
 
 

 



 
 

                               ก 

ค ำน ำ 

  สืบเนื่องจากนโยบายและแนวทางการขับเคล่ือนด้านการศึกษาโดยมุ่งเน้นบูรณาการความร่วมมือกับทุก
ภาคส่วนท้ังภาครัฐ เอกชน รวมถึงองค์กรประชาสังคม เพื่อให้การพัฒนาด้านการศึกษามีความต่อเนื่องและเกิด
ความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป รวมทั้งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรมไทย
แลนด์ ๔.0  กระทรวงศึกษาธิการได้เห็นความส าคัญของการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนมีทางเลือก ในการ
เข้าสู่การศึกษาท่ีหลากหลาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ผู้เรียนในสายอาชีพท้ังผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สามารถเข้าสู่เส้นทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้  ในการนี้
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นควรจัดโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษา เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา
ในระดับภูมิภาคและจังหวัดมีนวัตกรรมท่ีจะสนับสนุนการศึกษาท่ีต่อเนื่องเช่ือมระหว่างการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับ
อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี  สามารถพัฒนาทักษะผู้เรียนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและบริบททางการศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพให้มีทักษะต่อยอดในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมผ่านการจัดเวทีและประชาคมเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้าง
และแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษา 

  ในการนี้โรงเรียนอนุบาลชุลีพร  จึงได้ท าข้อตกลงร่วมมือ(MOU) กับวิทยาลัยเทคโนโลยีไตรชุมพล              
จัดท าหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เป็นหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมใน
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลชุลีพร ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) มาใช้จัดการเรียนการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  เพื่อให้นักเรียนเลือกเรียนในรายวิชาเพิ่มเติมได้ตามความสนใจ  สามารถสะสมหน่วย
กิตไปเทียบโอนประสบการณ์ในการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และเป็นการสร้างรากฐานให้แก่
นักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ได้มีแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไปอย่างยั่งยืน  

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับ อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ฉบับนี้  
จะเกิดประโยชน์ต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลชุลีพรได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน คณะครู ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าหลักสูตรนี้ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  

 

       นางกฤษณา บุตรพรม  
          ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลชุลีพร 

 

 

 

 

 



 
 

 

สำรบัญ 
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ค าน า              ก 

ความน า              ๑ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา           ๘ 

รายวิชาท่ีใช้ต่อเนื่องเช่ือมโยง                                                                                   ๙ 

โครงสร้างการจัดเวลาเรียน                                                                                     ๑๐ 

ค าอธิบายรายวิชา                     ๑๖  

ระดับการศึกษา            ๓๐ 

การจัดเวลาเรียน            ๓๐ 

การวัดและประเมินผล           ๓๑ 

เกณฑ์การวัดและประเมินผล          ๓๓ 

เกณฑ์การจบการศึกษา           ๓๗ 

การบริหารจัดการหลักสูตร                                                                                     ๓๙ 

การเช่ือมโยงองค์ความรู้เพื่อความต่อเนื่อง                                                                   ๔๐                                                                                                                                 

คณะผู้จัดท า            ๔๒ 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน          ๔๓ 
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ส่วนที่ ๑ 

ควำมน ำ 

   กระทรวงศึกษาธิการ เห็นความส าคัญของการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนมีทางเลือกเข้าสู่
การศึกษาท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ผู้เรียนในสายอาชีพท้ังผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สามารถเข้าสู่เส้นทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ และเพื่อให้
การพัฒนาด้านการศึกษา มีความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป รวมทั้งมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรมไทยแลนด์ ๔.๐ จากการศึกษาอัตราการศึกษาต่อและการมีงานท า
ของผู้ส าเร็จการศึกษาของจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีผ่านมาพบว่า อัตราการศึกษาต่อ เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา 
พบว่า ในระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น มีการศึกษาต่อ ร้อยละ ๘๘.๖๕ มัธยมศึกษาตอนปลายการศึกษาต่อ
ร้อยละ ๗๗.๕๗ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) มีการศึกษาต่อ 
ร้อยละ ๓๙.๖๖ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส. ) มีการศึกษาต่อร้อยละ ๑๓.๔๒ นอกจากนี้ยังพบว่า
อัตราการมีงานท าในระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช. ) มีอัตราการท างานไม่สูงนัก เนื่องจากเลือกท่ีจะศึกษาต่อเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ และคุณวุฒิให้กับ
ตนเอง ส่วนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) มีอัตราการท างานสูง เนื่องจากเป็นท่ีต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยผู้ท่ีจบ ปวส. มีอัตราการท างานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ( ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน 
(PMANP) กระทรวงแรงงาน : ๒๕๕๘ ) ซึ่งการคาดประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาหรือการผลิตก าลังคนในปี 
๒๕๕๙-๒๕๖๒ พบว่าในอีก ๔ ปีข้างหน้า มีผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมดประมาณ ๑๗๔,๘๑๓ คน และมีแนวโน้มลดลง
ทุก ๆ ปี จากปี ๒๕๕๙ ท่ีประมาณการว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ๔๓,๙๑๒ คน เป็น ๔๓,๔๖๐ คน ในปี ๒๕๖๒ 
ลดลงร้อยละ ๑.๐๓ ซึ่งในจ านวนผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาประมาณปีละ ๔๓,๐๐๐ คน ในจ านวนนี้เป็นผู้ท่ีพร้อมเข้า
ท างานเพียงปีละ ไม่เกิน ๙,๗๐๐ คนเท่านั้น 

  จากข้อมูลการคาดประมาณการความต้องการก าลังคนและผู้ส าเร็จการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ต้ังแต่ปี 
๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ พบว่า โดยรวมจังหวัดมีอุปสงค์ และอุปทานแรงงานไม่สอดคล้องกัน กล่าวคือผู้ประกอบการ
ต้องการผู้จบระดับมัธยมศึกษาหรือต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) มากกว่า ก าลังการผลิตก าลังคนท่ีพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งสาเหตุท่ีท าให้
ก าลังแรงงานท่ีจบการศึกษาในระดับนี้ยังไม่พรอ้มท่ีจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพราะความเช่ือว่าเมื่อจบการศึกษาท่ีสูง ๆ 
จะได้ท างานท่ีสบายไม่ต้องท างานท่ีใช้ก าลังแรงงานจึงนิยมท่ีจะศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นถึงปริญญาตรีหรือท่ีเรียกว่า
ค่านิยมใบปริญญา แต่สถานประกอบการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนใหญ่ใช้ก าลังแรงงานเป็นหลัก การใช้เทคโนโลยี
หรือผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางยังน้อย จึงท าให้อุปสงค์และอุปทานแรงงานไม่สอดคล้องกัน 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนมีทางเลือกในการ
เข้าสู่การศึกษาสายอาชีพ และการมีงานท าของนักเรียน นักศึกษา ท่ีสามารถเข้าสู่การศึกษายุคไทยแลนด์ ๔.๐ ซึ่ง
เป็นกลุ่มเป้าหมาย ๕ กลุ่มงานอาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งการจัดการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ของการมีงานท า 
ต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงาน สถานศึกษา สถาบันอาชีวศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา ผู้ประกอบการ และ
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จัดท าโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงาน สถานศึกษา



๒ 

 

ในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีนวัตกรรมท่ีจะสนับสนุนการศึกษาท่ีต่อเนื่องเช่ือมระหว่างการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชน ท้องถิ่น สามารถพัฒนาทักษะผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับการจัดการเรียนรู้ท่ีต่อเนื่องสาขาวิชาชีพทักษะการท างาน และศึกษาสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 โรงเรียนอนุบาลชุลีพรได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศและอุตสาหกรรมไทยแลนด์ ๔.๐ โดยได้ท าข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยี
ไตรชุมพล อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ และน าหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นสามารถสะสมหน่วยกิต
ไปเทียบโอนประสบการณ์ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และเป็นการสร้างรากฐานในการประกอบอาชีพใน
อนาคตได้อย่างยั่งยืน  

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ส่งเสริมผู้เรียนให้สุขภาพดี เป็นผู้มีคุณธรรม เลิศล้ าวิชาการ ส่ือสารสองภาษา 

บริหารเชิงคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและให้ผู้เรียนสามารถประกอบ
อาชีพได้ 

 
พันธกิจ 

 ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ส่ือสารสองภาษา   มีศักยภาพเป็นพลโลก ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม        

๒. ร่วมมือร่วมใจพัฒนาพฤติกรรมและส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้เรียน 
 ๓. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู และจัดการเรียน
การสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง             

๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ  TQA ให้มีประสิทธิภาพ  มีมาตรฐานสากล
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ         

๕. ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนและภาคีเครือข่าย 
๖. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกศึกษาอาชีพตามความสนใจภายใต้แนวคิด “๑ คน ๑ อาชีพ (๑ man ๑ job)” 
 
เป้ำหมำย 
๑. ยกระดับและมาตรฐานการศึกษาทุกกระดับ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับ

มาตรฐานสากล 
๒. นักเรียนทุกคนมีสุขภาพอนามัยร่างการสมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพจิตดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อ่านออกเขียนได้ ส่ือสารสองภาษา  ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๓. ครูมีความสามารถในการใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๔. โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายท่ีมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
โดยยึดหลักประชาธิปไตย  

๕. ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนให้ด าเนินไปตามมาตรฐานสากล 
 



๓ 

 

 
๖. นักเรียนสามารถเทียบโอนหน่วยกิตและเทียบสมรรถนะบางรายวิชา กับรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
ในระดับการศึกษาอื่น  
กลยุทธ์ 
๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ส่งเสริมความสามารถด้าน

การอ่านออกเขียนได้  ส่ือสารสองภาษา และเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตท่ีดี  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกใน

ความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึง ครอบคลุม  ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
๔. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วน ให้สอดคล้องกับสภาพ

ปัจจุบันและบริบทของโรงเรียน 
กลยุทธ์และแนวทำงขับเคลื่อนกลยุทธ ์
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ตามหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริม 

ความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ ส่ือสารสองภาษา และเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
จุดเน้น / แนวทางขับเคล่ือนกลยุทธ์ 
๑.๑ ด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอน โดยเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยเน้นผู้เรียนเป็น 
ส าคัญ ผ่านส่ือเทคโนโลยี ตามสาระการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
๑.๒ ส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต  กิจกรรมการส่ือสารสองภาษา ต้นไม้พูดได้   
กิจกรรมห้องวิทยาศาสตร์  ห้องดนตรี  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องกิจกรรมสหกรณ์  สระว่ายน้ า  เพื่อส่งเสริม 
การอ่านและการเขียนได้  ส่ือสารสองภาษา  และผลสัมฤทธิ์  O-NET 
๑.๓ ส่งเสริมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เพี่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี 
๑.๔ จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถอ่านออกเขียนได้  ส่ือสารได้สองภาษา 
กลยุทธ์ที่ ๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความ

ส านึกในความเป็นชาติไทย และวีถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จุดเน้น/แนวทางขับเคล่ือนกลยุทธ์ 
๒.๑ พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพ 
๒.๒ เฝ้าระวังในการแก้ปัญหาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากร 
๒.๓ ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ห่างไกลยาเสพติด                                   
๒.๔ ส่งเสริมจิตส านึกความเป็นไทยในสถาบัน ชาติ  ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข                                                 
๒.๕ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ประวัติศาสตร์ชาติไทย และสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม                                                                                                                                 
๒.๖ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง                                            
๒.๗ ส่งเสริมการเรียนรู้โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการสู่สาระการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ ๓  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึง  ครอบคลุม ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพ           
 จุดเน้น  /  แนวทางขับเคล่ือนกลยุทธ์ 

๓.๑ ส่งเสริมผู้เรียน ให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความพร้อมเพื่อศึกษาในระดับสูงขึ้นไป และเกณฑ์เด็ก 
เข้าเรียนตามส ามะโนนักเรียนในเขตบริการโรง เรยีน        



๔ 

 

๓.๒ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จ าแนกประเภทนักเรียนเพื่อแก้ไขและให้ความช่วยเหลือได้รับการ 
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๓ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับ 
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

คุณภาพ  
จุดเน้น / แนวทางขับเคล่ือนกลยุทธ์ 
๔.๑ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ด้วยวิธีที่หลากหลาย เช่น ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศึกษา
ดูงานท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ การจัดท าแผนพัฒนาตนเอง (ID plan)                        
๔.๒ ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพแก่ครูและบุคลากร โดยการท าวิจัยในช้ันเรียน การจัดท าผลงานทาง
วิชาการ เพื่อให้มีการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  
กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

จุดเน้น/ แนวทางขับเคล่ือนกลยุทธ์ 
๕.๑ พัฒนาส่งเสริมการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา 
      ขั้นพื้นฐาน 
๕.๒ พัฒนาสถานศึกษาให้มีการบริหารจัดการในรูปแบบการกระจายอ านาจทางการศึกษา                                
๕.๓ ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคีเครือขาย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
      ในการมีสวนร่วมจัดการศึกษา 

 
จุดเน้นกำรพัฒนำผู้เรียนของโรงเรียน  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพใน
การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี ้ 

๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน ตาม 

   หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๒. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  

๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย  

๔. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ การปกครองตาม 

   ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

๕. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม มีจิต 

    สาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  

๖. พัฒนาให้ผู้เรียนเลือกศึกษาอาชีพตามความสนใจภายใต้แนวคิด “๑ คน ๑ อาชีพ (๑ man ๑ job)” 

 

 



๕ 

 

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลชุลีพร มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้ มีคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ สมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลชุลีพร มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ๖ ประการ ดังนี้  

๑. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร และ-
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและ ลดปัญหา
ความขัดแย้งต่างๆการเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม  

๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ สารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม  

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ ความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ใน การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม  

๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตเป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกันใน สังคมด้วยการสร้าง
เสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทัน
กับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมและการรู้จักหลีกเล่ียง พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น  

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม  

๖. ความสามารถในการประกอบอาชีพ เป็นความสามารถท่ีผู้เรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพ มีองค์
ความรู้ท่ีสามารถน ามาพัฒนาในอาชีพได้อย่างเหมาะสม และสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน 
และสังคม 

 

 

 

 



๖ 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่

ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้  
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์          

 ๒. ซื่อสัตย์สุจริต           
 ๓. มีวินัย           
 ๔. ใฝ่เรียนรู้           
 ๕. อยู่อย่างพอเพียง          
 ๖. มุ่งมั่นในการท างาน          
 ๗. รักความเป็นไทย และเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม     
 ๘. มีจิตสาธารณะ          
 ๙. ประหยัดอดออม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

 

ส่วนที่ ๒  
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๔) ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 
โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงอาชีวศึกษา สาขาพาณิชยกรรม  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔  โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รำยวิชำ 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

รำยวิชำพื้นฐำน 
หน่วยกิต ชั่วโมง หน่วยกิต ชั่วโมง หน่วยกิต ชั่วโมง 

๒๒ ๘๘๐ ๒๒ ๘๘๐ ๒๒ ๘๘๐ 
ภาษาไทย ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ 
คณิตศาสตร์ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ 
วิทยาศาสตร์ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ 
เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ) ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (หน้าท่ีพลเมือง 
ภูมิศาสตร์  เศรษฐศาสตร์) 

๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ 

ประวัติศาสตร์ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ 
สุขศึกษา/พละศึกษา ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ 
ศิลปะ/ดนตรี ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ 
การงานอาชีพ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ 
ภาษาอังกฤษ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ 
รำยวิชำเพิ่มเติม ๕ ๒๐๐ ๕ ๒๐๐ ๕ ๒๐๐ 
การขายเบื้องต้น ๒.๐ ๘๐     
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ๒.๐ ๘๐     
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ   ๒.๐ ๘๐   
พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น   ๒.๐ ๘๐   
พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น     ๒.๐ ๘๐ 
ทักษะชีวิตและสังคม     ๒.๐ ๘๐ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมชุมนุม ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
รวมเวลำเรียนทั้งหมด ไม่เกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมง 
หมำยเหตุ 

      
รายวิชาพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวม ๘๘๐ ช่ัวโมงต่อปีหรือ ๒๒ หน่วยกิต 

   
รายวิชาเพิ่มเติมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ปีละไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ช่ัวโมง 

    



๘ 

 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงอาชีวศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รำยวิชำ 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

รำยวิชำพื้นฐำน 
หน่วยกิต ชั่วโมง หน่วยกิต ชั่วโมง หน่วยกิต ชั่วโมง 

๒๒ ๘๘๐ ๒๒ ๘๘๐ ๒๒ ๘๘๐ 
ภาษาไทย ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ 
คณิตศาสตร์ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ 
วิทยาศาสตร์ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ 
เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ) ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (หน้าท่ีพลเมือง 
ภูมิศาสตร์  เศรษฐศาสตร์) 

๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ 

ประวัติศาสตร์ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ 
สุขศึกษา/พละศึกษา ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ 
ศิลปะ/ดนตรี ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ 
การงานอาชีพ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ 
ภาษาอังกฤษ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ 
รำยวิชำเพิ่มเติม ๕ ๒๐๐ ๕ ๒๐๐ ๕ ๒๐๐ 
วัสดุช่างอุตสาหกรรม ๒.๐ ๘๐     
งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น ๒.๐ ๘๐     
ระบบเสียง   ๒.๐ ๘๐   
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ   ๒.๐ ๘๐   
ทักษะชีวิตและสังคม     ๒.๐ ๘๐ 
เช้ือเพลิงและวัสดุหล่อล่ืน     ๒.๐ ๘๐ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมชุมนุม ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
รวมเวลำเรียนทั้งหมด ไม่เกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมง 
หมำยเหตุ 

      
รายวิชาพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวม ๘๘๐  ช่ัวโมงต่อปีหรือ ๒๒ หน่วยกิต 

   
รายวิชาเพิ่มเติมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ปีละไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ช่ัวโมง 
 
 

    



๙ 

 

ส่วนที่ ๓ 

รำยวิชำที่ใช้เพื่อต่อเนื่องเชือ่มโยง 

มัธยมศึกษำปีที่ ๑ 

รหัสวิชำ ชื่อรำยวิชำ เวลำ ชม./สัปดำห์ จ ำนวนหน่วยกิต 
ส ๒๑๒๐๓ การขายเบื้องต้น (พาณิชยกรรม) ๔ ๒.๐ 
ว ๒๑๒๐๕ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

(พาณิชยกรรม) 
๔ ๒.๐ 

ง ๒๑๒๐๑ วัสดุช่างอุตสาหกรรม  (ช่างอุสาหกรรม) ๔ ๒.๐ 
ง ๒๑๒๐๒ งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น   

(ช่างอุสาหกรรม) 
๔ ๒.๐ 

 

มัธยมศึกษำปีที่ ๒ 

รหัสวิชำ ชื่อรำยวิชำ เวลำ ชม./สัปดำห์ จ ำนวนหน่วยกิต 
ส ๒๒๒๐๓ ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 

 (พาณิชยกรรม) 
๔ ๒.๐ 

ว ๒๒๒๐๖ พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น (พาณิชยกรรม) ๔ ๒.๐ 
ง ๒๒๒๐๑ ระบบเสียง  (ช่างอุสาหกรรม) ๔ ๒.๐ 
ส ๒๒๒๐๓ ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 

 (ช่างอุสาหกรรม) 
๔ ๒.๐ 

 

มัธยมศึกษำปีที่ ๓ 

รหัสวิชำ ชื่อรำยวิชำ เวลำ ชม./สัปดำห์ จ ำนวนหน่วยกิต 
ว ๒๓๒๐๖ พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น (พาณิชยกรรม) ๔ ๒.๐ 
ส ๒๓๒๐๔ ทักษะชีวิตและสังคม (พาณิชยกรรม) ๔ ๒.๐ 
ส ๒๓๒๐๔ ทักษะชีวิตและสังคม  (ช่างอุสาหกรรม) ๔ ๒.๐ 
ว ๒๓๒๐๕ เช้ือเพลิงและวัสดุหล่อล่ืนสังคม   

(ช่างอุสาหกรรม) 
๔ ๒.๐ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 

 

        โครงสร้ำงกำรจัดเวลำเรียนหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนอนุบำลชุลีพร  พุทธศักรำช ๒๕๖๔                     
 ตำมโครงสร้ำงหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. ๒๕๕๑  ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐         

โครงสร้ำงเวลำเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นเชื่อมโยงกับอำชีวศึกษำ รำยวิชำเพิ่มเติม สำขำพำณิชยกรรม 
 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑  โรงเรียนอนุบำลชุลพีร 
ภำคเรียนที่ ๑ 

   
ภำคเรียนที่ ๒ 

  
รหัสวิชำ รำยวิชำพื้นฐำน 

เวลำเรียน 
 

รหัสวิชำ รำยวิชำพื้นฐำน 
เวลำเรียน 

หน่วย
กิต 

ชั่วโมง 
 

หน่วย
กิต 

ชั่วโมง 

ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕ ๖๐ 
 

ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕ ๖๐ 
ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๕ ๖๐ 

 
ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๕ ๖๐ 

ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑.๕ ๖๐ 
 

ว๒๑๑๐๓ วิทยาศาสตร์ ๑.๕ ๖๐ 
ว๒๑๑๐๒ วิทยาการค านวณ ๐.๕ ๒๐ 

 
ว๒๑๑๐๔ วิทยาการค านวณ ๐.๕ ๒๐ 

ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๕ ๖๐ 
 

ส๒๑๑๐๓ สังคมศึกษา ๑.๕ ๖๐ 
ส๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๐.๕ ๒๐ 

 
ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๐.๕ ๒๐ 

พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา/พละศึกษา ๑.๐ ๔๐ 
 

พ๒๑๑๐๒ สุขศึกษา/พละศึกษา ๐.๕ ๒๐ 
ศ๒๑๑๐๑ ดนตรี  ๐.๕ ๒๐ 

 
ศ๒๑๑๐๒ นาฏศิลป์ ๐.๕ ๒๐ 

ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๐.๕ ๒๐ 
 

ง๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ ๐.๕ ๒๐ 
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ ๖๐ 

 
อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ ๖๐ 

รวม ๑๑ ๔๔๐ 
 

รวม ๑๑ ๔๔๐ 
รำยวิชำเพิ่มเติม 

 
รำยวิชำเพิ่มเติม 

ส๒๑๒๐๓ การขายเบื้องต้น ๒.๐ ๘๐  ว๒๑๒๐๕ 
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
เพ่ืองานอาชีพ ๒.๐ ๘๐ 

อ๒๑๒๐๑ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร 

๐.๕ ๒๐ 

 
อ๒๑๒๐๒ 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร 

๐.๕ ๒๐ 

รวม ๒.๕ ๑๐๐ 
 

รวม ๒.๕ ๑๐๐ 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

กิจกรรมแนะแนว   ๒๐ 
 

กิจกรรมแนะแนว   ๒๐ 
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี   ๒๐ 

 
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี   ๒๐ 

กิจกรรมชุมนุม   ๑๕ 
 

กิจกรรมชุมนุม   ๑๕ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๕ 

 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๕ 

รวม   ๖๐ 
 

รวม   ๖๐ 
รวมเวลำเรียนทั้งหมด ๑๓.๕ ๖๐๐ 

 
รวมเวลำเรียนทั้งหมด ๑๓.๕ ๖๐๐ 

          

 

 

 

 
         



๑๑ 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้ำงเวลำเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นเชื่อมโยงกับอำชีวศึกษำ รำยวิชำเพิ่มเติม สำขำพำณิชยกรรม 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒  โรงเรียนอนุบำลชุลพีร 

         ภำคเรียนที่ ๒ 
   

ภำคเรียนที่ ๒ 
  

รหัสวิชำ รำยวิชำพื้นฐำน 
เวลำเรียน 

 
รหัสวิชำ รำยวิชำพื้นฐำน 

เวลำเรียน 
หน่วย
กิต 

ชั่วโมง 
 

หน่วย
กิต 

ชั่วโมง 

ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕ ๖๐ 
 

ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕ ๖๐ 
ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๕ ๖๐ 

 
ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๕ ๖๐ 

ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑.๕ ๖๐ 
 

ว๒๒๑๐๓ วิทยาศาสตร์ ๑.๕ ๖๐ 
ว๒๒๑๐๒ วิทยาการค านวณ ๐.๕ ๒๐ 

 
ว๒๒๑๐๔ วิทยาการค านวณ ๐.๕ ๒๐ 

ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๕ ๖๐ 
 

ส๒๒๑๐๓ สังคมศึกษา ๑.๕ ๖๐ 
ส๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๐.๕ ๒๐ 

 
ส๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๐.๕ ๒๐ 

พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา/พละศึกษา ๑.๐ ๔๐ 
 

พ๒๒๑๐๒ สุขศึกษา/พละศึกษา ๑.๐ ๔๐ 
ศ๒๒๑๐๑ ดนตรี ๐.๕ ๒๐ 

 
ศ๒๒๑๐๒ ทัศนศิลป์ ๐.๕ ๒๐ 

ง๒๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๐.๕ ๒๐ 
 

ง๒๒๑๐๒ การงานอาชีพ ๐.๕ ๒๐ 
อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ ๖๐ 

 
อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ ๖๐ 

รวม ๑๑ ๔๔๐ 
 

รวม ๑๑ ๔๔๐ 
รำยวิชำเพิ่มเติม 

 
รำยวิชำเพิ่มเติม 

ส๒๒๒๐๓ 
ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

๒.๐ ๘๐ 
 ว๒๒๒๐๖ 

พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น ๒.๐ ๘๐ 

อ๒๒๒๐๑ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร 

๐.๕ ๒๐ 

 
อ๒๒๒๐๒ 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร 

๐.๕ ๒๐ 

รวม ๒.๕ ๑๐๐ 
 

รวม ๒.๕ ๑๐๐ 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

กิจกรรมแนะแนว   ๒๐ 
 

กิจกรรมแนะแนว   ๒๐ 
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี   ๒๐ 

 
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี   ๒๐ 

กิจกรรมชุมนุม   ๑๕ 
 

กิจกรรมชุมนุม   ๑๕ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๕ 

 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๕ 

รวม   ๖๐ 
 

รวม   ๖๐ 
รวมเวลำเรียนทั้งหมด ๑๓.๕ ๖๐๐ 

 
รวมเวลำเรียนทั้งหมด ๑๓.๕ ๖๐๐ 

  



๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้ำงเวลำเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นเชื่อมโยงกับอำชีวศึกษำ รำยวิชำเพิ่มเติม สำขำพำณิชยกรรม 
 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓  โรงเรียนอนุบำลชุลพีร 

         ภำคเรียนที่ ๑ 
   

ภำคเรียนที่ ๒ 
  

รหัสวิชำ รำยวิชำพื้นฐำน 
เวลำเรียน 

 
รหัสวิชำ รำยวิชำพื้นฐำน 

เวลำเรียน 
หน่วย
กิต 

ชั่วโมง 
 

หน่วย
กิต 

ชั่วโมง 

ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕ ๖๐ 
 

ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕ ๖๐ 
ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๕ ๖๐ 

 
ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๕ ๖๐ 

ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑.๕ ๖๐ 
 

ว๒๓๑๐๓ วิทยาศาสตร์ ๑.๕ ๖๐ 
ว๒๓๑๐๒ วิทยาการค านวณ ๐.๕ ๒๐ 

 
ว๒๓๑๐๔ วิทยาการค านวณ ๐.๕ ๒๐ 

ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๕ ๖๐ 
 

ส๒๓๑๐๓ สังคมศึกษา ๑.๕ ๖๐ 
ส๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๐.๕ ๒๐ 

 
ส๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๐.๕ ๒๐ 

พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา/พละศึกษา ๑.๐ ๔๐ 
 

พ๒๓๑๐๒ สุขศึกษา/พละศึกษา ๑.๐ ๔๐ 
ศ๒๓๑๐๑ ดนตรี ๐.๕ ๒๐ 

 
ศ๒๓๑๐๒ นาฏศิลป์ ๐.๕ ๒๐ 

ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๐.๕ ๒๐ 
 

ง๒๓๑๐๒ การงานอาชีพ ๐.๕ ๒๐ 
อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ ๖๐ 

 
อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ ๖๐ 

รวม ๑๑ ๔๔๐ 
 

รวม ๑๑ ๔๔๐ 
รำยวิชำเพิ่มเติม 

 
รำยวิชำเพิ่มเติม 

ว๒๓๒๐๖ พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น ๒.๐ ๘๐  ส๒๓๒๐๔ ทักษะชีวิตและสังคม ๒.๐ ๘๐ 

อ๒๓๒๐๑ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร 

๐.๕ ๒๐ 

 
อ๒๓๒๐๒ 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร 

๐.๕ ๒๐ 

รวม ๒.๕ ๑๐๐ 
 

รวม ๒.๕ ๑๐๐ 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

กิจกรรมแนะแนว   ๒๐ 
 

กิจกรรมแนะแนว   ๒๐ 
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี   ๒๐ 

 
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี   ๒๐ 

กิจกรรมชุมนุม   ๑๕ 
 

กิจกรรมชุมนุม   ๑๕ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๕ 

 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๕ 

รวม   ๖๐ 
 

รวม   ๖๐ 
รวมเวลำเรียนทั้งหมด ๑๓.๕ ๖๐๐ 

 
รวมเวลำเรียนทั้งหมด ๑๓.๕ ๖๐๐ 



๑๓ 

 

โครงสร้ำงเวลำเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นเชื่อมโยงกับอำชีวศึกษำ รำยวิชำเพิ่มเติม สำขำช่ำงอุตสำหกรรม 
 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑  โรงเรียนอนุบำลชุลพีร 
ภำคเรียนที่ ๑ 

   
ภำคเรียนที่ ๒ 

  
รหัสวิชำ รำยวิชำพื้นฐำน 

เวลำเรียน 
 

รหัสวิชำ รำยวิชำพื้นฐำน 
เวลำเรียน 

หน่วย
กิต 

ชั่วโมง 
 

หน่วย
กิต 

ชั่วโมง 

ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕ ๖๐ 
 

ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕ ๖๐ 
ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๕ ๖๐ 

 
ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๕ ๖๐ 

ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑.๕ ๖๐ 
 

ว๒๑๑๐๓ วิทยาศาสตร์ ๑.๕ ๖๐ 
ว๒๑๑๐๒ วิทยาการค านวณ ๐.๕ ๒๐ 

 
ว๒๑๑๐๔ วิทยาการค านวณ ๐.๕ ๒๐ 

ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๕ ๖๐ 
 

ส๒๑๑๐๓ สังคมศึกษา ๑.๕ ๖๐ 
ส๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๐.๕ ๒๐ 

 
ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๐.๕ ๒๐ 

พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา/พละศึกษา ๑.๐ ๔๐ 
 

พ๒๑๑๐๒ สุขศึกษา/พละศึกษา ๐.๕ ๒๐ 
ศ๒๑๑๐๑ ดนตรี  ๐.๕ ๒๐ 

 
ศ๒๑๑๐๒ นาฏศิลป์ ๐.๕ ๒๐ 

ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๐.๕ ๒๐ 
 

ง๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ ๐.๕ ๒๐ 
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ ๖๐ 

 
อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ ๖๐ 

รวม ๑๑ ๔๔๐ 
 

รวม ๑๑ ๔๔๐ 
รำยวิชำเพิ่มเติม 

 
รำยวิชำเพิ่มเติม 

ง ๒๑๒๐๑ 
วัสดุงานช่าง
อุตสาหกรรม 

๒.๐ ๘๐ 
 ง ๒๑๒๐๒ 

งานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น 

๒.๐ ๘๐ 

อ๒๑๒๐๑ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร 

๐.๕ ๒๐ 

 
อ๒๑๒๐๒ 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร 

๐.๕ ๒๐ 

รวม ๒.๕ ๑๐๐ 
 

รวม ๒.๕ ๑๐๐ 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

กิจกรรมแนะแนว   ๒๐ 
 

กิจกรรมแนะแนว   ๒๐ 
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี   ๒๐ 

 
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี   ๒๐ 

กิจกรรมชุมนุม   ๑๕ 
 

กิจกรรมชุมนุม   ๑๕ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๕ 

 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๕ 

รวม   ๖๐ 
 

รวม   ๖๐ 
รวมเวลำเรียนทั้งหมด ๑๓.๕ ๖๐๐ 

 
รวมเวลำเรียนทั้งหมด ๑๓.๕ ๖๐๐ 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 

 

โครงสร้ำงเวลำเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นเชื่อมโยงกับอำชีวศึกษำ รำยวิชำเพิ่มเติม สำขำช่ำงอุตสำหกรรม 
 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒  โรงเรียนอนุบำลชุลพีร 
ภำคเรียนที่ ๑ 

   
ภำคเรียนที่ ๒ 

  
รหัสวิชำ รำยวิชำพื้นฐำน 

เวลำเรียน 
 

รหัสวิชำ รำยวิชำพื้นฐำน 
เวลำเรียน 

หน่วย
กิต 

ชั่วโมง 
 

หน่วย
กิต 

ชั่วโมง 

ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕ ๖๐ 
 

ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕ ๖๐ 
ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๕ ๖๐ 

 
ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๕ ๖๐ 

ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑.๕ ๖๐ 
 

ว๒๒๑๐๓ วิทยาศาสตร์ ๑.๕ ๖๐ 
ว๒๒๑๐๒ วิทยาการค านวณ ๐.๕ ๒๐ 

 
ว๒๒๑๐๔ วิทยาการค านวณ ๐.๕ ๒๐ 

ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๕ ๖๐ 
 

ส๒๒๑๐๓ สังคมศึกษา ๑.๕ ๖๐ 
ส๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๐.๕ ๒๐ 

 
ส๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๐.๕ ๒๐ 

พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา/พละศึกษา ๑.๐ ๔๐ 
 

พ๒๒๑๐๒ สุขศึกษา/พละศึกษา ๑.๐ ๔๐ 
ศ๒๒๑๐๑ ดนตรี ๐.๕ ๒๐ 

 
ศ๒๒๑๐๒ ทัศนศิลป์ ๐.๕ ๒๐ 

ง๒๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๐.๕ ๒๐ 
 

ง๒๒๑๐๒ การงานอาชีพ ๐.๕ ๒๐ 
อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ ๖๐ 

 
อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ ๖๐ 

รวม ๑๑ ๔๔๐ 
 

รวม ๑๑ ๔๔๐ 
รำยวิชำเพิ่มเติม 

 
รำยวิชำเพิ่มเติม 

ง ๒๒๒๐๑ 
ระบบเสียง ๒.๐ ๘๐ 

 ส ๒๒๒๐๓ 
ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

๒.๐ ๘๐ 

อ๒๒๒๐๑ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร 

๐.๕ ๒๐ 

 
อ๒๒๒๐๒ 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร 

๐.๕ ๒๐ 

รวม ๒.๕ ๑๐๐ 
 

รวม ๒.๕ ๑๐๐ 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

กิจกรรมแนะแนว   ๒๐ 
 

กิจกรรมแนะแนว   ๒๐ 
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี   ๒๐ 

 
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี   ๒๐ 

กิจกรรมชุมนุม   ๑๕ 
 

กิจกรรมชุมนุม   ๑๕ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๕ 

 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๕ 

รวม   ๖๐ 
 

รวม   ๖๐ 
รวมเวลำเรียนทั้งหมด ๑๓.๕ ๖๐๐ 

 
รวมเวลำเรียนทั้งหมด ๑๓.๕ ๖๐๐ 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

โครงสร้ำงเวลำเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นเชื่อมโยงกับอำชีวศึกษำ รำยวิชำเพิ่มเติม สำขำช่ำงอุตสำหกรรม 
 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓  โรงเรียนอนุบำลชุลพีร 
ภำคเรียนที่ ๑ 

   
ภำคเรียนที่ ๒ 

  
รหัสวิชำ รำยวิชำพื้นฐำน 

เวลำเรียน 
 

รหัสวิชำ รำยวิชำพื้นฐำน 
เวลำเรียน 

หน่วย
กิต 

ชั่วโมง 
 

หน่วย
กิต 

ชั่วโมง 

ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕ ๖๐ 
 

ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕ ๖๐ 
ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๕ ๖๐ 

 
ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๕ ๖๐ 

ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑.๕ ๖๐ 
 

ว๒๓๑๐๓ วิทยาศาสตร์ ๑.๕ ๖๐ 
ว๒๓๑๐๒ วิทยาการค านวณ ๐.๕ ๒๐ 

 
ว๒๓๑๐๔ วิทยาการค านวณ ๐.๕ ๒๐ 

ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๕ ๖๐ 
 

ส๒๓๑๐๓ สังคมศึกษา ๑.๕ ๖๐ 
ส๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๐.๕ ๒๐ 

 
ส๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๐.๕ ๒๐ 

พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา/พละศึกษา ๑.๐ ๔๐ 
 

พ๒๓๑๐๒ สุขศึกษา/พละศึกษา ๑.๐ ๔๐ 
ศ๒๓๑๐๑ ดนตรี ๐.๕ ๒๐ 

 
ศ๒๓๑๐๒ นาฏศิลป์ ๐.๕ ๒๐ 

ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๐.๕ ๒๐ 
 

ง๒๓๑๐๒ การงานอาชีพ ๐.๕ ๒๐ 
อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ ๖๐ 

 
อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ ๖๐ 

รวม ๑๑ ๔๔๐ 
 

รวม ๑๑ ๔๔๐ 
รำยวิชำเพิ่มเติม 

 
รำยวิชำเพิ่มเติม 

ส ๒๓๒๐๔ ทักษะชีวิตและสังคม ๒.๐ ๘๐  ว ๒๓๒๐๕ เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น ๒.๐ ๘๐ 

อ๒๓๒๐๑ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร 

๐.๕ ๒๐ 

 
อ๒๓๒๐๑ 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร 

๐.๕ ๒๐ 

รวม ๒.๕ ๑๐๐ 
 

รวม ๒.๕ ๑๐๐ 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

กิจกรรมแนะแนว   ๒๐ 
 

กิจกรรมแนะแนว   ๒๐ 
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี   ๒๐ 

 
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี   ๒๐ 

กิจกรรมชุมนุม   ๑๕ 
 

กิจกรรมชุมนุม   ๑๕ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๕ 

 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ๕ 

รวม   ๖๐ 
 

รวม   ๖๐ 
รวมเวลำเรียนทั้งหมด ๑๓.๕ ๖๐๐ 

 
รวมเวลำเรียนทั้งหมด ๑๓.๕ ๖๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ  

รำยวิชำเพิ่มเติมหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำ 

สำขำพำณิชยกรรม 

ระดับมัธยมศึกษำ 

ส ๒๑๒๐๓  การขายเบื้องต้น                                   ๘๐ ช่ัวโมง 

ว ๒๑๒๐๕  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ     ๘๐ ช่ัวโมง 

ส ๒๒๒๐๓  ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ                ๘๐ ช่ัวโมง 

ว ๒๒๒๐๖  พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น                             ๘๐ ช่ัวโมง 

           ว ๒๓๒๐๖  พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น                          ๘๐ ช่ัวโมง 

           ส ๒๓๒๐๔  ทักษะชีวิตและสังคม                              ๘๐ ช่ัวโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
รำยวิชำกำรขำยเบื้องต้น                                   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
รหัสวิชำ ส ๒๑๒๐๓      ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ 
ภำคเรียนที่ ๑ เวลำเรียน ๘๐ ชั่วโมง    จ ำนวน ๒.๐ หน่วยกิต 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการขาย แนวคิดทางการขาย วิวัฒนาการการขาย หน้าท่ีทางการขาย 
ประเภทและลักษณะของงานขาย ความรู้เกี่ยวกับตนเอง ความรู้เกี่ยวกับกิจการ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความรู้
เกี่ยวกับลูกค้า และความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขัน คุณสมบัติของนักขาย โอกาสและความกาวหน้าของนัก ขายและ
เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับการขาย 
สมรรถนะรำยวิชำ 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกบความรู้พื้นฐานของงานขายและกระบวนการขายตามหลักการ  
๒. วางแผนการขายและการเสนอขายสินคาและบริการ  
๓. ปฏิบัติงานขายตามกระบวนการขาย  

ผลกำรเรียนรู้  
 ๑. เข้าใจความรู้พื้นฐานของงานขายและกระบวนการขาย 
 ๒. มีทักษะในการวางแผนการขายและการเสนอขายสินค้าและบริการ 
 ๓. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการท างานด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเช่ือมั่นในตนเอง 
     และความมีมนุษย์สัมพันธ์ 

            รวม ๓  ผลกำรเรียนรู้ 
    
 
 
  



๑๘ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
รำยวิชำคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศเพือ่งำนอำชีพ            กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชำ ว ๒๑๒๐๕      ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ 
ภำคเรียนที่ ๒ เวลำเรียน ๘๐ ชั่วโมง    จ ำนวน ๒.๐ หน่วยกิต 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ  

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้ระบบปฏิบัติการ 
(Windows หรือ Mac OS) การใช้โปรแกรมประมวลผลค าเพื่อจัดท าเอกสารในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมตารางท า
การเพื่อการค านวณในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมการน าเสนอผลงาน หรือการใช้ โปรแกรมส าเร็จรูปอื่น ๆ ตาม
ลักษณะงานอาชีพ การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นและส่ือสารข้อมูลสารสนเทศ ในงานอาชีพ ผลกระทบของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ 
สมรรถนะรำยวิชำ  

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมส าเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ 
๒. ใช้ระบบปฏิบัติการในการจดสภาพแวดล้อมและจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์  
๓. ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพตามลักษณะงาน  
๔. สืบค้นข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้อินเทอร์เน็ต  
๕. ส่ือสารขอมูลสารสนเทศโดยใช้อินเทอร์เน็ต  

ผลกำรเรียนรู้   
๑. เข้าใจหลักการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้  
    ระบบปฏิบัติการโปรแกรมส าเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ  
๒. สามารถใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลักษณะ  
    งานอาชีพ  
๓. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ในงานอาชีพ 

          รวม  ๓  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



๑๙ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
รำยวิชำธุรกิจและกำรเป็นผู้ประกอบกำร               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
รหัสวิชำ ส ๒๒๒๐๓      ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒ 
ภำคเรียนที่ ๑ เวลำเรียน ๘๐ ชั่วโมง    จ ำนวน ๒.๐ หน่วยกิต 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและการลงทุน 
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ การจัดหาและวางแผนทางการเงิน กฎหมายท่ีเกี่ยวกับธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ รูปแบบและการจัดท าแผนธุรกิจ หลักเบ้ืองตนในการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองค์กร 
และการประยุกต์ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
สมรรถนะรำยวิชำ  

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ ธุรกิจและการเป็น 
ผู้ประกอบการ หลักการจัดการการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบ้ืองต้น และกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้อง 
๒. จัดท าแผนธุรกิจอย่างง่าย  
๓. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและด าเนินงาน  
๔. ประยุกต์ใช้หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการวางแผนและดาเนินงาน  

ผลกำรเรียนรู้  
๑. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ ธุรกิจและการเป็น  
    ผู้ประกอบการ หลักการจัดการการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบ้ืองต้น และ 
    กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
๒. สามารถจัดท าแผนธุรกิจอย่างง่าย โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการ 
   บริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  
๓. มีเจตคติท่ีดีต่อการเป็นผู้ประกอบการ และมีกิจนิสัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบรอบคอบ ขยัน  
    ประหยัดและอดทน   

            รวม ๓  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๐ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
รำยวิชำพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น                          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชำ ว ๒๒๒๐๖      ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒ 
ภำคเรียนที่ ๒ เวลำเรียน ๘๐ ชั่วโมง    จ ำนวน ๒.๐ หน่วยกิต 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ  

ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพิมพ์ไทยแบบสัมผัส การพิมพ์แป้นอักษร แป้นตัวเลข สัญลักษณ์ เครื่องหมายการ
พิมพ์ประโยค การค านวณค่าสิทธิ การพิมพ์หนังสือภายนอก หนังสือภายในและการบ ารุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีดหรือ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สมรรถนะรำยวิชำ  

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพิมพ์ไทยแบบสัมผัส  
๒. พิมพ์สัมผัสแป้นพิมพ์ต่างๆตามหลักการ   
๓. ค านวณค่าสิทธิตามหลักเกณฑ์ 
๔. พิมพ์หนังสือภายนอกและหนังสือภายในตามหลักการ  
๕. ดูแลรักษาเครื่องพิมพ ์ 

ผลกำรเรียนรู้  
๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิมพ์ไทย  
๒. มีทักษะในการพิมพ์ไทยแบบสัมผัส  
๓. มีทักษะในการบ ารุงรักษาเครื่อง  
๔. มีกิจนิสัยท่ีดีในการพิมพ์  

          รวม ๔  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
รำยวิชำพิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น                          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชำ ว ๒๓๒๐๖      ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
ภำคเรียนที่ ๑ เวลำเรียน ๘๐ ชั่วโมง    จ ำนวน ๒.๐ หน่วยกิต 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ  

ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพิมพ์อังกฤษแบบสัมผัส การพิมพ์แป้นอักษร แป้นตัวเลข สัญลักษณ์ เครื่องหมาย
การพิมพ์ประโยค  ์ การค านวณค่าสิทธิจดหมายธุรกิจและการบ ารุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สมรรถนะรำยวิชำ 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพิมพ์อังกฤษแบบสัมผัส  
๒. พิมพ์สัมผัสแป้นพิมพ์ต่างๆตามหลักการ   
๓. ค านวณค่าสิทธิตามหลักเกณฑ์ 
๔. พิมพ์จดหมายธุรกิจตามหลักการ   
๕. ดูแลรักษาเครื่องพิมพ ์ 

ผลกำรเรียนรู้ เพื่อให้   
๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิมพ์อังกฤษ  
๒. มีทักษะในการพิมพ์อังกฤษแบบสัมผัส  
๓. มีทักษะในการบ ารุงรักษาเครื่อง  
๔. มีกิจนิสัยท่ีดีในการพิมพ์  

          รวม ๔  ผลกำรเรียนรู้     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
รำยวิชำทักษะชีวิตและสังคม   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
รหัสวิชำ ส ๒๓๒๐๔      ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
ภำคเรียนที่ ๒ เวลำเรียน ๘๐ ชั่วโมง    จ ำนวน ๒.๐ หน่วยกิต 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศึกษาเกี่ยวกับการมีทักษะชีวิตในสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักมนุษยสัมพันธ์ในการ
ท างาน มารยาทไทย มารยาทสังคม ความเป็นพลเมืองดี การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกรอบแนวคิดของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
สมรรถนะรำยวิชำ  

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการด าเนินชีวิตในสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักมนุษย
สัมพันธ์และหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักมนุษยสัมพันธ์ ความมีมารยาทและความเป็น 
พลเมืองดีในสถานการณ์ต่าง ๆ 
๓. วางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ผลกำรเรียนรู้  
๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการด าเนินชีวิตในสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๒. สามารถประยุกต์ใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ในงานอาชีพ มารยาท ความเป็นพลเมืองดีเพื่อพัฒนา  คุณภาพ 
   ชีวิต และการอยูร่วมกันในสังคม  
๓. มีเจตคติท่ีดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยูร่วมกันในสังคม 
รวม ๓  ผลกำรเรียนรู้ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

รำยวิชำเพิ่มเติมหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำ  

สำขำช่ำงอุตสำหกรรม 

ระดับมัธยมศึกษำ 

ง ๒๑๒๐๑  วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม                      ๘๐ ช่ัวโมง 

ง ๒๑๒๐๒  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น         ๘๐ ช่ัวโมง 

ง ๒๒๒๐๑   ระบบเสียง                                     ๘๐ช่ัวโมง 

ส ๒๒๒๐๓ ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ              ๘๐ ช่ัวโมง 

           ส ๒๓๒๐๔  ทักษะชีวิตและสังคม                           ๘๐ ช่ัวโมง 
           ว ๒๓๒๐๕  เช้ือเพลิงและวัสดุหล่อล่ืน                      ๘๐ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
รำยวิชำวัสดุงำนช่ำงอุตสำหกรรม             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
รหัสวิชำ ง ๒๑๒๐๑      ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ 
ภำคเรียนที่ ๑ เวลำเรียน ๘๐ ชั่วโมง    จ ำนวน ๒.๐ หน่วยกิต 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ  
ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน การจัดเก็บ การเลือกวัสดุในงาน 

อุตสาหกรรมประกอบด้วย โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุท่ีมีต่อโลหะผสม วัสดุเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน 
วัสดุหล่อเย็น วัสดุก่อสร้าง วัสดุสังเคราะห์ วัสดุงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การกัดกร่อนและการป้องกันหลักการ 
ตรวจสอบวัสดุเบ้ืองต้น 

สมรรถนะรำยวิชำ 
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในการจ าแนก ชนิด ลักษณะ สมบัติ มาตรฐาน การใช้งานวัสดุ   
    อุตสาหกรรม  
๒. เลือกใช้วัสดุอุตสาหกรรมได้ตรงตามลักษณะงาน 
ผลกำรเรียนรู้   

           ๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในการจ าแนก ชนิด คุณลักษณะ สมบัติ มาตรฐาน การใช้งานของ  
              วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม  

๒. สามารถเลือกวัสดุอุตสาหกรรมมาใช้และการจัดเก็บได้ตรงตามมาตรฐาน  
๓. มีเจตคติและตระหนัก เห็นคุณค่าของวัสดุ และน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

           รวม ๓  ผลกำรเรียนรู้ 
  



๒๕ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
รำยวิชำงำนไฟฟ้ำและอเิล็กทรอนิกส์เบือ้งต้น   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
รหัสวิชำ ง ๒๑๒๐๒      ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ 
ภำคเรียนที่ ๒ เวลำเรียน ๘๐ ชั่วโมง    จ ำนวน ๒.๐ หน่วยกิต 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ  
ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน การจัดเก็บ การเลือกวัสดุในงาน 

อุตสาหกรรมประกอบด้วย โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุท่ีมีต่อโลหะผสม วัสดุเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน 
วัสดุหล่อเย็น วัสดุก่อสร้าง วัสดุสังเคราะห์ วัสดุงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การกัดกร่อนและการป้องกันหลักการ 
ตรวจสอบวัสดุเบ้ืองต้น  

สมรรถนะรำยวิชำ 
๑.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในการจ าแนก ชนิด ลักษณะ สมบัติ มาตรฐาน การใช้งานวัสดุ 
   อุตสาหกรรม  
๒. เลือกใช้วัสดุอุตสาหกรรมได้ตรงตามลักษณะงาน 
ผลกำรเรียนรู้   

          ๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในการจ าแนก ชนิด คุณลักษณะ สมบัติ มาตรฐาน การใช้งานของ  
              วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม  

๒. สามารถเลือกวัสดุอุตสาหกรรมมาใช้และการจัดเก็บได้ตรงตามมาตรฐาน  
๓. มีเจตคติและตระหนัก เห็นคุณค่าของวัสดุ และน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

           รวม ๓  ผลกำรเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๖ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
รำยวิชำระบบเสียง      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
รหัสวิชำ ง ๒๒๒๐๑      ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒ 
ภำคเรียนที่ ๑ เวลำเรียน ๘๐ ชั่วโมง    จ ำนวน ๒.๐ หน่วยกิต 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ  
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบเสียงเพื่อความบันเทิง ระบบเสียงสาธารณะท้ังในและนอกอาคาร  ระบบเสียง
แบบเคล่ือนท่ี  ระบบการควบคุมและการเช่ือมต่ออุปกรณ์ร่วมกับระบบมัลติมีเดีย การเลือกใช้อุปกรณ์ระบบเสียง  
ระบบแสงประกอบเสียง  การทดสอบความดัง ความถ่ีของเสียงด้วยเครื่องมือทดสอบท่ีเกี่ยวข้อง  การเลือกวัสดุ
อุปกรณ์ดูดซับเสียง  การตรวจสอบ ประกอบ  การค านวณเพื่อจัดวางระบบเสียงสาธารณะ  การประเมินราคา
ประกอบการออกแบบ เขียนแบบ การติดต้ัง ทดสอบระบบเสียงและการบ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

สมรรถนะรำยวิชำ  
         ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการท างานของระบบเสียง 
         ๒. ออกแบบงานส าหรับการติดต้ังระบบเสียง 
         ๓. ติดต้ังและทดสอบระบบเสียง 
         ๔. บ ารุงรักษาระบบเสียง 

ผลกำรเรียนรู้  
       ๑. เข้าใจหลักการท างานของระบบเสียงเพื่อการบันเทิง ระบบเสียงสาธารณะ 
       ๒. มีทักษะเกี่ยวกับการติดต้ัง และต่ออุปกรณ์เครื่องเสียง 
       ๓. มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัด ทดสอบอุปกรณ์และระบบเสียง 
       ๔. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบค านึงถึง 
           ความถูกต้องและปลอดภัย 
        รวม  ๔  ผลกำรเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๗ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
รำยวิชำธุรกิจและกำรเป็นผู้ประกอบกำร  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
รหัสวิชำ ส ๒๒๒๐๓      ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒ 
ภำคเรียนที่ ๒ เวลำเรียน ๘๐ ชั่วโมง    จ ำนวน ๒.๐ หน่วยกิต 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ  
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและการลงทุน  

ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ การจัดหาและวางแผนทางการเงิน กฎหมายท่ีเกี่ยวกับธุรกิจและการเป็น  
ผู้ประกอบการ รูปแบบและการจัดท าแผนธุรกิจ หลักเบ้ืองต้นในการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองค์กร 
และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 

สมรรถนะรำยวิชำ  
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกบหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ ธุรกิจและการเป็น  
   ผู้ประกอบการ หลักการจัดการการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบ้ืองต้นและ 
   กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
๒. จัดท าแผนธุรกิจอย่างง่าย  
๓. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและด าเนินงาน  
๔. ประยุกต์ใช้หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการวางแผนและด าเนินงาน 
ผลกำรเรียนรู้  
๑. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ ธุรกิจและการเป็น   
    ผู้ประกอบการ หลักการจัดการการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบ้ืองต้น และ  
    กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
๒. สามารถจัดท าแผนธุรกิจอย่างง่าย โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการ  
    บริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  
๓. มีเจตคติท่ีดีต่อการเป็นผู้ประกอบการ และมีกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน  
    ประหยัดและอดทน  

          รวม ๓  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
รำยวิชำทักษะชีวิตและสังคม   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
รหัสวิชำ ส ๒๓๒๐๔      ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
ภำคเรียนที่ ๑ เวลำเรียน ๘๐ ชั่วโมง    จ ำนวน ๒.๐ หน่วยกิต 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ  
ศึกษาเกี่ยวกับการมีทักษะชีวิตในสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักมนุษยสัมพันธ์ใน การ

ท างาน มารยาทไทย มารยาทสังคม ความเป็นพลเมืองดีการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกรอบแนวคิดของ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

สมรรถนะรำยวิชำ  
๑.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการด าเนินชีวิตในสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลัก 
     มนุษยสัมพันธ์และหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ๒. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักมนุษยสัมพันธ์ ความมีมารยาทและความเป็น  
     พลเมืองดีในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 ๓. วางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ผลกำรเรียนรู้ เพื่อให ้
 ๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการด าเนินชีวิตในสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๒. สามารถประยุกต์ใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ในงานอาชีพ มารยาท ความเป็นพลเมืองดีเพื่อพัฒนาคุณภาพ  
    ชีวิต และการอยูร่วมกนในสังคม  
๓. มีเจตคติท่ีดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยูร่วมกันในสังคม  

        รวม ๓  ผลกำรเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
รำยวิชำเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชำ ว ๒๓๒๐๕      ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
ภำคเรียนที่ ๒ เวลำเรียน ๘๐ ชั่วโมง    จ ำนวน ๒.๐ หน่วยกิต 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ  
ศึกษาเกี่ยวกับแหล่งก าเนิด การจ าแนกชนิดและสมบัติของเช้ือเพลิงแข็ง เช้ือเพลิงเหลว เช้ือเพลิงแก๊ส 

กระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพเช้ือเพลิงการเลือกใช้และการเก็บรักษาเช้ือเพลิง วัสดุหล่อล่ืน สารหล่อเย็น 
และน้ ามันไฮดรอลิกส์ 

สมรรถนะรำยวิชำ  
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการก าเนิด จ าแนกชนิดและสมบัติของเช้ือเพลิง 
 ๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้เช้ือเพลิงวัสดุหล่อล่ืนสารหล่อเย็นและน้ ามันไฮดรอลิกส์ 
 ๓. แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและวิธีการปรับปรุงคุณภาพเช้ือเพลิงวัสดุหล่อล่ืน 

   ๔. แสดงความรู้เกี่ยวกบสมบัติของเช้ือเพลิงและวัสดุหล่อล่ืนอุตสาหกรรม  
 ๕. จ าแนกวิธีการเก็บรักษาเช้ือเพลิงและวัสดุหล่อล่ืนอุตสาหกรรม  
ผลกำรเรียนรู้  
๑. เข้าใจชนิดและสมบัติของเช้ือเพลิง  
๒. เข้าใจกระบวนการผลิตเช้ือเพลิงวัสดุหล่อล่ืน สารหล่อเย็นและน้ ามันไฮดรอลิกส์  
๓. สามารถเลือกใช้เช้ือเพลิงและวัสดุหล่อล่ืนตามประเภทของเครื่องจักรกล  
๔. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลามีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้ สืบค้นเกี่ยวกบวิชาเช้ือเพลิงและวัสดุ หล่อล่ืน 

              รวม ๔  ผลกำรเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 

 

ระดับกำรศึกษำ 

            หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดม ศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
โรงเรียนอนุบาลชุลีพรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมุ้งเน้นให้นักเรียนสามารถสะสมหน่วยกิตไปเทียบโอนประสบการณ์
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) เป็นการสร้างรากฐานในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างยั่งยืนและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกศึกษาอาชีพตามความสนใจภายใต้แนวคิด “๑ คน ๑ อาชีพ (๑ man ๑ job)” 

 

กำรจัดเวลำเรียน 

หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้
ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนไว้ในรายวิชาเพิ่มเติม และแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ ๑. กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สาขาพาณิชยกรรม ๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้สาขาช่างอุตสาหกรรม ซึ่งสถานศึกษาได้จัดเวลาเรียนเป็น
ระดับช้ันต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ โดยจัดเวลาเรียนเป็นรายปีการศึกษา มีเวลาเรียนวันละ  ๔  ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์ รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา ๑๖๐ ช่ัวโมง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 

 

ส่วนที่ ๔ 

กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการคือการประเมินเพื่อพฒันา
ผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน  ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน  ให้ประสบผลส าเร็จนั้น  ผู้เรียน
จะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึง่เป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะ
เป็นระดับช้ันเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
เป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการ 
ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิด การพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับ
จังหวัด  และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑.  กำรประเมินระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลท่ีอยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  ผู้สอน
ด าเนินการเป็นปกติและสม่ าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย เช่น การ
ซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน  แฟ้มสะสมงาน การใช้
แบบทดสอบ  ฯลฯ  โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาส ให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน 
ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีท่ีไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มี การสอนซ่อมเสริม  

      การประเมินระดับช้ันเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้  อัน
เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีส่ิงท่ีจะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุง
และส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย ท้ังนี้โดยสอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

๒.  กำรประเมินระดับสถำนศึกษำ  เป็นการประเมินท่ีสถานศึกษาด าเนินการเพื่อตัดสินผลการเรียนของ
ผู้เรียนเป็นรายปี ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  นอกจากนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตาม
เป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย 
หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
ผู้ปกครองและชุมชน   

 ๓.  กำรประเมินระดับจังหวัด   เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับจังหวัดตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด   ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถด าเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วย



๓๒ 

 

ข้อสอบมาตรฐานท่ีจัดท าและด าเนินการโดยเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ในการ
ด าเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 

 ๔.  กำรประเมินระดับชำติ   เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สถานศึกษาต้องจัดให้ ผู้เรียนทุกคนท่ีเรียน   ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๓  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  เข้ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการ
เทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  
ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุน   การตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 

 ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวนพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีจะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข 
ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐาน  ความแตกต่างระหว่างบุคคลท่ีจ าแนกตาม
สภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนท่ัวไป กลุ่มผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ   กลุ่มผู้เรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า กลุ่มผู้เรียนท่ีมีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม  กลุ่มผู้เรียนท่ีปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียน
ท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจ
ของสถานศึกษาในการด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบ
ความส าเร็จในการเรียน 

 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษา  จะต้องจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ
เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ีเป็นข้อก าหนดของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 

 

เกณฑ์กำรวัดและประเมินผลกำรเรียน 

กำรตัดสิน กำรให้ระดับและกำรรำยงำนผลกำรเรียน 

      ๑. กำรตัดสินผลกำรเรียน 

     ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้   การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนัน้ ผู้สอนต้องค านึงถึงการพฒันาผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก และต้องเก็บ
ข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมท้ังสอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็ม
ตามศักยภาพ   

 การพิจารณาเล่ือนช้ัน ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถ
พัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผ่อนผันให้เล่ือนช้ันได้ แต่หากผู้เรียนไม่ผ่าน
รายวิชาจ านวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นสถานศึกษาอาจต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ าช้ันได้ท้ังนี้ให้ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

 (๑) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนท้ังหมดในรายวิชานั้น ๆ 

 (๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 (๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

 (๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ในการ
อ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 การพิจารณาเล่ือนช้ันท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และ
สถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผ่อนผันให้
เล่ือนช้ันได้ แต่หากผู้เรียนไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
สถานศึกษาอาจต้ังคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ าช้ันได้ ท้ังนี้ให้ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

                 

 

 

 

 



๓๔ 

 

                ๒ . กำรให้ระดับผลกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา  ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น ๘ ระดับ 
ดังนี้ 

คะแนนร้อยละ ระดับผลกำรเรียน ควำมหมำยของผลกำรประเมิน 

๘๐-๑๐๐ ๔ ดีเย่ียม 

๗๕-๗๙ ๓.๕ ดีมาก 

๗๐-๗๔ ๓ ดี 

๖๕-๖๙ ๒.๕ ค่อนข้างดี 

๖๐-๖๔ ๒ ปานกลาง 

๕๕-๕๙ ๑.๕ พอใช้ 

๕๐-๕๔ ๑ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 

๐-๔๙ ๐ ต่ ากว่าเกณฑ์ 

๑) กำรประเมินอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน 
                  ดีเยี่ยม  หมายถึง สามารถจับใจความส าคัญได้ครบถ้วน เขียนวิพากษ์วิจารณ์ เขียน 
                                                     สร้างสรรค์  แสดงความคิดเห็นประกอบอย่างมีเหตุผลได้ถูกต้องและ  
                                                      สมบูรณ์ ใช้ภาษาสุภาพและเรียบเรียงได้สละสลวย 
                 ดี    หมายถึง      สามารถจับใจความส าคัญได้   เขียนวิพากษ์วิจารณ์  และ เขียน  
                                                      สร้างสรรค์ ได้โดยใช้ภาษาสุภาพ 
                 ผ่ำน หมายถึง      สามารถจับใจความส าคัญได้และ เขียนวิพากษ์วิจารณ์ได้บ้าง 

๒) กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                 ดีเยี่ยม หมายถึง  ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติจนเป็นนิสัย และน าไปใช้ใน  
                                                     ชีวิตประจ าวัน  เพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคม 

          ดี  หมายถึง       ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ   
                              ของสังคม 
         ผ่ำน หมายถึง      ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 ๓)  กำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  จะต้องพิจารณาท้ังเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน และไม่ผ่าน 

 

 



๓๕ 

 

         ๓.  กำรเลื่อนชั้น 

        ก าหนดเกณฑ์การเล่ือนช้ันไว้  ดังนี ้

        ๑) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาท้ังหมด 

   ๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัด ท้ังรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม  และ 

                                ต้องผ่าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของแต่ละรายวิชา 

   ๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนท้ังรายวิชาพื้นฐาน และเพิ่มเติม  ผ่าน 

                               ทุกรายวิชา 

   ๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา 

                               ก าหนด ในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรม 

                               พัฒนาผู้เรียน  

         ๔.  กำรเรียนซ้ ำชั้น 

        หากผู้เรียนไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
สถานศึกษาอาจต้ังคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ าช้ันได้ ท้ังนี้ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผู้เรียนท่ีไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การอนุมัติเล่ือนช้ันเรียน  สถานศึกษาจะต้องจัดให้เรียนซ้ าช้ัน  ในกรณีท่ีผู้เรียนขาด
คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง  สถานศึกษาอาจใช้ดุลพินิจให้เล่ือนช้ันได้ หากพิจารณาเห็นว่า  

 ๑)  ผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐  อันเนื่องจากสาเหตุจ าเป็น หรือเหตุสุดวิสัย แต่มี
คุณสมบัติตามข้ออื่นๆ ครบถ้วน 

 ๒)  ผู้เรียนผ่านมาตรฐานและตัวชี้วัดไม่ถึงเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดในแต่ละรายวิชา  และ
เห็นว่าสามารถสอนซ่อมเสริมได้ในปีการศึกษาถัดไป และมีคุณสมบัติข้ออื่นๆ ครบถ้วน 

 ๓)  ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๑-๓  มีผลการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ
คณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์พอใช้   และผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๔-๖  มีผลการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ในเกณฑ์ผ่าน 

         ๕.  กำรสอนซ่อมเสริม 

        การสอนซ่อมเสริมก าหนดให้ด าเนินการได้ในกรณี ดังนี ้

 ๑)  ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอท่ีจะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น  ควรจัดสอนซ่อม
เสริมปรับความรู้/ทักษะพื้นฐาน 



๓๖ 

 

 ๒)  การประเมินระหว่างเรียน  ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้ ทักษะกระบวนการ หรือเจตคติ/
คุณลักษณะท่ีก าหนดไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 ๓)  ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์และหรือต่ ากว่าเกณฑ์การประเมิน  ต้องจัดสอนซ่อมเสริมก่อนจะให้
ผู้เรียนสอบแก้ตัว 

 ๔)  ผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน  สามารถจัดสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อน  ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของสถานศึกษา 

         ๖.  กำรรำยงำนผลกำรเรียน 

 การรายงานผลการเรียนเป็นการส่ือสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้า  ในการเรียนรู้
ของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ ๆ หรือ
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนท่ี
สะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 

 

                                            ส่วนที่ ๕ 

เกณฑ์กำรจบกำรศึกษำ 

 ก าหนดเกณฑ์กลางส าหรับการจบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ดังนี้ 
 (๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๗๒  
                 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม ๑๒ หน่วยกิต  
            (๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๖  
                 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต 

 (๓) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับ“ ดีเย่ียม”  “ ดี”  หรือ “ผ่าน” 
  (๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ“ ดีเย่ียม”  “ ดี”  หรือ “ผ่าน” 
 (๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินในระดับ “ผ่าน” ทุกกิจกรรม 
 

เอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำ 

 เอกสารหลักฐานการศึกษา  เป็นเอกสารส าคัญท่ีบันทึกผลการเรียน ข้อมูลและสารสนเทศ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
พัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้  

๑.   เอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 

        ๑)  ระเบียนแสดงผลกำรเรียน   เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของผู้เรียน
ตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลและออกเอกสารนี้ให้ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓) หรือเมื่อลาออกจากสถานศึกษาใน
ทุกกรณี  

        ๒)  ประกำศนียบัตร เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อรับรองศักด์ิและสิทธิ์ของผู้จบการศึกษา ท่ี
สถานศึกษาให้ไว้แก่ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  

        ๓)   แบบรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายช่ือและข้อมูล
ของผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓) 

  

 

 

 

 



๓๘ 

 

          ๒.  เอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำที่สถำนศึกษำก ำหนด  

     เป็นเอกสารท่ีสถานศึกษาจัดท าขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ และข้อมูลส าคัญ เกี่ยวกับ
ผู้เรียน เช่น  แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน  แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา ระเบียนสะสม  ใบรับรองผล
การเรียน และ เอกสารอื่น  ๆ  ตามวัตถุประสงค์ของการน าเอกสารไปใช้ 

กำรเทียบโอนผลกำรเรียน 

 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในกรณีต่างๆได้แก่ การย้ายสถานศึกษา การเปล่ียน
รูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษาจากต่างประเทศ
และขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้
อื่นๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

 การเทียบโอนผลการเรียนควรด าเนินการในช่วงกอ่นเปิดภาคเรียนแรก หรือต้นภาคเรียนแรก ท่ีสถานศึกษา
รับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ท้ังนี้ ผู้เรียนท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษาท่ีรับ
เทียบโอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน โดยสถานศึกษาท่ีรับผู้เรียนจากการเทียบโอนควรก าหนดรายวิชา/จ านวนหน่วยกิ
ตท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 

 การพิจารณาการเทียบโอน สามารถด าเนินการได้  ดังนี้ 

 ๑.     พิจารณาจากหลักฐานการศึกษาและเอกสารอื่น  ๆท่ีให้ข้อมูลแสดงความรู้ ความสามารถของผู้เรียน 

 ๒.  พิจารณาจากความรู้  ความสามารถของผู้เรียนโดยการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ ท้ังภาคความรู้ และ
ภาคปฏิบัติ   

 ๓.  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง  

      การเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตาม ประกาศ หรือ แนวปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๙ 

 

กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร 

                ในระบบการศึกษาท่ีมีการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตร
นั้น หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ต้ังแต่ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น จนถึงระดับสถานศึกษา  มีบทบาท
หน้าท่ี  และความรับผิดชอบในการพัฒนา   สนับสนุน  ส่งเสริม การใช้และพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  เพื่อให้การด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและ  การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพสูงสุด   อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ใน
ระดับชาติ 

                ระดับท้องถิ่น ได้แก่ ส านักงานศึกษาจังหวัด หน่วยงานต้นสังกัดอื่นๆ เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทในการ
ขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา  เป็นตัวกลางท่ีจะเช่ือมโยงหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ท่ีก าหนดในระดับชาติให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น    เพื่อน าไปสู่
การจัดท าหลักสูตร ส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษา ให้ประสบความส าเร็จ  โดยมีภารกิจ
ส าคัญ คือ  ก าหนดเป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในระดับท้องถิ่นโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการในระดับชาติ  พัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับท้องถิ่น  รวมท้ังเพิ่มพูน
คุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา  การพัฒนาบุคลากร สนับสนุน ส่งเสริม  ติดตามผล ประเมินผล   
วิเคราะห์ และรายงานผลคุณภาพของผู้เรียน  

      สถานศึกษามีหน้าท่ีส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและด าเนินการใช้หลักสูตร                     
การเพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร จัดท าระเบียบ การวัด
และประเมินผล ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา           
ขั้นพื้นฐาน และรายละเอียดท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดอื่นๆ ในระดับท้องถิ่น ได้จัดท าเพิ่มเติม 
สถานศึกษาได้เพิ่มเติมในส่วนท่ีเกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความต้องการของ
ผู้เรียน  โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐ 

 

ส่วนที่ ๖ 

กำรเชื่อมโยงองค์ควำมรู้เพื่อควำมต่อเนื่อง 

การเช่ือมโยงองค์ความรู้เพื่อความต่อเนื่อง และการเทียบโอนหน่วยกิต ระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษา รายวิชาท่ีสามารถน าไปเทียบโอนหน่วยกิต ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประเภทอาชีวศึกษา โดยมี
เงื่อนไขท่ีผู้เรียนได้ประกาศนียบัตรหลักสูตรระยะส้ัน 

ตำรำงควำมต่อเนื่องเชื่อมโยงรำยวิชำ 

ท่ี รำยวิชำของโรงเรียนอนุบำลชุลพีร รำยวิชำของวิทยำลัยไตรชุมพล 
๑ ส ๒๑๒๐๓ การขายเบื้องต้น  ๒๐๒๐๐-๑๐๐๓ การขายเบื้องต้น  
๒ ว ๒๑๒๐๕ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ ๒๐๐๐๑-๒๐๐๑ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 
๓ ส ๒๒๒๐๓ ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  ๒๐๐๐๑-๒๐๐๓ ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  
๔ ส ๒๓๒๐๔ ทักษะชีวิตและสังคม  ๒๐๐๐๐-๑๕๐๓ ทักษะชีวิตและสังคม  
๕ ว ๒๒๒๐๖ พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น  ๒๐๒๐๐-๑๐๐๔ พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น  
๖ ว ๒๓๒๐๖ พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น ๒๐๒๐๐-๑๐๐๕ พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น 
๗ ง ๒๑๒๐๑ วัสดุช่างอุตสาหกรรม   ๒๐๑๐๐-๑๐๐๒ วัสดุช่างอุตสาหกรรม   
๘ ง ๒๑๒๐๒ งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น   ๒๐๑๐๐-๑๐๐๕ งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น   
๙ ง ๒๒๒๐๑ ระบบเสียง   ๒๐๑๐๕-๒๑๐๒ ระบบเสียง   

๑๐ ว ๒๓๒๐๕ เช้ือเพลิงและวัสดุหล่อล่ืน ๒๐๑๐๑-๒๐๐๖ เช้ือเพลิงและวัสดุหล่อล่ืน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 

 

บรรณำนุกรม  

 

             . หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช ๒๕๖๒, หมวดวิชำสมรรถนะแกนกลำง 

กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๖๒. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 

 

 

คณะผู้จัดท ำ 

 

 คณะท่ีปรึกษำ 

 นาง คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุนุบาลชุลีพร 

 คณะท ำงำน 

๑. 

๒. 

นางกฤษณา  บุตรพรม 

นางสาวชุลีพร  บุตรพรม 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลชุลีพร 

     รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลชุลีพร 

ประธาน 

คณะท างาน 

๓. นายสุรศักดิ์   ชาวงษี      ครูโรงเรียนอนุบาลชุลีพร คณะท างาน 

๔. นางสาวสุภาพร   ภารสุวรรณ      ครูโรงเรียนอนุบาลชุลีพร คณะท างาน 

๕. นางสาวอรวรรณ  ละมอม      ครูโรงเรียนอนุบาลชุลีพร คณะท างาน 

๖ 

๗         

๘         

๙  

๑๐       

นางสาวรัชนีพร  ภูปาทา 

นางสาวปณิตตา  วาปีเท 

นายณัฐพล   อุทัยค า 

นายคมชาญ  มาตรา  

นางสาวดนุลดา  สมบัติ 

  

 

 

     ครูโรงเรียนอนุบาลชุลีพร 

     ครูโรงเรียนอนุบาลชุลีพร 

     ครูโรงเรียนอนุบาลชุลีพร 

      ครูโรงเรียนอนุบาลชุลีพร 

      ครูโรงเรียนอนุบาลชุลีพร 

 

 

คณะท างาน 

คณะท างาน 

คณะท างาน 

คณะท างาน 

คณะท างานและเลขานุการ 

 

 

    

 

 

 

 



๔๓ 

 

    คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน  

 

๑. นายชุมพล บุตรพรม  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลชุลีพร ประธานคณะกรรมการฯ 

๒. นายปราโมทย์  อ่อนแย้ม  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

๓. นางบังอร   สินธุ์ศรี   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

๔. นายณรงค์  เสนฤทธิ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

๕. นายประดิษฐ์  ภูผาจิต   ผู้แทนผู้ปกครอง    กรรมการ 

๖. นางบุหงา   วรรณศิลป์   ผู้แทนครู    กรรมการ 

๗. นางกฤษณา  บุตรพรม   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลชุลีพร  กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 


