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หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา 

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 
 

ส่วนที่ 1 บทน า 
 
1.1  ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษา เพื่อส่งเสริมให้
หน่วยงานทางการศึกษามีนวัตกรรมท่ีจะสนับสนุนการศึกษาท่ีต่อเนื่องเช่ือมโยงระหว่างการศึกษาข้ันพื้นฐาน
กับระดับอาชีวศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี สามารถพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและบริบททางการศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพให้มีสมรรถนะทางความรู้ ทักษะ และจิตพิสัยท่ีพึง
ประสงค์ตลอดจนต่อยอดในระดับอาชีวศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังมีรายละเอียดของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และกลยุทธ์ของโรงเรียน ดังต่อไปนี้ 
 
1.2  วิสัยทัศน์ 
 หลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ (โรงเรียนมาตรฐานสากล พุทธศักราช2563) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) คือ“เป็นสถานศึกษาช้ันน า 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่มาตรฐานสากล”  

 
1.3  พันธกิจ 

1. ส ่ง เสริม ให ้ผู้เร ียนเป  นคนดีม ีว ินัยม ีคุณธรรมจริยธ รรมและเป  นแบบอย ่างท่ีดีของส ังค ม 
มีจิตสำนึก การอน ุร ักษ์ส ิ่งแวดล ้อมและร ับผ ิดชอบต ่อส ังคมโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง 
 2. พ ัฒนาค ุณภาพผ ู้เรียนให้มีความรู้ท ักษะวิชาการท ักษะวิชาช ีพท ักษะช ีวิตและค ุณล ักษณะใน
ศตวรรษท่ี 21 
  3. ส่งเสริม ให ้ผู้เรียนม ีความภ ูม ิใจในท้องถิ่นความเป  นไทยยอมรั บท่ีจะอย ู่รวม ก ันบนความ 
แตกต่างและ หลากหลายอย่างมีความส ุข 
  4. มุ ่งเน้นให ้ผ ู้เรียนม ีทักษะการใช้คอมพ ิว เตอร ์และเทคโนโลย ีสารสนเทศในการส่ือสาร 
แสวงหาและสร้าง องค ์ความรู้เต  มตามศ ักยภาพ 
  5. พ ัฒนาระบบบริหารการจ ัดการของโรงเรียนโดยใช ้เทคโนโลย ีสารสนเทศท ี่มีประส ิทธิภาพและจ ัด 
สภาพแวดล ้อม ท ี่เอื้อต ่อการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. ส ่งเสร ิมพ ัฒนาคร ูและบุคลากรทางการศ ึกษาให้มีศ ักยภาพด ้านวิชาการมีจรรยาบรรณวิชาช ีพ และ
จ ัดสวสัด ิการตามความเหมาะสม 
 7. จัดหลักสูตรและพ ัฒนากระบวนการจัดการเรีย นการสอนให ้เห มาะสมก ับศักยภ าพของ
ผ ู้เ รีย นโดยมีการแลกเปล ี่ยนเรียนร ู้เพื่อพ ัฒนาและปรับปรงุการจ ัดการเรียนการสอน 
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 8. ส ่ง เสริมให ้ครูและบ ุคลากรทางการศ ึกษาใช ้ ส่ือนว ัตกรรม เทคโนโลยี และการว ิจ ัยเพื่อ
พ ัฒนาปรับปร ุงการจ ัดการเรียนรู ้

 
1.4 เปา้ประสงค์ 
 

1.ด้านคุณภาพนักเรียน 
1. นักเรียนมีความรู้ สูงกว่ามาตรฐานระดับชาติ สามารถเข้าแข่งขันในระดับอาเซียนและ 

ก้าวสู่มาตรฐานสากล 
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น 

พื้นฐานของชาติ มีจิตวิญญาณของความเป็นความเป็นประชากรอาเซียน (Asean People) และคุณลักษณะ
ของความเป็นพลโลก (World Citizen) 

3. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุนทรียภาพทางด้านด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา  
สามารถปรับตัวและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมไทย ประชาคมอาเซียน และสมาคมโลกได้อย่างมีความสุข  
 

2. ด้านกระบวนการส่งเสริมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
1. ด้านกระบวนการจัดการ 
1. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการสอนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2. โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 
3. ด้านปัจจัยสนับสนุน 

1. โรงเรียนมีครูจ านวนเพียงพอ สอนตรงตามสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถ จรรยาบรรณ 
วิชาชีพที่เหมาะสมกับการเป็นครูยุคใหม่ 

2. โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอ ส าหรับการพัฒนาคุณภาพเพื่อสร้างความเป็นเลิศและเป็น 
โรงเรียนคุณภาพชั้นน าของประเทศ และมีงบประมาณเหมาะสมให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียนและ
ยกระดับสู่มาตรฐานสากล 

3. โรงเรียนมีส่ือการเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกา 
เรียนรู ้

4. โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอ มีบรรยากาศและ 
ส่ิงแวดล้อมท่ีสะอาด ร่มรื่นสดช่ืน และสวยงาม 

5. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อระดมสรรพก าลังจาก 
องค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
1.5  กลยุทธ์  
 

กลยุทธ ์ที่ 1 ค ุณภาพของผ ู้เรียน 
กลยุทธ ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจ ัดการ 
กลยุทธ ์ที่ 3 กระบวนการจ ัดการเรียนการสอนท ี่เน้นผ ู้เรียนเป  นสำค ัญ 
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1.6  ค่านิยม 
เป็นคนดี  มีศีลธรรม  ใฝ่เรียนรู้สู่คุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 
1.7  อัตลักษณ์  

ส่งเสริมความเป็นเลิศ เปิดโลก ICT มีศิลปะ ดนตรี กีฬา 
 
1.8  เอกลักษณ์  
 มีคุณธรรม จริยธรรมซ่ือสัตย์ เด่นกีฬา วาจาไพเราะ  
 
1.9  ค่านิยม 

เป็นคนดี  มีศีลธรรม  ใฝ่เรียนรู้สู่คุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 
1.10  อัตลักษณ์  

ส่งเสริมความเป็นเลิศ เปิดโลก ICT มีศิลปะ ดนตรี กีฬา 
 

 1.11  มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณของแต่ละระดับช้ัน  
2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห น และแก้ปัญหา 
3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

  1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
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ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

1.12  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
สมรรถนะจ าเป็นพื้นฐาน 5 ประการ ท่ีผู้เรียนพึงมี หลังจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ (โรงเรียนมาตรฐานสากล พุทธศักราช2563) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีดังนี้ 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร 
 2. ความสามารถในการคิด  
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  

1.13  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ท่ีต้องการให้เกิดกับผู้เรียนทุกคน

ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แก่ 
  1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
  2. ซื่อสัตย์สุจริต  
  3. มีวินัยใฝ่เรียนรู้ด้วย ICT 
  4. ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 
  5. ล้ าหน้าทางความคิดสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  
  6. อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย  
  7. มุ่งมั่นในการท างานเพื่อผลิตงานอย่าสร้างสรรค์  
  8. มีจิตสาธารณะและร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก  
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ส่วนที่ 2 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) ก าหนดกรอบโครงสร้าง 
เวลาเรียน ดังนี้ 
 2.1 โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  (โรงเรียนมาตรฐานสากล พุทธศักราช 2563)     
แผนการเรียนศิลป์ – การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
 

                                     ระดบัชัน้/ภาคเรียน  
สาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

ม.4 ม.5 ม.6 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชาพื้นฐาน 8.0(320) 8.0(320) 7.0(280) 6.5(260) 6.5(260) 5.0(200) 
ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 

วิทยาศาสตร์กายภาพ(ชีววิทยาพ้ืนฐาน) 
วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมีพ้ืนฐาน) 
วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์พ้ืนฐาน) 
โลกและอวกาศพ้ืนฐาน 
วิทยาการค านวณพ้ืนฐาน 
การออกแบบและเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 

- 
1.0(40) 

- 
0.5(20) 
0.5(20) 

- 

- 
- 

1.5(60) 
0.5(20) 

- 
0.5(20) 

- 
- 
- 
- 

0.5(20) 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

0.5(20) 

1.5(60) 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

0.5(20) 
- 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมพ้ืนฐาน 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 

ประวัติศาสตร์พ้ืนฐาน - - 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 

สุขศึกษาและพลศึกษาพ้ืนฐาน 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 0.5(20) 

นาฏศิลป์พ้ืนฐาน 0.5(20) 0.5(20) - - - - 

ทัศนศิลป์พ้ืนฐาน - - 0.5(20) 0.5(20) - - 

ดนตรีพ้ืนฐาน - - - - 0.5(20) 0.5(20) 

การงานอาชีพพ้ืนฐาน 0.5(20) - 0.5(20) - 0.5(20) - 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) 1.5(60) - - 

รายวิชาเพิ่มเติม 5.5(220) 5.5(220) 5.5(220) 5.5(220) 4.5(180) 4.5(180) 
การงานอาชีพ เพื่อการมีงานท า 
การงานอาชีพ เพิ่มเติม 
ระเบียบวิธีวิจัย, โครงงานเพื่ออาชีพ 
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS1, IS2) 
พลศึกษา 
คอมพิวเตอร์ 

1.5(60) 
1.0(40) 
1.0(40) 
1.0(40) 

- 
0.5(20) 
0.5(20) 

1.5(60) 
1.0(40) 
1.0(40) 
1.0(40) 

- 
0.5(20) 
0.5(20) 

1.5(60) 
1.0(40) 

- 
1.0(40) 
1.0(40) 
0.5(20) 
0.5(20) 

1.5(60) 
1.0(40) 

- 
1.0(40) 
1.0(40) 
0.5(20) 
0.5(20) 

1.5(60) 
1.0(40) 

- 
1.0(40) 

- 
0.5(20) 
0.5(20) 

1.5(60) 
1.0(40) 

- 
1.0(40) 

- 
0.5(20) 
0.5(20) 

รายวิชาเลือกเพิ่มเติม (บังคับเลือก 1 รายวิชา) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 
วาดเส้น * 
ดนตร ี* 
นาฏศิลป์ * 

1.0(40) 
1.0(40) 
1.0(40) 

1.0(40) 
1.0(40) 
1.0(40) 

1.0(40) 
1.0(40) 
1.0(40) 

1.0(40) 
1.0(40) 
1.0(40) 

1.0(40) 
1.0(40) 
1.0(40) 

1.0(40) 
1.0(40) 
1.0(40) 

รายวิชาเลือกเพิ่มเติม (บังคับเลือก 1 รายวิชา) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 1.0(40) 
ภาษาจีน ** 
ภาษาญี่ปุ่น ** 
ภาษเกาหลี ** 
ภาษาสเปน ** 

1.0(40) 
1.0(40) 
1.0(40) 
1.0(40) 

1.0(40) 
1.0(40) 
1.0(40) 
1.0(40) 

1.0(40) 
1.0(40) 
1.0(40) 
1.0(40) 

1.0(40) 
1.0(40) 
1.0(40) 
1.0(40) 

1.0(40) 
1.0(40) 
1.0(40) 
1.0(40) 

1.0(40) 
1.0(40) 
1.0(40) 
1.0(40) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ผลการเรียนผ่าน/ไม่ผ่าน) (70) (70) (70) (70) (70) (70) 
1.  กิจกรรมแนะแนว 
2.  กิจกรรมวิชาการ 
3.  กิจกรรมนักเรียน ให้เลือก 1 กิจกรรม  
    จากข้อ 3.1 หรือข้อ 3.2 
    3.1 ลูกเสือ/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์/รด. 
    3.2 ชุมนุม/ชมรม 
4.  กิจกรรมสังคมและสาธารณประโยชน์/IS3ม.5 *** 

- (20) 
- (20) 
-(20) 

 
- (10) 

- (20) 
- (20) 
-(20) 

 
- (10) 

- (20) 
- (20) 
-(20) 

 
- (10) 

- (20) 
- (20) 
-(20) 

 
- (10) 

- (20) 
- (20) 
-(20)  

 
- (10) 

- (20) 
- (20) 
-(20) 

 
- (10) 

กิจกรรมโฮมรูม (ไม่ประเมิน) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) - (20) 
รวม 15.5(710) 15.5(710) 14.5(670) 14.0(650) 13.0(610) 11.5(550) 
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หลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ ์
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์(โรงเรียนมาตรฐานสากล พุทธศักราช2563) 
แผนการเรียนศิลป์ – การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกิต/ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 8.0(320) รายวิชาพื้นฐาน 8.0(320) 

ท31101 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 1.0(40) ท31102 ภาษาไทยพื้นฐาน 2 1.0(40) 
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1.0(40) ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 1.0(40) 
ว31103 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมีพื้นฐาน 1)  
ว31101 โลกและอวกาศพื้นฐาน 1  
ว31102 วิทยาการค านวณพื้นฐาน1 

1.0(40) 
0.5(20) 
0.5(20)  

ว31106 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์พื้นฐาน 1) 
ว31104 การออกแบบและเทคโนโลยีพื้นฐาน 1 
ว31105 โลกและอวกาศพื้นฐาน 2 

1.5(60) 
0.5(20) 
0.5(20) 

ส31101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมพื้นฐาน 1 1.0(40) ส31102 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมพื้นฐาน 2 1.0(40) 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 1(บาสเกตบอล) 0.5(20) พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 2 

(วอลเล่ย์บอลชายหาด) 
0.5(20) 

ศ31101 นาฏศิลป์พื้นฐาน 1 0.5(20) ศ31102 นาฏศิลป์พื้นฐาน 2 0.5(20) 
ง31101 การงานอาชีพพื้นฐาน 1 0.5(20) - - 

อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1.5(60) อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 1.5(60) 
รายวิชาเพิ่มเติม 5.5(220) รายวิชาเพิ่มเติม 5.5(220) 

ง31224 งานช่างอาชีพ  1 
ง312…. การงานอาชีพเพิ่มเติม 1 
ว31285 ระเบียบวิธีวิจัย 
อ31241 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 
พ31201 พลศึกษา 1(ว่ายน้ า) 
ว31271 คอมพิวเตอร์ 1 

1.5(60) 
1.0(40) 
1.0(40) 
1.0(40) 
0.5(20) 
0.5(20)  

ง31225 งานช่างอาชีพ  2 
ง312…. การงานอาชีพเพิ่มเติม 2 
ง31290 โครงงานเพื่ออาชีพ 
อ31242 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 
พ31202 พลศึกษา 2 
ว31272 คอมพิวเตอร์ 2 

1.5(60) 
1.0(40) 
1.0(40) 
1.0(40) 
0.5(20) 
0.5(20)  

รายวิชาเลือกเพิ่มเติม(บังคับเลือก 1 รายวิชา) 1.0(40) รายวิชาเลือกเพิ่มเติม(บังคับเลือก 1 รายวิชา) 1.0(40) 
ศ31201 วาดเส้น 1* 
ศ31202 ดนตรี 1* 
ศ31203 นาฏศิลป์พื้นบ้าน 1* 

1.0(40) 
1.0(40) 
1.0(40) 

ศ31204 วาดเส้น 2* 
ศ31205 ดนตรี 2* 
ศ31206 นาฏศิลป์พื้นบ้าน 2* 

1.0(40) 
1.0(40) 
1.0(40) 

รายวิชาเลือกเพิ่มเติม(บังคับเลือก 1 รายวิชา) 1.0(40) รายวิชาเลือกเพิ่มเติม(บังคับเลือก 1 รายวิชา) 1.0(40) 
จ31201 ภาษาจีน 1 ** 
ญ31201 ภาษาญี่ปุ่น 1 ** 
ก31201 ภาษาเกาหลี 1 ** 
ป31201 ภาษาสเปน 1 ** 

1.0(40) 
1.0(40) 
1.0(40) 
1.0(40) 

จ31202 ภาษาจีน 2 ** 
ญ31202 ภาษาญี่ปุ่น 2 ** 
ก31202 ภาษาเกาหลี 2 ** 
ป31202 ภาษาสเปน 2 ** 

1.0(40) 
1.0(40) 
1.0(40) 
1.0(40) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ผลการเรียนผ่าน/ไม่ผ่าน) (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ผลการเรียนผ่าน/ไม่ผ่าน) (70) 

1.  กิจกรรมแนะแนว 
2.  กิจกรรมวิชาการ 
3.  กิจกรรมนักเรียน ให้เลือก 1 กิจกรรม 
    จากข้อ 3.1 หรือข้อ 3.2 
    3.1 ลูกเสือ/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ ญประโยชน์/รด. 
    3.2 ชุมนุม/ชมรม 
4.  กิจกรรมสังคมและสาธารณประโยชน์ *** 

- (20) 
- (20) 
- (20) 

 
 
 

- (10) 

1.  กิจกรรมแนะแนว 
2.  กิจกรรมวิชาการ 
3.  กิจกรรมนักเรียน ให้เลือก 1 กิจกรรม 
    จากข้อ 3.1 หรือข้อ 3.2 
    3.1 ลูกเสือ/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ ญประโยชน์/รด.    
3.2 ชุมนุม/ชมรม 
4.  กิจกรรมสังคมและสาธารณประโยชน์ *** 

- (20) 
- (20) 
- (20) 

 
 
 

- (10) 

กิจกรรมโฮมรูม (ไม่ประเมิน) - (20) กิจกรรมโฮมรูม (ไม่ประเมิน) - (20) 
รวมเวลาเรียน (ชั่วโมง) (710) รวมเวลาเรียน(ชั่วโมง) (710) 

รวมหน่วยกิต 15.5 รวมหน่วยกิต 15.5 
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หลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ ์
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ (โรงเรียนมาตรฐานสากล พุทธศักราช2563) 
แผนการเรียนศิลป์– การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกิต/ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 7.0(280) รายวิชาพื้นฐาน 6.5(260) 

ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 1.0(40) ท32102 ภาษาไทยพื้นฐาน 4 1.0(40) 
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 
ว32101 วิทยาการค านวณพื้นฐาน2 

1.0(40) 
0.5(20) 

ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 
ว32102 การออกแบบและเทคโนโลยีพื้นฐาน2 

1.0(40)  
0.5(20) 

ส32101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมพื้นฐาน 3 1.0(40) ส32103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมพื้นฐาน 4 1.0(40) 
ส32102ประวัติศาสตร์พื้นฐาน 1 0.5(20) ส32104ประวัติศาสตร์พื้นฐาน 2 0.5(20) 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 3(ตะกร้อ) 0.5(20) พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 4(ฟุตบอล) 0.5(20) 
ศ32101 ทัศนศิลป์พื้นฐาน1 0.5(20) ศ32102 ทัศนศิลป์พื้นฐาน2 0.5(20) 
ง32101 การงานอาชีพพื้นฐาน 2 0.5(20) - - 

อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1.5(60) อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1.5(60) 
รายวิชาเพิ่มเติม 5.5(220) รายวิชาเพิ่มเติม 5.5(220) 

ง32226 งานช่างอาชีพ  3 
ง322… การงานอาชีพเพิ่มเติม 3 
อ32243 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 
I32201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) 
พ32201 พลศึกษา 3 
ว32273 คอมพิวเตอร์ 3 

1.5(60) 
1.0(40) 
1.0(40) 
1.0(40) 
0.5(20) 
0.5(20)  

ง32227 งานช่างอาชีพ  4 
ง322… การงานอาชีพเพิ่มเติม 4 
อ32244 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 
I32202 การสื่อสารและการน าเสนอ (IS2) 
พ32202 พลศึกษา 4 
ว32274 คอมพิวเตอร์ 4 

1.5(60) 
1.0(40) 
1.0(40) 
1.0(40) 
0.5(20) 
0.5(20)  

รายวิชาเลือกเพิ่มเติม(บังคับเลือก 1 รายวิชา) 1.0(40) รายวิชาเลือกเพิ่มเติม(บังคับเลือก 1 รายวิชา) 1.0(40) 
ศ32201 วาดเส้น 3 * 
ศ32202 ดนตรี 3 * 
ศ32203 นาฏศิลป์พื้นบ้าน 3 * 

1.0(40) 
1.0(40) 
1.0(40) 

ศ32205 วาดเส้น 4* 
ศ32206 ดนตรี 4* 
ศ32207 นาฏศิลป์พื้นบ้าน 4* 

1.0(40) 
1.0(40) 
1.0(40) 

รายวิชาเลือกเพิ่มเติม(บังคับเลือก 1 รายวิชา) 1.0(40) รายวิชาเลือกเพิ่มเติม(บังคับเลือก 1 รายวิชา) 1.0(40) 
จ32201 ภาษาจีน 3 ** 
ญ32201 ภาษาญี่ปุ่น 3 ** 
ก32201 ภาษาเกาหลี 3 ** 
ป32201 ภาษาสเปน 3 ** 

1.0(40) 
1.0(40) 
1.0(40) 
1.0(40) 

จ32202 ภาษาจีน 4 ** 
ญ32202 ภาษาญี่ปุ่น 4 ** 
ก32202 ภาษาเกาหลี 4 ** 
ป32202 ภาษาสเปน 4 ** 

1.0(40) 
1.0(40) 
1.0(40) 
1.0(40) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ผลการเรียนผ่าน/ไม่ผ่าน) (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ผลการเรียนผ่าน/ไม่ผ่าน) (70) 

1.  กิจกรรมแนะแนว 
2.  กิจกรรมวิชาการ 
3.  กิจกรรมนักเรียน ให้เลือก 1 กิจกรรม 
    จากข้อ 3.1 หรือข้อ 3.2 
    3.1 ลูกเสือ/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ ญประโยชน์/รด. 
    3.2 ชุมนุม/ชมรม 
4.  กิจกรรมสังคมและสาธารณประโยชน์ *** 

- (20) 
- (20) 
- (20) 

 
 
 

- (10) 

1.  กิจกรรมแนะแนว 
2.  กิจกรรมวิชาการ 
3.  กิจกรรมนักเรียน ให้เลือก 1 กิจกรรม 
    จากข้อ 3.1 หรือข้อ 3.2 
    3.1 ลูกเสือ/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ ญประโยชน์/รด.    
3.2 ชุมนุม/ชมรม 
4.  กิจกรรมสังคมและสาธารณประโยชน์ *** 

- (20) 
- (20) 
- (20) 

 
 
 

- (10) 

กิจกรรมโฮมรูม (ไม่ประเมิน) - (20) กิจกรรมโฮมรูม (ไม่ประเมิน) - (20) 
รวมเวลาเรียน (ชั่วโมง) (670) รวมเวลาเรียน(ชั่วโมง) (650) 

รวมหน่วยกิต 14.5 รวมหน่วยกิต 14.0 
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หลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ ์
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์(โรงเรียนมาตรฐานสากล พุทธศักราช 2563) 
แผนการเรียนศิลป์ – การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกิต/ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 6.5(260) รายวิชาพื้นฐาน 5.0(200) 

ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 1.0(40) ท33102 ภาษาไทยพื้นฐาน 6 1.0(40) 
ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1.0(40) ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 1.0(40) 
ว33101 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ชีววิทยาพื้นฐาน) 
- 
ส33101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมพื้นฐาน 5 

1.5(60) 
- 

1.0(40) 

- 
ว33104 วิทยาการค านวณพื้นฐาน3 
ส33103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมพื้นฐาน 6 

- 
0.5(20) 
1.0(40) 

ส33102 ประวัติศาสตร์พื้นฐาน 3 0.5(20) ส33104 ประวัติศาสตร์พื้นฐาน 4 0.5(20) 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 5(แบดมินตัน) 0.5(20) พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 6(ฟุตซอล) 0.5(20) 
ศ33101 ดนตรีพื้นฐาน 1 0.5(20) ศ33102 ดนตรีพื้นฐาน 2 0.5(20) 
ง33101 การงานอาชีพพื้นฐาน 3 0.5(20) - - 

รายวิชาเพิ่มเติม 4.5(180) รายวิชาเพิ่มเติม 4.5(180) 
ง33228 งานช่างอาชีพ  5 
ง332… การงานอาชีพเพิ่มเติม 5 
อ33245 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 
พ33201 พลศึกษา 5 
ว33275  คอมพิวเตอร์  

1.5(60) 
1.0(40) 
1.0(40) 
0.5(20) 
0.5(20)  

ง33229 งานช่างอาชีพ  6 
ง332…. การงานอาชีพเพิ่มเติม 6 
อ33246 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 
พ33202 พลศึกษา 6 
ว33276  คอมพิวเตอร์ 

1.5(60) 
1.0(40) 
1.0(40) 
0.5(20) 
0.5(20) 

รายวิชาเลือกเพิ่มเติม (บังคับเลือก 1 รายวิชา) 1.0(40) รายวิชาเลือกเพิ่มเติม(บังคับเลือก 1 รายวิชา) 1.0(40) 
ศ33201 วาดเส้น 5* 
ศ33202 ดนตรี 5* 
ศ33203 นาฏศิลป์พิ้นบ้าน 5* 

1.0(40) 
1.0(40) 
1.0(40) 

ศ33205 วาดเส้น 6* 
ศ33206 ดนตรี 6* 
ศ33207 นาฏศิลป์พื้นบ้าน 6* 

1.0(40) 
1.0(40) 
1.0(40) 

รายวิชาเลือกเพิ่มเติม (บังคับเลือก 1 รายวิชา) 1.0(40) รายวิชาเลือกเพิ่มเติม(บังคับเลือก 1 รายวิชา) 1.0(40) 
จ33201 ภาษาจีน 5 ** 
ญ33201 ภาษาญี่ปุ่น 5 ** 
ก33201 ภาษาเกาหลี 5 ** 
ป33201 ภาษาสเปน 5 ** 

1.0(40) 
1.0(40) 
1.0(40) 
1.0(40) 

จ33202 ภาษาจีน 6 ** 
ญ33202 ภาษาญี่ปุ่น 6 ** 
ก33202 ภาษาเกาหลี 6 ** 
ป33202 ภาษาสเปน 6 ** 

1.0(40) 
1.0(40) 
1.0(40) 
1.0(40) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ผลการเรียนผ่าน/ไม่ผ่าน) (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ผลการเรียนผ่าน/ไม่ผ่าน) (70) 

1.  กิจกรรมแนะแนว 
2.  กิจกรรมวิชาการ 
3.  กิจกรรมนักเรียน ให้เลือก 1 กิจกรรม 
    จากข้อ 3.1 หรือข้อ 3.2 
    3.1 ลูกเสือ/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ ญประโยชน์/รด. 
    3.2 ชุมนุม/ชมรม 
4.  กิจกรรมสังคมและสาธารณประโยชน์ *** 

- (20) 
- (20) 
- (20) 

 
 
 

- (10) 

1.  กิจกรรมแนะแนว 
2.  กิจกรรมวิชาการ 
3.  กิจกรรมนักเรียน ให้เลือก 1 กิจกรรม 
    จากข้อ 3.1 หรือข้อ 3.2 
    3.1 ลูกเสือ/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ ญประโยชน์/รด.    3.2 
ชุมนุม/ชมรม 
4.  กิจกรรมสังคมและสาธารณประโยชน์ *** 

- (20) 
- (20) 
- (20) 

 
 
 

- (10) 

กิจกรรมโฮมรูม (ไม่ประเมิน) - (20) กิจกรรมโฮมรูม (ไม่ประเมิน) - (20) 
รวมเวลาเรียน (ชั่วโมง) (610) รวมเวลาเรียน(ชั่วโมง) (550) 

รวมหน่วยกิต 13.0 รวมหน่วยกิต 11.5 
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หลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ ์
 

ส่วนที่ 3 รายวิชาเพิ่มเติม 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา เวลา ชม./สัปดาห์ จ านวนหน่วยกิต 
ง31224 งานช่างอาชีพ  1 60 1.5 
ง31225 งานช่างอาชีพ  2 60 1.5 
ง32226 งานช่างอาชีพ  3 60 1.5 
ง32227 งานช่างอาชีพ  4 60 1.5 
ง33228 งานช่างอาชีพ  5 60 1.5 
ง33229 งานช่างอาชีพ  6 60 1.5 
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หลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ ์
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 
รายวิชา งานช่างอาชีพ 1                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
รหัสวิชา  ง 31224                                                                         ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4                     
เวลา  60 ช่ัวโมง   จ านวน 1.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความความหมาย  ความส าคัญของการประกอบอาหารและขนมไทยเบื้องต้น  การจัดการ
วิเคราะห์การท างานแบบกระบวนการกลุ่ม แสวงหาความรู้พื้นฐานในการประกอบอาหารและขนมไทย  
หลักการเลือกใช้วัสดุ  อุปกรณ์และเครื่องใช้  การเลือกซื้อของสด ของแห้ง การห่ออาหารและขนมไทยด้วย 
วัสดุจากธรรมชาติ   
 ฝึกทักษะเพื่อหาประสบการณ์ด้านการประกอบอาหารและขนมไทยเบื้องต้น   โดยใช้ทักษะ
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการ 
 เพื่อน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ  ท างานโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  
และส่ิงแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี  ท างานด้วยความรับผิดชอบ  ขยัน  ใฝ่เรียนรู้  ซื่อสัตย์  ประหยัด  
อดทน  มุ่งมั่นในการท างานจนส าเร จ  เห นคุณค่าของการท างาน  ท างานอย่างมีความสุข  และสามารถการ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  อธิบายความหมาย  ความส าคัญและประโยชน์ของอาหารและขนมไทยเบื้องต้น  
   2.  มีทักษะและความสามารถในการเลือกใช้วัสดุ  อุปกรณ์และเครื่องใช้แต่ละประเภทได้อย่าง  
                  ถูกต้องและปลอดภยั  
   3.  สามารถเลือกซื้อของสด  ของแห้งและบอกวิธีเก บรักษาได้  
   4.  สามารถห่ออาหารและขนมไทยด้วยวัสดุจากธรรมชาติได้  
   5.  สามารถปฏิบัติการท าอาหารและขนมไทยเบื้องต้นได้  
 6.  สามารถน าสมุนไพรในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาหารและขนมไทยเบื้องต้นได้ 
 7.  สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและน าไปสู่การประกอบอาชีพได้ 
 
รวมท้ังหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ ์
 

โครงสร้างรายวิชา 
การวางแผนการประเมินและการก าหนดสัดส่วนของคะแนน 

รายวิชา งานช่างอาชีพ 1    รหัสวิชา  ง 31224 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จ านวน   60  ชั่วโมง 

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค  :  ปลายภาค  80:20 
 

หน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู้ เวลา (ช่ัวโมง) คะแนน ภาระงาน/ช้ินงานรวบยอด 
1. ก าเนิดอาหาร
และขนมไทย 

1. อธิบายความหมาย  
ความส าคัญและประโยชน์
ของอาหารและขนมไทย
เบ้ืองต้น 
4. สามารถห่ออาหารและ
ขนมไทยด้วยวัสดุจาก
ธรรมชาติได้ 

6 15 - วางแผนการท างาน/ท า
แบบฝึกหัด/ท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม 
- ห่อขนมด้วยใบตอง 5 แบบ : 
คน (เช่น กระทง 2 มุม กระทง 4 
มุม ห่อขนมเทียน ห่อขนมสอดไส้ 
กระทงตะโก้ ห่อข้าวต้มมัด ฯลฯ) 

2. อาหารและ
ขนมไทย 
น่ารับประทาน 

2. มีทักษะและ
ความสามารถในการเลือกใช้
วัสดุ  อุปกรณ์และเครื่องใช้
แต่ละประเภทได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย 
3. สามารถเลือกซื้อของสด  
ของแห้งและบอกวิธีเก บ
รักษาได้ 
5.สามารถปฏิบัติการ
ท าอาหารและขนมไทย
เบ้ืองต้นได้ 

36 30 -ปฏิบัติการท าอาหารและขนม
ไทยอย่างน้อยกลุ่มละ 6-8 ชนิด 
-การสอบปฏิบัติการท าอาหาร
และขนมไทยเบื้องต้น (กลุ่มย่อย) 
-ฝึกปฏิบัติการจ าหน่ายอาหาร
และขนมไทย 

3. อาหารและ 
ขนมไทยแปลงร่าง 

6. สามารถน าสมุนไพรใน
ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาหารและขนมไทย
เบ้ืองต้นได้ 
7. สามารถน าไปใช้ในชีวิต 
ประจ าวันและการประกอบ
อาชีพได้ 
 

6 15 -การหาข้อมูลพืช ผักสมุนไพรจาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ /ปฏิบัติการ
ทดลองท าอาหารและขนมไทยท่ี
น าพืช ผัก สมุนไพรในท้องถิ่นมา
เป็นส่วนผสมอย่างน้อยกลุ่มละ 2 
ชนิด 
-จัดท าคลิปวิดีโอน าเสนอวิธี
ท าอาหารและขนมไทยตามความ
ถนัด 

สอบกลางภาค (ด้านความรู้/กระบวนการปฏิบัติ) 6 20 - 
สอบปลายภาค (ด้านความรู้/กระบวนการปฏิบัติ) 6 20 - 

รวม 60 100 - 
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หลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ ์
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
รายวิชางานช่างอาชีพ 2 รหัส  31225 จ านวน   1.5  หน่วยกิต 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี  2  เวลาเรียน  60  ช่ัวโมง 
ความคิดรวบยอด 
 ศึกษาความหมาย และความส าคัญของงานอาชีพท่ีเลือก อาชีพในท้องถิ่นและอาชีพในกลุ่มประเทศ
อาเซียน วิธีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการพัฒนาตนเองสู่งานอาชีพ  วิธีการ
วิเคราะห์ตนเองในการเลือกอาชีพที่สนใจ คุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 
 เพื่อน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ  ท างานโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  
และส่ิงแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี  ท างานด้วยความรับผิดชอบ  ขยัน  ใฝ่เรียนรู้  ซื่อสัตย์  ประหยัด  
อดทน  มุ่งมั่นในการท างานจนส าเร จ  เห นคุณค่าของการท างาน  ท างานอย่างมีความสุข  และสามารถการ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของอาชีพ 
2. สามารถเลือก เตรียม ใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง 
3. สามารถปฏิบัติการฝึกทักษะและเทคนิคในงานช่างอาชีพพื้นฐานได้ 
4. ค านวณต้นทุนและก าหนดราคาค่าบริการ 
5. สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและน าไปสู่การประกอบอาชีพได้ 

 
รวมท้ังหมด   5  ผลการเรียนรู้ 

อัตราส่วนการให้คะแนน(ปฏิบัติ:สอบกลางภาค:สอบปลายภาค) 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา งานช่างอาชีพ 1 (สระผม – เซ ทผม)    รหัส 31225 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี  2  เวลาเรียน  60  ช่ัวโมงจ านวน  1.5  หน่วยกิต 
อัตราส่วนระหว่างเรียน (ปฏิบัติ)  50 คะแนน (สอบกลางภาค)  20  คะแนน  (สอบปลายภาค)  30 คะแนน 
ท่ี ช่ือหน่วย ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา 

 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 งานสระผม 1.อธิบายความหมาย ความส าคัญ
และประโยชน์ของอาชีพ 
2.สามารถเลือก เตรียม ใช้และ
บ ารุงรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์
ได้อย่างถูกต้อง 
3.สามารถปฏิบัติการฝึกทักษะและ
เทคนิคในงานช่างอาชีพพื้นฐานได้ 

1. การวิเคราะห์ลักษณะเส้นผม
และโครงสร้างของศีรษะ 

2. การเลือก เตรียม ใช้และ
บ ารุงรักษาเครื่องมือและวัสดุ
อุปกรณ์การสระผม 

3. การสระผมตามข้ันตอนและ
กระบวนการ 

4. การนวดผมตามข้ันตอน
กระบวนการ 

30 40 

2 การเซ ทผม 1.อธิบายความหมาย ความส าคัญ
และประโยชน์ของอาชีพ 
2.สามารถเลือก เตรียม ใช้และ
บ ารุงรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์
ได้อย่างถูกต้อง 
3.สามารถปฏิบัติการฝึกทักษะและ
เทคนิคในงานช่างอาชีพพื้นฐานได้ 

1. การวิเคราะห์ลักษณะเส้นผม
และโครงสร้างของศีรษะ 

2. การเลือก เตรียม ใช้และ
บ ารุงรักษาเครื่องมือและวัสดุ
อุปกรณ์การเซ ทผม 

3. การเซ ทผมตามข้ันตอน
กระบวนและรูปทรงท่ีก าหนด 

20 40 

3 งานอาชีพธุรกิจ
สระผม-เซ ทผม 

4. ค านวณต้นทุนและก าหนดราคา
ค่าบริการ 
5. สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
และน าไปสู่การประกอบอาชีพได้ 

1. การคิดค านวณต้นทุนและ
ราคาค่าบริการ 

2. การวางแผนและด าเนินธุรกิจ
สระผม-เซ ทผม 

10 20 

   รวม 60 100 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา  งานช่างอาชีพ 1 (งานบริการจักรยานยนต์)  รหัส ง31225 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2  เวลาเรียน  60 ช่ัวโมงจ านวน  1.5  หน่วยกิต 
อัตราส่วนระหว่างเรียน  50  คะแนน (สอบกลางภาค)  20  คะแนน   (สอบปลายภาค) 30  คะแนน  

หน่วย
ท่ี  

ช่ือหน่วย  ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา น้ าหนัก
คะแนน 

1 งานเลือก  เตรียมใช้
และบ ารุงรักษา
เครื่องมือเครื่องจักร
และวัสดุอุปกรณ์การ
บริการ
รถจักรยานยนต์ 

1.อธิบายความหมาย 
ความส าคัญและประโยชน์
ของอาชีพ 
2.สามารถเลือก เตรียม ใช้
และบ ารุงรักษาเครื่องมือ
และวัสดุอุปกรณ์ได้อย่าง
ถูกต้อง 

1. การเลือก  เตรียมใช้และ
บ ารุงรักษาเครื่องมือ
เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงาน 
2. การเตรียมรถจักรยานยนต์ 

10 20 

2 งานถอด  ประกอบ
รถจักรยานยนต์ 

2.สามารถเลือก เตรียม ใช้
และบ ารุงรักษาเครื่องมือ
และวัสดุอุปกรณ์ได้อย่าง
ถูกต้อง 
3.สามารถปฏิบัติการฝึก
ทักษะและเทคนิคในงาน
ช่างอาชีพพื้นฐานได้ 

1. งานถอดช้ินส่วนของ
รถจักรยานยนต์ 
2. งานประกอบช้ินส่วนของ
รถจักรยานยนต์ 

20 30 

3 งานบ ารุงรักษาและ
ตรวจสอบบริการ
รถจักรยานยนต์ตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด     
 

2.สามารถเลือก เตรียม ใช้
และบ ารุงรักษาเครื่องมือ
และวัสดุอุปกรณ์ได้อย่าง
ถูกต้อง 
3.สามารถปฏิบัติการฝึก
ทักษะและเทคนิคในงาน
ช่างอาชีพพื้นฐานได้ 

1. การบ ารุงรักษา
รถจักรยานยนต์ตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด     
2. ตรวจสอรถจักรยานยนต์
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด     
 

20 30 

4 งานประมาณราคา
ค่าบริการ
รถจักรยานยนต์เชิง
ธุรกิจ 

4. ค านวณต้นทุนและ
ก าหนดราคาค่าบริการ 
5. สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและน าไปสู่
การประกอบอาชีพได้ 

1 การคิดค านวณต้นทุนและ
ค่าบริการ 
2. การวางแผนและด าเนิน
ธุรกิจบริการรถจักรยานยนต์ 

10 20 

รวม 60 100 
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ส่วนที่ 4 การให้ระดับผลการเรียน/ผลการเรียนที่มีเง่ือนไข/การเรียนซ้ า/การสอนซ่อมเสริม 
 
การให้ระดับผลการเรียน 

การตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการ
เรียนเป็น 8 ระดับการตัดสินผลการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้ระบบผ่านและไม่ผ่านโดยก าหนด
เกณฑ์การตัดสินผ่านแต่ละรายวิชาท่ีร้อยละ 50 จากนั้นจึงให้ระดับผลการเรียนท่ีผ่านส าหรับระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับแนวการให้ระดับ 
 
ผลการเรียน 8 ระดับและความหมายของแต่ละระดับดังแสดงในตารางดังนี้ 

4                  ดีเย่ียม                      80-100 
3.5                ดีมาก                       75-79 
3                  ดี                            70-74 
2.5                ค่อนข้างดี                  65-69 
2                  ปานกลาง                  60-64 
1.5                พอใช้                       55-59 
1                  ผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า           50-54 
0                  ต่ ากวา่เกณฑ์               0-49 

 
ในกรณีท่ีไม่สามารถให้ระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับได้ให้ใช้ตัวอักษรระบุเงื่อนไขของผลการเรียนดังนี้ 
          “มส” หมายถึงผู้เรียนไม่มีสิทธิเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนเนื่องจากผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อย
ละ 80 ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาและไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน  
          “ร” หมายถึงรอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้เนื่องจากผู้เรียนไม่มีข้อมูลผลการเรียน
รายวิชานั้นครบถ้วนได้แก่ไม่ได้วัดผลระหว่างภาคเรียน/ปลายภาคเรียนไม่ได้ส่งงานท่ีมอบหมายให้ท าซึ่งงานนั้น
เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียนหรือมีเหตุสุดวิสัยท่ีท าให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้ 

การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้นให้ผลการประเมินเป็น
ผ่านและไม่ผ่านกรณีท่ีผ่านให้ระดับผลการประเมินเป็นดีเย่ียมดีและผ่าน 
          1) ในการสรุปผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนเพื่อการเล่ือนช้ันและจบการศึกษาก าหนด
เกณฑ์การตัดสินเป็น 4 ระดับและความหมายของแต่ละระดับดังนี้ 
                    ดีเย่ียม  หมายถึง  มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์และเขียนท่ีมี
คุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 
                    ดี  หมายถึง  มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์และเขียนท่ีมีคุณภาพ
เป็นท่ียอมรับ 
                    ผ่าน  หมายถึง  มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์และเขียนท่ีมีคุณภาพ
เป็นท่ียอมรับแต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการ 
                    ไม่ผ่าน  หมายถึง  ไม่มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่านคิดวเิคราะห์และเขียนหรอื
ถ้ามีผลงานผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องท่ีต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ 
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          2) ในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทุกคุณลักษณะเพื่อการเล่ือนช้ันและจบ
การศึกษาก าหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น 4 ระดับและความหมายของแต่ละระดับดังนี้ 
                    ดีเย่ียม  หมายถึง  ผู้เรยีนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนสัิยและน าไปใช้ในชีวติประจ าวนั
เพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคมโดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเย่ียมจ านวน 5-8 คุณลักษณะ
และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี 
                    ดี  หมายถึง  ผู้เรยีนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพือ่ให้เป็นการยอมรบัของสังคม
โดยพิจารณาจากได้ผลการประเมินระดับดีเย่ียมจ านวน 1-4 คุณลักษณะและไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการ
ประเมินต่ ากว่าระดับดีหรือได้ผลการประเมินระดับดีท้ัง 8 คุณลักษณะหรือได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้น
ไปจ านวน 5-7 คุณลักษณะและมีบางคุณลักษณะได้ผลการประเมินระดับผ่าน 
                    ผ่าน  หมายถึง  ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสถานศึกษาก าหนดโดย
พิจารณาได้ผลการประเมินระดับผ่านท้ัง 8 คุณลักษณะหรือได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปจ านวน 1-4 
คุณลักษณะและคุณลักษณะท่ีเหลือได้ผลการประเมินระดับผ่าน  
                    ไม่ผ่าน  หมายถึง  ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสถานศึกษา
ก าหนดโดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับไม่ผ่านต้ังแต่  1  คุณลักษณะ 
          การประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรยีนจะต้องพจิารณาท้ังเวลาการเข้ารว่มกจิกรรมการปฏิบัติกจิกรรมและ
ผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดและให้ผลการประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน  
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมี  3  ลักษณะคือ 
          1) กิจกรรมแนะแนว 
          2) กิจกรรมนักเรียนซึ่งประกอบด้วย 
                    (1) กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหารโดยผู้เรียน
เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 
                    (2) กิจกรรมชุมนุมหรือชมรม 
          ท้ังนีผู้้เรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะต้องเข้ารว่มกจิกรรมท้ังข้อ (1) และ (2) ส าหรับผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในข้อ (1) หรือ (2) 
  3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ให้ใช้ 
ตัวอักษรแสดงผลการประเมิน ดังนี้ 
          “ผ” หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
          “มผ” หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 
การเปลี่ยนผลการเรียน 
 การเปล่ียนผลการเรียน “0” 
           สถานศึกษาจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดท่ีผู้เรียนสอบไม่ผ่านก่อนแล้วจึง
สอบแก้ตัวได้ไม่เกิน 2 ครั้งถ้าผู้เรียนไม่ด าเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาท่ีสถานศึกษาก าหนดให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานศึกษาท่ีจะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก 1 ภาคเรียนส าหรับภาคเรียนท่ี 2 ต้องด าเนินการให้
เสร จส้ินภายในปีการศึกษานั้น 
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          ถ้าสอบแกตั้ว 2 ครั้งแล้วยังได้ระดับผลการเรียน “0” อีกให้สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการเปล่ียนผลการเรียนของผู้เรียนโดยปฏิบัติดังนี้ 
          1) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น 
          2) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้เรียนซ้ าหรือเปล่ียนรายวิชาเรียนใหม่ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถานศึกษา 
          ในกรณีท่ีเปล่ียนรายวชิาเรยีนใหม่ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรยีนวา่เรยีนแทนรายวชิาใด  
 
การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” 
          การเปล่ียนผลการเรยีน “ร” ให้ด าเนินการดังนี้ 
          ให้ผู้เรยีนด าเนนิการแกไ้ข “ร” ตามสาเหตุเมื่อผู้เรียนแก้ไขปัญหาเสร จแล้วให้ได้ระดับผลการเรียน
ตามปกติ(ต้ังแต่ 0-4)ถ้าผู้เรียนไม่ด าเนินการแก้ไข “ร” กรณีท่ีส่งงานไม่ครบแต่มีผลการประเมินระหว่างภาค
เรียนและปลายภาคให้ผู้สอนน าข้อมูลท่ีมีอยู่ตัดสินผลการเรียนยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถานศึกษาท่ีจะขยายเวลาการแก้ “ร” ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียนส าหรับภาคเรียนท่ี 2 ต้องด าเนินการให้
เสร จส้ินภายในปีการศึกษานั้นเมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วให้เรียนซ้ าหากผลการเรียนเป็น “0” ให้ด าเนินการแก้ไข
ตามหลักเกณฑ์ 
 
การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” 
          การเปล่ียนผลการเรยีน “มส” มี 2 กรณีดังนี้ 
          1) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 แต่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 ของเวลาเรียนในรายวิชานั้นให้สถานศึกษาจัดให้เรียนเพิ่มเติมโดยใช้ช่ัวโมงสอนซ่อมเสริมหรือใช้
เวลาว่างหรือใช้วันหยุดหรือมอบหมายงานให้ท าจนมีเวลาเรียนครบตามท่ีก าหนดไว้ส าหรับรายวิชานั้นแล้ว  
จึงให้วัดผลปลายภาคเป็นกรณีพิเศษผลการแก้ “มส” ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “1”การแก้ “มส” กรณีนี้
ให้กระท าให้เสร จส้ินภายในปีการศึกษานั้นถ้าผู้เรียนไม่มาด าเนินการแก้ “มส” ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้นี้ 
ให้เรียนซ้ ายกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะขยายเวลาการแก้ “มส”ออกไปอีกไม่เกิน 
1 ภาคเรียนแต่เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วให้ปฏิบัติดังนี้ 
                    (1) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น 
                    (2) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาให้เรียนซ้ าหรือเปล่ียนรายวิชา
เรียนใหม ่
          2) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียนท้ังหมดให้
สถานศึกษาด าเนินการดังนี้ 
                    (1) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น 
                    (2) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของ 
          สถานศึกษาให้เรยีนซ้ าหรอืเปล่ียนรายวชิาเรยีนใหม่ในกรณีท่ีเปล่ียนรายวชิาเรยีนใหม่ให้หมายเหตุใน
ระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทนรายวิชาใด 
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การเรียนซ้ ารายวิชา 
          ผู้เรยีนท่ีได้รบัการสอนซอ่มเสริมและสอบแกตั้ว 2 ครั้งแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เรียนซ้ า
รายวิชานั้นท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดให้เรียนซ้ าในช่วงใดช่วงหนึ่งท่ีสถานศึกษาเห นว่า
เหมาะสม  เช่น พักกลางวัน  วันหยุด ช่ัวโมงว่าง หลังเลิกเรียนภาคฤดูร้อนเป็นต้น 
          ในกรณีภาคเรยีนท่ี 2 หากผู้เรียนยังมีผลการเรียน “0” “ร” “มส” ให้ด าเนินการให้เสร จส้ินก่อนเปิด
เรียนปีการศึกษาถัดไปสถานศึกษาอาจเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียนได้
ท้ังนี้หากสถานศึกษาใดไม่สามารถด าเนินการเปิดสอนภาคฤดูร้อนได้ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา/ต้นสังกัด
เป็นผู้พิจารณาประสานงานให้มีการด าเนินการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียน 
 
การเปลี่ยนผล “มผ” 
          กรณีท่ีผู้เรยีนได้ผล “มผ” สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนท ากิจกรรมในส่วนท่ีผู้เรียนไม่ได้เข้า
ร่วมหรือไม่ได้ท าจนครบถ้วนแล้วจึงเปล่ียนผลจาก “มผ” เป็น “ผ” ได้ท้ังนี้ด าเนินการให้เสร จส้ินภายในภาค
เรียนนั้นๆยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน 1 
ภาคเรียนส าหรับภาคเรียนท่ี 2 ต้องด าเนินการให้เสร จส้ินภายในปีการศึกษานั้น 
 
การเลื่อนชั้น 
          เม่ือส้ินปีการศึกษาผู้เรยีนจะได้รบัการเล่ือนช้ันเม่ือมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
          1) รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
          2) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในการอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          3) ระดับผลการเรียนเฉล่ียในปีการศึกษานั้นควรได้ไม่ต่ ากว่า 1.00 ท้ังนี้รายวิชาใดท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินสถานศึกษาสามารถซ่อมเสริมผู้เรียนให้ได้รับการแก้ไขในภาคเรียนถัดไปท้ังนี้ส าหรับภาคเรียนท่ี 2 
ต้องด าเนินการให้เสร จส้ินภายในปีการศึกษานั้น 
 
การสอนซ่อมเสริม 
          หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐานพทุธศักราช 2551ก าหนดให้สถานศึกษาจัดสอนซ่อมเสริมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเต มตามศักยภาพ การสอนซ่อมเสริมเป็นการสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องกรณีท่ี
ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ กระบวนการหรือเจตคติ/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด
สถานศึกษาต้องจัดสอนซ่อมเสริมเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามปกติเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน
สามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้เป็นการให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาโดย
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลการสอนซ่อมเสริมสามารถ
ด าเนินการได้ในกรณีดังต่อไปนี ้
                    1) ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอท่ีจะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้นควรจัดการสอน
ซ่อมเสริมปรับความรู้/ทักษะพื้นฐาน 
 
                    2) ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้ทักษะกระบวนการหรือเจตคติ/คุณลักษณะท่ีก าหนดไว้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดในการประเมินผลระหว่างเรียน 
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                    3) ผู้เรียนท่ีได้ระดับผลการเรียน “0” ให้จัดการสอนซ่อมเสริมก่อนสอบแก้ตัว 
                    4) กรณีผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผ่านสามารถจัดสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการ
เรียนท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาจากรายละเอียดต่าง ๆ ข้างต้นสรุปเป็นแผนภาพที่ 2.6 แสดง
กระบวนการตัดสินและแก้ไขผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 
การเรียนซ้ าชั้น 
          ผู้เรยีนท่ีไม่ผ่านรายวชิาจ านวนมากและมีแนวโนม้วา่จะเป็นปัญหาต่อการเรยีนในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน
สถานศึกษาอาจต้ังคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ าช้ันได้ท้ังนี้ให้ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถ
ของผู้เรียนเป็นส าคัญการเรียนซ้ าช้ันมี 2 ลักษณะคือ 
          1) ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉล่ียในปีการศึกษานั้นต่ ากว่า 1.00 และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อ
การเรียนในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
          2) ผู้เรียนมีผลการเรียน 0, ร, มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น 
          ท้ังนีห้ากเกดิลักษณะใดลักษณะหนึง่หรอืท้ัง 2 ลักษณะให้สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา
หากเห นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก ให้ซ้ าช้ันโดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและให้ใช้ผลการเรียนใหม่แทนหาก
พิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ้ าช้ันให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแก้ไขผลการเรียน 
 
ส่วนที่ 5 การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(1) เรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมโดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติมตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

(2) ต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต 
และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

(3)  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
(4)  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
(5)  ผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 


