสุดวิสัย ท าให้ประเมินผลการเรียนไม่ได ้ เช่น  เจ็บป่วย  เมื่อผู้เรยีนได้เข้าสอบหรือ
ส่งผลงานที่ติดคา้งอยู่เสรจ็เรียบร้อย หรือแก้ปัญหาเสร็จสิ้นแล้ว ให้ได้ระดบัผลการเรียนตามปกติ    (ตั้งแต่ ๐ - ๔) 
   ๒.  ถ้าสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุสดุวิสัย  เมื่อผู้เรียนได้เข้าสอบ หรือส่งผลงานที่
ติดค้างอยู่เสร็จเรียบร้อย หรือแก้ปัญหาเสร็จสิ้นแล้ว ให้ไดร้ะดับผลการเรยีนไม่เกิน “๑” 
   การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” ให้ด าเนินการแก้ไขตามสาเหตุให้เสร็จสิ้นภายใน  
ปีการศึกษานั้น ถ้าผู้เรียนไม่มาด าเนินการแก ้“ร” ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ให้เรียนซ้ ารายวิชา ยกเว้น 
มีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาทีจ่ะขยายเวลาการแก้ “ร” ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน 
แต่เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วให้ปฏิบัติดังนี้ 
   (๑) ให้เรียนซ้ ารายวิชา ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน 
   (๒) ให้เรียนซ้ าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม โดยให้อยู่ใน 
ดุลยพินิจของสถานศึกษา 
   ในกรณีที่เปลี่ยนรายวชิาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่า เรียนแทน
รายวชิาใด  
 
 



๓๓ 

 

 
 

การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” 
   การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” มี ๒ กรณี ดังนี้ 
   ๑)  กรณผีู้เรียนได้ผลการเรียน “มส”  เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐  แต่มีเวลาเรียนไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ ๖๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้สถานศึกษาจัดให้เรียนเพิม่เติมโดยใช้ชัว่โมงสอนซ่อมเสริม หรือเวลา
ว่าง หรือวันหยุด หรอืมอบหมายงานให้ท า จนมีเวลาเรียนครบตามทีก่ าหนดไว้ส าหรับรายวิชานั้นแล้วจึงให้สอบเป็น
กรณีพิเศษ  ผลการสอบแก้ “มส” ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “๑”การแก้ “มส”กรณีนี้ให้กระท าให้เสร็จสิ้นในปี
การศกึษานั้น  ถ้าผู้เรียนไม่มาด าเนินการแก้ “มส” ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้นี้ให้เรียนซ้ า ยกเว้น มีเหตุสุดวิสัย ให้
อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ “มส” ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน แต่เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้ว 
ให้ปฏิบัติดังนี้ 

      ให้เรียนซ้ ารายวิชา ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐาน 

      ให้เรียนซ้ าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่  ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมโดยให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของสถานศึกษา  
   ๒)  กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” และมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
ให้สถานศึกษาจัดให้เรียนซ้ าในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนรายวิชาใหม่ได้ ส าหรับรายวิชา
เพิ่มเติมเท่านั้น 
   ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทนรายวิชา
ใด  
 
  
 
  
  ๒.๙  การเปลี่ยนผลการเรียน “มผ” 
    
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑  ก าหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วม 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓ กิจกรรม  คือ๑) กจิกรรมแนะแนว  ๒) กิจกรรมนักเรียน  ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมลูกเสือ  
เนตรนารี  ยุวกาชาด  ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์ หรือนักศึกษาวชิาทหาร โดยผู้เรียนเลือกอย่างใดอยา่งหนึ่ง  ๑ กิจกรรมและ
เลือกเข้าร่วมกิจกรรมชุมนมุ หรือชมรมอกี  ๑ กจิกรรม  ๓) กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์
   ในกรณีที่ผู้เรียนได้ผลการเรียน “มผ” สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนท ากิจกรรมจนครบ
ตามเวลาทีก่ าหนด หรือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะทีต่้องปรับปรุง แก้ไข แล้วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก 
“มผ” เป็น “ผ” ทั้งนี้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพนิิจของ
สถานศึกษา 
 
 

ในกรณีภาคเรียนที่  ๒  หากผู้ เรียนยังมีผลการเรียน  “๐”“ร”“มส” ให้ด าเนินการให้เสร็จส้ินก่อน

เปิดเรียนปีการศึกษาถัดไป สถานศึกษาอาจเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของ
ผู้ เรียนได้ ทั้งน้ี โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ต้นสังกัดควรเป็นผู้พิจารณาประสานให้มีการด าเนินการ
เรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพือ่แก้ไขผลการเรียนของผู้เรียน 



๓๔ 

 

 
 

การเรียนซ้ า 
   สถานศึกษาจะจัดให้ผู้เรียนเรียนซ้ าใน ๒ กรณี ดังนี้ 
   กรณีที่ ๑  เรียนซ้ ารายวชิา หากผู้เรียนได้รับการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว ๒ ครั้งแล้วไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ให้เรยีนซ้ ารายวิชานั้น  ทั้งนี ้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจดัให้เรียนซ้ าในช่วงใด
ช่วงหน่ึงที่สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม  เช่น  พักกลางวัน  วันหยุด  ชัว่โมงว่างหลังเลิกเรียน  ภาคฤดูร้อน เป็นต้น 
   กรณีที่ ๒   เรียนซ้ าชั้น มี ๒ ลักษณะ คือ 

   ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต่ ากว่า ๑.๐๐และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหา
ต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึน้ 

     ผู้เรียนมีผลการเรียน  ๐ , ร , มสเกินครึ่งหนึ่งของรายวชิาที่ลงทะเบียนเรียนใน ปีการศึกษานั้น 
   ทั้งนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือทั้ง ๒ ลักษณะ ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณา  หากเห็นว่าไมม่ีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ้ าชั้น โดยยกเลิกผลการเรยีนเดิมและ    ให้ใช้ผลการเรียนใหม่แทน  
หากพิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ้ าชั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา      ในการแก้ไขผลการเรียน 
 
การสอนซ่อมเสริม 
   การสอนซ่อมเสริม  เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้และเป็นการให้โอกาสแก่ผู้เรียนไดม้ี
เวลาเรียนรู้สิ่งตา่ง ๆ เพิม่ข้ึน  จนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดัที่ก าหนดไว ้ การสอนซ่อมเสริมเป็น
การสอนกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามแผนจัดการเรียนรู้ปกติเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่พบในผู้เรียน  โดย
จัดกระบวนการเรียนรูท้ีห่ลากหลายและค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบคุคลของผู้เรียน 
   การสอนซ่อมเสริมสามารถด าเนินการได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   ๑)  ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น  ควรจัด การสอน
ซ่อมเสริม  ปรับความรู้/ทักษะพื้นฐาน   
   ๒)  การประเมินระหว่างเรียน  ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้  ทักษะกระบวนการ หรือเจตคติ / 
คุณลักษณะที่ก าหนดไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด   
   ๓)  ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ และ/หรือต่ ากว่าเกณฑ์การประเมิน  โดยผู้เรียนได้ระดับผลการเรยีน  
“๐” ต้องจัดการสอนซ่อมเสริมก่อนจะให้ผู้เรียนสอบแก้ตัว 
   ๔)  ผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน  สามารถจัดสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อน  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
  



๓๕ 

 

 
 

เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
          (๑)  ผู้เรียนเรียนรายวชิาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน ๘๑ หน่วยกติ โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๖ 
หน่วยกิต และรายวิชาเพิม่เติมตามที่สถานศึกษาก าหนด  
         (๒)  ผู้เรียนต้องไดห้น่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกติ โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน  ๖๖ 
หน่วยกิต  และรายวชิาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า  ๑๑ หน่วยกิต 
         (๓)  ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน  คดิวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่าน เกณฑ์ 
การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
         (๔)  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค์  ในระดับผา่นเกณฑ์ 
การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
         (๕)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
 ส าหรับการจบการศกึษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศกึษาเฉพาะทาง การศึกษาส าหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส การศึกษาตามอธัยาศัยให้คณะกรรมการ
ของสถานศึกษา  เขตพื้นที่การศกึษา  และผู้ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการวัด 
และประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักเกณฑใ์นแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
การเชื่อมโยงองค์ความรู้ เพื่อความตอ่เน่ือง และการเทียบโอนหน่วยกิต ระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา 
รายวชิาที่สามารถน าไปเทียบโอนหน่วยกิต ในระดับมัธยมตอนปลายประเภทอาชีวศกึษา โดยมีเงื่อนไขที่ผู้เรียนได้
ประกาศนียบัตรหลักสูตรระยะสั้น 
ตารางความต่อเน่ืองเชื่อมโยงรายวชิา 
 

ที่ 
การศกึษาขั้นขั้นพื้นฐาน มัธยมตอนปลาย ประเภทอาชีวศกึษา 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ค าอธิบายรายวชิา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ค าอธิบายรายวชิา 
๑ ว๒๑๒๐๓ คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ  
ศึกษาการใช้
คอมพิวเตอร์ การเปิด 
ปิดเครื่อง การใช้
แป้นพิมพ์ 
ระบบปฏิบัติการ การ
จัดท าส าเนาแผ่นบันทึก 
การดูสารบัญ 
แฟ้มข้อมูล การแก้ไข
ข้อมูลค าสั่งต่าง ๆ ใน
การพิมพ์แฟ้มข้อมูล

๒๐๐๐๑-
๒๐๐๑ 

คอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพ 

ศึกษาและปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้
คอมพิวเตอร์ และ
ระบบสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพ การ
ใช้ ระบบปฏิบัติการ
(Windows, Mac , 
Open source OS 
, ฯลฯ ) การใช้
โปรแกรม
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เอกสารการพิมพ์ตาราง 
การค้นหาและ
เปลี่ยนแปลงข้อความ 
ค าสั่งพิเศษในการสั่ง
พิมพ์ การประยุกต์ใน
การพิมพ์เอกสารตา่ง ๆ  

ปฏิบัติการใช้
เครื่องและปรับแต่งภาพ
บนจอ ใช้โปรแกรม
ประมวลผลค า ป้อน
ข้อมูล แก้ไขข้อมูล ใช้
ค าสั่งในการพิมพ์
แฟ้มข้อมูล เอกสาร 
จัดเก็บแฟ้มข้อมูล
เอกสารและเรียก
แฟ้มข้อมูลมาแก้ไข 
ก าหนดรูปแบบเอกสาร 
พิมพ์เอกสาร สร้าง
ตาราง ค้นหาและ
เปลี่ยนแปลงข้อความใช้
ค าสั่งพิเศษในการสั่ง
พิมพ์  

           เพื่อให้นักเรียน
มีความรูค้วามสามารถ
ในการใช้ทักษะ
กระบวนการปฏิบัติ  เกิด
ความรู ้ ความคดิ  ความ
เข้าใจ  เกี่ยวกับ
โปรแกรมประมวลผลค า  
สามารถน าไปใช้ในการ
จัดท าเอกสาร  ตลอดจน
สามารถน าไป

ประมวลผลค า เพื่อ 
จัดท าเอกสารใน
งานอาชีพ การใช้
โปรแกรมตาราง ท า
การเพื่อการ
ค านวณในงาน
อาชีพ การใช ้
โปรแกรมการน า
เสนอผลงาน หรือ
การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป อื่น ๆ 
ตามลักษณะงาน
อาชีพ การใช ้
อินเทอร์เน็ตสืบค้น
ข้อมูลเพื่องาน
อาชีพและการ
สื่อสารข้อมูล
สารสนเทศ 
ผลกระทบของการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
จริยธรรมและความ
รับผิดชอบในการใช้
คอมพิวเตอร์กับ
ระบบสารสนเทศ 
และงานอาชีพ 
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ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้อีกทั้ง
ยังเป็นพื้นฐานใน
การศกึษาต่อและการ
ประกอบอาชีพได ้ 
รวมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้
เห็นคุณค่าการเรียนรู ้ มี
ความรับผิดชอบมีวินัย 
มุ่งมั่นในการท างาน 
ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู ้
อยู่อย่างพอเพียง รัก
ความเป็นไทย  รกัชาติ  
ศาสน์  กษัตริย ์ มจีิต   
สาธารณะและมีสัมมา
คารวะ 

๒ ว๒๑๒๐๔ คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

ศึกษาและ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เริ่มต้นใช้โปรแกรม
ตารางงาน สว่นประกอบ
ของโปรแกรมตารางงาน 
การป้อนและจัดรูปแบบ
ข้อมูล การสร้างสตูรและ
การใช้ฟังกช์ันในการ
ค านวณ การปรับแก้
ข้อมูล การจัดการ
ฐานข้อมูลในตารางงาน 
การออกรายงานใน
รูปแบบข้อความและ
แผนภูมิ การวิเคราะห์
ข้อมูล สร้างตารางสรุป
สาระส าคัญ (Pivot 
Table)   

๒๐๐๐๑-
๒๐๐๑ 

คอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพ 

ศึกษาและปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้
คอมพิวเตอร์ และ
ระบบสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพ การ
ใช้ ระบบปฏิบัติการ
(Windows, Mac , 
Open source OS 
, ฯลฯ ) การใช้
โปรแกรม
ประมวลผลค า เพื่อ 
จัดท าเอกสารใน
งานอาชีพ การใช้
โปรแกรมตาราง ท า
การเพื่อการ
ค านวณในงาน
อาชีพ การใช ้
โปรแกรมการน า



๓๘ 

 

 
 

           เพื่อให้นักเรียน
มีความรูค้วามสามารถ
ในการใช้ทักษะ
กระบวนการปฏิบัติ  เกิด
ความรู ้ ความคดิ  ความ
เข้าใจ  เกี่ยวกับ
โปรแกรมตารางงาน  
ตลอดจนสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้อีกทั้ง
ยังเป็นพื้นฐานใน
การศกึษาต่อและการ
ประกอบอาชีพได ้ 
รวมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้
เห็นคุณค่าการเรียนรู ้ มี
ความรับผิดชอบมีวินัย  
มุ่งมั่นในการท างาน 
ซื่อสัตย์สุจริต  ใฝ่เรียนรู้  
อยู่อย่างพอเพียง        
รักความเป็นไทย  รัก
ชาต ิ ศาสน์  กษตัริย ์ มี
จิตสารธารณะและมี
สัมมาคารวะ 
 

เสนอผลงาน หรือ
การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป อื่น ๆ 
ตามลักษณะงาน
อาชีพ การใช ้
อินเทอร์เน็ตสืบค้น
ข้อมูลเพื่องาน
อาชีพและการ
สื่อสารข้อมูล
สารสนเทศ 
ผลกระทบของการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
จริยธรรมและความ
รับผิดชอบในการใช้
คอมพิวเตอร์กับ
ระบบสารสนเทศ 
และงานอาชีพ 
 

๓ ว๒๒๒๐๓ คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

ศึกษาและ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เริ่มต้นใช้โปรแกรม
น าเสนอ ส่วนประกอบ
ของโปรแกรมน าเสนอ 
การป้อนและจัดรูปแบบ
ข้อมูล การตกแต่งงาน
น าเสนอให้มีความ
น่าสนใจ การปรับแก้

๒๐๐๐๑-
๒๐๐๑ 

คอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพ 

ศึกษาและปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้
คอมพิวเตอร์ และ
ระบบสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพ การ
ใช้ ระบบปฏิบัติการ
(Windows, Mac , 
Open source OS 
, ฯลฯ ) การใช้



๓๙ 

 

 
 

ข้อมูล การจัดการกับ
งานน าเสนอ   

           เพื่อให้นักเรียน
มีความรูค้วามสามารถ
ในการใช้ทักษะ
กระบวนการปฏิบัติ  เกิด
ความรู ้ ความคดิ  ความ
เข้าใจ  เกี่ยวกับ
โปรแกรมน าเสนองาน  
ตลอดจนสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้อีกทั้ง
ยังเป็นพื้นฐานใน
การศกึษาต่อและการ
ประกอบอาชีพได ้ 
รวมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้
เห็นคุณค่าการเรียนรู ้ มี
ความรับผิดชอบมีวินัย  
มุ่งมั่นในการท างาน 
ซื่อสัตย์สุจริต  ใฝ่เรียนรู้  
อยู่อย่างพอเพียง รัก
ความเป็นไทย  รกัชาติ  
ศาสน์  กษัตริย ์ มจีิต 
สารธารณะและมีสัมมา
คารวะ 
 

โปรแกรม
ประมวลผลค า เพื่อ 
จัดท าเอกสารใน
งานอาชีพ การใช้
โปรแกรมตาราง ท า
การเพื่อการ
ค านวณในงาน
อาชีพ การใช ้
โปรแกรมการน า
เสนอผลงาน หรือ
การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป อื่น ๆ 
ตามลักษณะงาน
อาชีพ การใช ้
อินเทอร์เน็ตสืบค้น
ข้อมูลเพื่องาน
อาชีพและการ
สื่อสารข้อมูล
สารสนเทศ 
ผลกระทบของการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
จริยธรรมและความ
รับผิดชอบในการใช้
คอมพิวเตอร์กับ
ระบบสารสนเทศ 
และงานอาชีพ 

๔ ว๒๒๒๐๔ คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

ศึกษาคุณสมบัติ
ของเครื่องคอมพิวเตอร์
ในงานกราฟิก การเขียน
รูป การวาดรูปดว้ย
โปรแกรมวาด
ภาพกราฟิกและกราฟิก

๒๐๐๐๑-
๒๐๐๑ 

คอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพ 

ศึกษาและปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้
คอมพิวเตอร์ และ
ระบบสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพ การ
ใช้ ระบบปฏิบัติการ



๔๐ 

 

 
 

พื้นฐาน การสร้าง
รูปภาพงานศิลป์ดว้ย
คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
สร้างภพโดยใชค้ าสั่งจาก
โปรแกรมกราฟิก วาด
ภาพ เก็บภาพ เรียกภาพ
มาแก้ไข ระบายสี ส าเนา
ภาพ ขยายและลดขนาด
ภาพ รูปแบบตัวอักษร
พิมพ์งาน เพื่อให้มี
ความรู ้ความเข้าใจและ
ทักษะเบ้ืองต้น  เกี่ยวกับ
การสร้างภาพเบ้ืองต้น 
และสร้างแนวคิด
เกี่ยวกับงานกราฟิกและ
การน าเสนอดว้ย
คอมพิวเตอร์  

           เพื่อให้นักเรียน
มีความรูค้วามสามารถ
ในการใช้ทักษะ
กระบวนการปฏิบัติ  เกิด
ความรู ้ ความคดิ  ความ
เข้าใจ  เกี่ยวกับ
โปรแกรมงานกราฟกิ  
ตลอดจนสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้อีกทั้ง
ยังเป็นพื้นฐานใน
การศกึษาต่อและการ
ประกอบอาชีพได ้ 
รวมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้
เห็นคุณค่าการเรียนรู ้ มี

(Windows, Mac , 
Open source OS 
, ฯลฯ ) การใช้
โปรแกรม
ประมวลผลค า เพื่อ 
จัดท าเอกสารใน
งานอาชีพ การใช้
โปรแกรมตาราง ท า
การเพื่อการ
ค านวณในงาน
อาชีพ การใช ้
โปรแกรมการน า
เสนอผลงาน หรือ
การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป อื่น ๆ 
ตามลักษณะงาน
อาชีพ การใช ้
อินเทอร์เน็ตสืบค้น
ข้อมูลเพื่องาน
อาชีพและการ
สื่อสารข้อมูล
สารสนเทศ 
ผลกระทบของการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
จริยธรรมและความ
รับผิดชอบในการใช้
คอมพิวเตอร์กับ
ระบบสารสนเทศ 
และงานอาชีพ 
 



๔๑ 

 

 
 

ความรับผิดชอบมีวินัย  
มุ่งมั่นในการท างาน 
ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู ้ 
อยู่อย่างพอเพียง รัก
ความเป็นไทย รักชาต ิ
ศาสน์ กษัตริย์ มจีิต       
สารธารณะและมีสัมมา
คารวะ 
 

๕ ว๒๓๒๐๓ คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

ศึกษาเกี่ยวกับ
หลักการสร้างเว็บเพจ
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
Macromedia 
Dreamweaver ๘ การ
ประยุกต์การสรา้ง
เว็บไซต์ การจดัและการ
ตกแต่งข้อความ การ
แทรกรูปภาพลงในเว็บ
เพจ การสรา้งตาราง 
การสร้างการเชื่อมโยงใน
แต่ละหน้าเว็บเพจ 
เว็บไซต์ การแบ่งหน้า
เว็บเพจเป็นส่วน ๆ การ
สร้างฟอร์มเพื่อรองรับ
ข้อมูลจากผู้ใช ้การ
ประยุกต์สรา้งเลเยอร์ใน
การตกแต่งเอกสารเว็บ
เพจ การแทรกมลัติมิเดีย
สื่อต่าง ๆ ลงในเว็บเพจ 
เพื่อการตกแต่งเว็บเพจ
ให้สวยงาม  

๒๐๐๐๑-
๒๐๐๑ 

คอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพ 

ศึกษาและปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้
คอมพิวเตอร์ และ
ระบบสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพ การ
ใช้ ระบบปฏิบัติการ
(Windows, Mac , 
Open source OS 
, ฯลฯ ) การใช้
โปรแกรม
ประมวลผลค า เพื่อ 
จัดท าเอกสารใน
งานอาชีพ การใช้
โปรแกรมตาราง ท า
การเพื่อการ
ค านวณในงาน
อาชีพ การใช ้
โปรแกรมการน า
เสนอผลงาน หรือ
การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป อื่น ๆ 
ตามลักษณะงาน
อาชีพ การใช ้
อินเทอร์เน็ตสืบค้น



๔๒ 

 

 
 

เพื่อให้นักเรียน
ความรูค้วามสามารถใน
การใช้ทักษะ
กระบวนการปฏิบัติ  
และประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิด
ความรูค้วามเข้าใจใน
การสร้างสรรค์ผลงาน
ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเกิดเจต
คติที่ด ีท าให้สามารถใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนา
ความคดิสร้างสรรค์ 
ตลอดจนสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้อีกทั้ง
ยังเป็นพื้นฐานใน
การศกึษาต่อและการ
ประกอบอาชีพได ้ 
รวมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้
เห็นคุณค่าการเรียนรู ้ มี
ความรับผิดชอบมีวินัย  
มุ่งมั่นในการท างาน 
ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู ้ 
อยู่อย่างพอเพียง รัก
ความเป็นไทย รักชาต ิ
ศาสน์ กษัตริย์ มจีิตสาร
ธารณะและมีสัมมา
คารวะ 

 

 

ข้อมูลเพื่องาน
อาชีพและการ
สื่อสารข้อมูล
สารสนเทศ 
ผลกระทบของการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
จริยธรรมและความ
รับผิดชอบในการใช้
คอมพิวเตอร์กับ
ระบบสารสนเทศ 
และงานอาชีพ 
 



๔๓ 

 

 
 

๖ ว๒๓๒๐๔ คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

ศึกษาระบบ
หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ์ความหม
ายของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ประเภท
ของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ์ คุณลักษ
ณะของระบบ
คอมพิวเตอร์ ทีใ่ช้กับ
หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ์โปรแกร
มจัดท าหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ์  ปฏิบัติ
การสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ์โดยใช้
โปรแกรมส าหรับสรา้ง
หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ์ และ
สามารถน าเสนอหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ได ้     

เพื่อให้มี
ความรู ้ความเข้าใจ
เกีย่วกับหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ์ ระบบ
คอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมที่ใช้กับหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ์ สามารถ
สร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ได ้
ตลอดจนสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้อีกทั้ง
ยังเป็นพื้นฐานใน

๒๐๐๐๑-
๒๐๐๑ 

คอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพ 

ศึกษาและปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้
คอมพิวเตอร์ และ
ระบบสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพ การ
ใช้ ระบบปฏิบัติการ
(Windows, Mac , 
Open source OS 
, ฯลฯ ) การใช้
โปรแกรม
ประมวลผลค า เพื่อ 
จัดท าเอกสารใน
งานอาชีพ การใช้
โปรแกรมตาราง ท า
การเพื่อการ
ค านวณในงาน
อาชีพ การใช ้
โปรแกรมการน า
เสนอผลงาน หรือ
การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป อื่น ๆ 
ตามลักษณะงาน
อาชีพ การใช ้
อินเทอร์เน็ตสืบค้น
ข้อมูลเพื่องาน
อาชีพและการ
สื่อสารข้อมูล
สารสนเทศ 
ผลกระทบของการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
จริยธรรมและความ
รับผิดชอบในการใช้



๔๔ 

 

 
 

การศกึษาต่อและการ
ประกอบอาชีพได ้ 
รวมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้
เห็นคุณค่าการเรียนรู ้ มี
ความรับผิดชอบมีวินัย  
มุ่งมั่นในการท างาน 
ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู ้ 
อยู่อย่างพอเพียง รัก
ความเป็นไทย รักชาต ิ
ศาสน์ กษัตริย์ มจีิตสาร
ธารณะและมีสัมมา
คารวะ 

คอมพิวเตอร์กับ
ระบบสารสนเทศ 
และงานอาชีพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
อ ำเภอท่ำคันโท จังหวัดกำฬสินธุ์

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสิน เขต 2

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพืน้ฐำน

กระทรวงศึกษำธิกำร


