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ประกาศโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 
เร่ือง ให้ใช้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา 

………………………………. 
 ตามที่โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ ได้ท าข้อตกลงร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ เรื่อง 
หลักสูตรสถานศึกษาต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา  เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ
กระบวน การคิด วิเคราะห์ มีเวลาในการท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะ การปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม การสร้างวินัย การมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่น ในสถาบันชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนการเรียนการสอนในวิชาประวัติศาสตร์ และ
หน้าที่พลเมือง รวมถึงการสอนทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน  โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์  ได้ด าเนินการจัดท า
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา  เพ่ิมเติมในหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาเพ่ิมเติม  สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 ทั้งนี้หลักสูตรโรงเรียนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ ๒๖ 
พฤษภาคม   ๒๕๖๔ จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
        ลงชื่อ                                                       ลงชื่อ                                  
               (นายปรีชา  อรรคฮาดศร)ี                                                    (นายเชิดชัย  ทองค า) 
    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                      ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 
      โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ข 
 

การให้ความเห็นชอบหลกัสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา 
(หลักสตูรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นและงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า) 

ของโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศลิป ์
……………………………………………………………………… 

 

 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์  ครั้งที ่๒  / 2564          
เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม  2564  ได้พิจารณาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                  
กับอาชีวศึกษา (หลักสูตรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นและงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า) ของโรงเรียนชุมชน
สะอาดผดุงศิลป์  เห็นชอบให้ใช้หลักสูตรได้ 

  

                         ลงชื่อ ....................................ประธานกรรมการ 
                                  (นายปรีชา  อรรคฮาดศรี)        
 

        ลงชื่อ .......................................กรรมการ  ลงชื่อ ...........................................กรรมการ 

             (นายไพทูรย์  เฉิดลออ)                      (นายนวย  บุญพัฒน์)           

                                   

ลงชื่อ .....................................กรรมการ  ลงชื่อ ......................................กรรมการ 
        (นายประสงค์ศิลป์  เสรพล)                                 (นายอุดม  ศรีบุญ) 
 

ลงชื่อ ...................................กรรมการ  ลงชื่อ...................................กรรมการ 
     (นายเสรกสรรค์  จันทเนตร)          (นายสมนึก  ภูธรรมมะ) 
 

             ลงชื่อ ...................................กรรมการ  
         (นายภานุพงศ์  ทินช่วย)                                       

  

                              ลงชื่อ...........................................กรรมการและเลขานุการ 
                                                 (นายเชิดชัย  ทองค า)                                             
 
 
 
 
 
 



ค 
 

ค ำน ำ 
 

          โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์  ได้ท าข้อตกลงร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ เรื่อง 
หลักสูตรสถานศึกษาต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา (หลักสูตรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้นและงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า)  เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาในการท า
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้  ความสามารถและทักษะ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การสร้างวินัย                
การมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่น ในสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย ตลอดจนการเรียนการสอนในวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง รวมถึงการสอนทักษะ
อาชีพให้แก่นักเรียน   
 การจัดหลักสูตรสถานศึกษาต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา (หลักสูตร
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นและงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า)  จะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวัง
ได้ ทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องทั้งชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันท างานอย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง ในการวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนา
เยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้      
                 
 
 
 

      (นายเชิดชัย  ทองค า) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ง 
 

สำรบัญ 
 
เรื่อง   หน้า 
    
ประกาศโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์  ก 
การให้ความเห็นชอบหลักสูตร  ข 
ค าน า  ค 
สารบัญ  ง 
ส่วนที่  ๑ บทน ำ  ๑ 
 -  ความน า 

-  ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
-  แนวทางการด าเนินงานและเป้าหมายความส าเร็จ 
-  จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน 
-  ความคาดหวัง/ตัวชี้วัด เมื่อนักเรียนส าเร็จการศึกษา 
-  สมรรถนะส าคัญชองผู้เรียน 
-  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑ 
๑ 
๒ 
๔ 
๕ 
๕ 
๖ 

ส่วนที่  ๒ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ๗ 
 -  โครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

-  โครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
-  โครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
-  การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 

ส่วนที่  ๓ รำยวิชำเพิ่มเติม  ๑๒ 
 -  ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม วิชาวิทยาศาสตร์ (ว ๒๑๒๐๑) 

-  โครงสร้างรายวิชาเพ่ิมเติม วิชาวิทยาศาสตร์ (ว ๒๑๒๐๑) 
-  ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (ว ๒๑๒๐๓) 
-  โครงสร้างรายวิชาเพ่ิมเติมวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (ว ๒๑๒๐๓) 
-  ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม วิชาวิทยาศาสตร์ (ว ๒๑๒๐๒) 
-  โครงสร้างรายวิชาเพ่ิมเติม วิชาวิทยาศาสตร์ (ว ๒๑๒๐๒) 
-  ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (ว ๒๑๒๐๔) 
-  โครงสร้างรายวิชาเพ่ิมเติมวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (ว ๒๑๒๐๔) 
-  ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม วิชาวิทยาศาสตร์ (ว ๒๒๒๐๑) 
-  โครงสร้างรายวิชาเพ่ิมเติม วิชาวิทยาศาสตร์ (ว ๒๒๒๐๑) 
-  ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม วิชางานซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า (๒๒๒๐๓) 
-  โครงสร้างรายวิชาเพ่ิมเติม วิชางานซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า (๒๒๒๐๓) 
-  ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม วิชาวิทยาศาสตร์ (ว ๒๒๒๐๒) 
-  โครงสร้างรายวิชาเพ่ิมเติม วิชาวิทยาศาสตร์ (ว ๒๒๒๐๒) 

๑๔ 
๑๕ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๔ 
๒๕ 
๒๖ 
๒๗ 
๒๘ 



จ 
 

สำรบัญ (ต่อ) 
 
เรื่อง   หน้า 
    
ส่วนที่ ๓ รำยวิชำเพิ่มเติม (ต่อ)  ๑๒ 
 -  ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม วิชางานซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า (๒๒๒๐๔) 

-  โครงสร้างรายวิชาเพ่ิมเติม วิชางานซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า (๒๒๒๐๔) 
-  ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม วิชาวิทยาศาสตร์ (ว ๒๓๒๐๑) 
-  โครงสร้างรายวิชาเพ่ิมเติม วิชาวิทยาศาสตร์ (ว ๒๓๒๐๑) 
-  ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม วิชางานซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า (๒๓๒๐๓) 
-  โครงสร้างรายวิชาเพ่ิมเติม วิชางานซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า (๒๓๒๐๓) 
-  ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม วิชาวิทยาศาสตร์ (ว ๒๓๒๐๒) 
-  โครงสร้างรายวิชาเพ่ิมเติม วิชาวิทยาศาสตร์ (ว ๒๓๒๐๒) 
-  ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม วิชางานซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า (๒๓๒๐๓) 
-  โครงสร้างรายวิชาเพ่ิมเติม วิชางานซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า (๒๓๒๐๓) 

๒๙ 
๓๐ 
๓๑ 
๓๒ 
๓๓ 
๓๔ 
๓๕ 
๓๖ 
๓๗ 
๓๘ 

ส่วนที่  ๔ กำรให้ระดับผลกำรเรียน/ ผลกำรเรียนที่มีเงื่อนไข /กำรเรียนซ  ำ /  
กำรสอนซ่อมเสริม 

๓๙ 

 -  การให้ระดับผลการเรียน 
-  ผลการเรียนที่มีเงื่อนไข 
-  การเรียนซ้ า 
-  การสอนซ่อมเสริม 

๓๙ 
๔๐ 
๔๒ 
๔๒ 

    
 
 
 



หลกัสตูรไฟฟา้และอเิลก็ทรอนกิสเ์บ้ืองตน้ และงานซอ่มเครือ่งใชไ้ฟฟา้ โรงเรียนชมุชนสะอาดผดงุศลิป ์
 

๑ 
 

บทน ำ 
 

ควำมน ำ 
โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์  ตระหนักถึงความส าคัญของการ

จัดการเรียนรู้ที่มุ่งหวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนมากที่สุด  โดยการเชื่อมโยงทักษะความรู้สู่อาชีพของนักเรียน                    
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จึงได้น าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุง                  
พ.ศ. ๒๕๖๒) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ มาเชื่อมโยงกับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เพ่ือให้มีความสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกันภายในสาระการเรียนรู้เดียวกันและระหว่างสาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตลอดจนการเชื่อมโยงเนื้อหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับการงานอาชีพด้วย  
 ดังนั้น  โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ จึงจัดท าหลักสูตรด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นให้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และหลักสูตรงานซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓  
เป็นรายวิชาเพ่ิมเติม  สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
 
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ของโรงเรียนชุมชนสะอำดผดุงศิลป์ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม  เลิศล้ าเทคโนโลยี  พัฒนาครูดี  

ธ ารงค์ความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล  บนพ้ืนฐานของการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม   ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง            

พันธกิจ (Mission) 
 ๑.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้   
 ๒.  พัฒนาการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ๓.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๔.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วม 

 ๕.  ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            
เป้ำหมำย (Goal) 

             ๑.  ผู้เรียนมีระเบียบวินัยและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๒.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น 
 ๓.  โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างทั่วถึงทุกห้องเรียน 
 ๔.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและ
ชุมชน 
 ๕.  จัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ (STRATEGIC) 
              ๑. ปรับปรุงระบบบริหาร โดยบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ให้คล่องตัว มีประสิทธิภาพ 

               ๒. พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ 
ความสามารถ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะการด ารงชีวิตได้ตามศักยภาพ 

               ๓. สร้างเสริมศักยภาพบุคลากร ให้เป็นมืออาชีพ มีทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถจัดกระบวนการ
เรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
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๒ 
 

               ๔. เพิ่มสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้ และการ
บริหารจัดการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

               ๕. ระดมสรรพก าลัง สร้างระบบเครือข่ายอุปถัมภ์งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษาที่เข้มแข็ง 
อันเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรประชาสังคมในระบบของผู้อุปถัมภ์ ผู้ร่วมคิดร่วมปฏิบัติร่วมพัฒนา 

           กำรขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ สู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

แผนพัฒนำโรงเรียน ๔ ปี 

              ๑.  ด้านนักเรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ 
               ๒.  ด้านกระบวนการภายใน ดูแล ช่วยเหลือ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามศักยภาพอย่างทั่วถึง 

               ๓.  ด้านการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนา ครู/ผู้บริหาร มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

               ๔. ด้านงบประมาณและทรัพยากร มีทรัพยากรเหมาะสมและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนและเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
         ๑.  ให้สถานศึกษาผนวกค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้มีการประกวดเล่าเรื่อง อ่านท านอง
เสนาะ ท่องบทอาขยาน คัดลายมือ แต่งเพลง กาพย์ กลอน ฯลฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และ
วัฒนธรรม ให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ตามแหล่งประวัติศาสตร์ ท าโครงการ โครงงานตามแนวพระราชด าริ กิจกรรมเพ่ือ
สังคมและสาธารณประโยชน์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีการประกวดวาดภาพ ร้องเพลงพระราชนิพนธ์           
งานแสดงที่สื่อถึงวัฒนธรรมประเพณีไทย 
       ๒.  ให้สถานศึกษาปลูกฝังและพัฒนาค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ให้กับนักเรียนอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง เน้นการปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน จนเป็นพฤติกรรมที่ยั่งยืน โดยมีการประเมินอย่างเข้มข้น  ดังนี้ 
      ๒.๑  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ เน้นข้อ ๑ การรักชาติ ศาสน์ พระมหากษัตริย์  ข้อ ๓ ความ 
กตัญญู  ข้อ ๘ การมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย 
       ๒.๒  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ เน้นข้อ ๒ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน ข้อ ๔ ใฝ่หาความรู้                      
หมั่นศึกษาเล่าเรียน ข้อ ๑๑ มีความเข้มแข็งทั้งกายใจ 
       ๒.๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ เน้น ข้อ ๕ รักษาวัฒนธรรมประเพรีไทย  ข้อ ๗ เข้าใจ เรียนรู้
ประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง ข้อ ๙ ปฏิบัติตามพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
      ๓.  ให้สถานศึกษาก าหนดวิธีการเรียนรู้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ให้เหมาะสมกับวัยและศักยภาพ
ผู้เรียน เช่น  
       ๓.๑  ระดับประถมศึกษา ให้เรียนรู้ผ่านบทเพลง นิทาน เหตุการณ์ หรือการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ อาทิ สถานที่จริงทางประวัติศาสตร์ หน่วยงานตามโครงการพระราชด าริ พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ 
       ๓.๒  ระดับมัธยมศึกษา ให้เรียนรู้ผ่านการศึกษาเปรียบเทียบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ชีวประวัติบุคคล
ส าคัญ บุคคลที่ท าคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม หรือเหตุการณ์ส าคัญในอดีตและปัจจุบัน เพ่ือการพัฒนาการอยู่ร่วมกัน
ในเชิงสร้างสรรค์ 
      ๔.  ให้ผู้บริหารสถานศึกษาก ากับ ติดตาม นิเทศภายใน การด าเนินงานเกี่ยวกับค่านิยมหลัก ๑๒ 
ประการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
    ในการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๒) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑  ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จ าเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรทุกส่วนของ
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โรงเรียนต้องมีความตระหนัก มีความรอบรู้และเข้าใจต่อความต้องการชาติ ท้องถิ่น  โรงเรียน ชุมชน โดยรวมจึงจะ
สามารถบริหารจัดการเชิงบูรณาการอย่างมียุทธศาสตร์ภายใต้บริบทของสถานศึกษาตามหลักการจัดการศึกษาโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ งานการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยสู่ความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลโลก และมี
ทักษะ คุณลักษณะส าคัญของบุคคลในศตวรรษที่ ๒๑ ( 3Rs & 8Cs ) จึงจะปรากฏผลเป็นรูปธรรมได้จริง 
      นอกจากนี้ สถานศึกษายังก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ิมเติมให้สอดคล้องตามบริบทและจุดเน้น
ของการเป็นนักเรียนที่ดีของครู และเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม ตามปรัชญาของโรงเรียนและจารีต
ประเพณี วิถีความเชื่อของชุมชน คือ วิถีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์  ซึ่งโรงเรียนได้จัดแทรกการเรียนการสอนตามปกติ
ในลักษณะธรรมชาติแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตร ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ฝ่ายสังคม วัฒนธรรม 
และการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ก าหนดไว้ ในกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ คือ 
 ๑.  พ่ึงตนเอง 
 ๒.  กตัญญูกตเวที 
 ๓.  มีความสัมมาคารวะ 
 ๔.  มีความรับผิดชอบ 
 เพ่ือให้เป้าหมายในการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนของโรงเรียน ให้เป็นคุณลักษณะของคนไทยสู่ความเป็น
พลเมืองไทย พลเมืองโลก บนวิถีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข        มี
ความชัดเจนเป็นรูปธรรม ที่ยังยืน โรงเรียนจึงได้น าค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ คุณลักษณะบุคคลในศตวรรษที่ 
๒๑ (3Rs & 8Cs ) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายความส าเร็จของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน ฉบับปรับปรุงนี้
ขึ้น เพิ่มเติมดังท่ีกล่าวถึงข้างต้น 
      การเสริมสร้างผู้เรียนให้เป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะและทักษะส าคัญใน
ศตวรรษท่ี ๒๑  (3Rs & 8Cs ) ทักษะของคนในศตวรรษที่ ๒๑ ที่ทุกคนต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ ๓Rs & ๘Cs  
   ๓ Rs ได้แก่  
  - Reading = การอ่านออก  
  - Writing = การเขียนได ้
  - Arithmetic = การคิดเลขเป็น  
       ๘ Cs ได้แก่  
  - Critical thinking & problem solving (มีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แก้ปัญหา)  
  - Creativity & innovation (มีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และการคิดค้นนวัตกรรม)  
  - Cross-cultural understanding (มีทักษะด้านความเข้าใจบนวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย)  
  - Collaboration, teamwork & leadership (มีทักษะการประสานความร่วมมือ การท างานเป็น
ทีมและภาวะผู้น า)  
  - Communications, information & media literacy (มีทักษะด้านการสื่อสาร และการมี                
ความรู้เท่าทันสื่อและข้อมูล)  
  - Computing & ICT Media literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างมีเหตุผล)  
  - Career & learning skills (มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้) 
  - Compassion ความมีเมตตากรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม 
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จุดเน้นกำรพัฒนำผู้เรียนโรงเรียนชุมชนสะอำดผดุงศิลป์ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

           ๑. เร่งรัดพัฒนาผู้เรียน ตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ๗ ประการ ดังนี้  
               ๑.๑ มุ่งเน้นการเป็นผู้มีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น าการพ่ึงตนเอง การช่วยเหลือสังคม 

และการมีมนุษย์สัมพันธ์ 
               ๑.๒ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพเพ่ือเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ 

               ๑.๓ มุ่งเน้นการเพาะบ่มนิสัยให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความสุภาพอ่อนโยน มีความเมตตากรุณา ไม่เอาเปรียบ
ผู้อื่น แต่งกายสะอาดเรียบร้อยมีกิริยาท่าทางสง่างาม 

               ๑.๔ มุ่งเน้นการปลูกฝังความเป็นไทย และความเป็นสากล 

               ๑.๕ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเล่นกีฬา และดนตรีได้อย่างน้อยคนละ ๑ อย่าง 

               ๑.๖ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาต่างประเทศ 

               ๑.๗ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ภูมิพลอดุลยเดชฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 
           ๒. ส่งเสริมพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ห้องสมุด เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต 
และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ในโรงเรียน 

           ๓. ส่งเสริมการระดมทรัพยากรมนุษย์ เงิน วัสดุอุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

  
           ๔. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร และการวางแผนพัฒนา
โรงเรียน 

           ๕. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยพัฒนาครู สื่อ เทคโนโลยี เทคนิควิธีการสอน โดยใช้
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศภายใน การวิจัยในชั้นเรียน และอ่ืนๆ 

           ๖. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาต่างประเทศ 

           ๗. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เข้มแข็ง ทันสมัย การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง โดยเน้นระบบประกัน
คุณภาพ 

           ๘. พัฒนาการจัดบรรยากาศ ภูมิทัศน์ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และจัดบรรยากาศในการท างานเพ่ือสร้างเสริม
การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันของบุคลากร 

 

ควำมคำดหวัง/ตัวช้ีวัด  เมื่อนักเรียนส ำเร็จกำรศึกษำจำกโรงเรียนชุมชนสะอำดผดุงศิลป์                          
 ๑. มีระเบียบวินัย สุภาพ เรียบร้อย 

           ๒. ชว่ยเหลือตนเองและช่วยเหลือสังคมได้ 
           ๓. มีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า 

           ๔. สามารถเล่นกีฬาและดนตรีได้อย่างน้อย ๑ อย่าง 

           ๕. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และมีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

           ๖. พูด อ่าน เขียน และสนทนาภาษาต่างประเทศได้ อย่างน้อย ๑ ภาษา 

           ๗. ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีขึ้นไป 
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๕ 
 

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
หลักสูตรโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑              

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)  มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 
 ๑. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหา
ความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้
วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ควำมสำมำรถในกำรคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือ
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และ                           
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ๔. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้าง
เสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

๕. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน                    
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หลักสูตรโรงโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ เรียนบ้านหนองแวงฮี  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

๑.  รักชาติศาสน์ กษัตริย์ 
๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 
๓.  มีวินัย 
๔.  ใฝ่เรียนรู้ 
๕.  อยู่อย่างพอเพียง 
๖.  มุ่งม่ันในการท างาน 
๗.  รกัความเป็นไทย 
๘.  มีจิตสาธารณะ 
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๖ 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 
๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ดังนี้ 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลำเรียน / หน่วยกิต 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ รวม 

รำยวิชำพื้นฐำน เวลา นก. เวลา นก. เวลา นก. เวลา นก 

ภาษาไทย ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๓๖๐ ๙.๐ 
คณิตศาสตร์ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๓๖๐ ๙.๐ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ๑๖๐ ๔.๐ ๑๖๐ ๔.๐ ๑๖๐ ๔.๐ ๔๘๐ ๑๒.๐ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-  ประวัติศาสตร์ 

๑๒๐ 
๔๐ 

๓.๐ 
๑.๐ 

๑๒๐ 
๔๐ 

๓.๐ 
๑.๐ 

๑๒๐ 
๔๐ 

๓.๐ 
๑.๐ 

๓๖๐ 
๑๒๐ 

๙.๐ 
๓.๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๒๔๐ ๖.๐ 
ศิลปะ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๒๔๐ ๖.๐ 
การงานอาชีพ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๑๒๐ ๓.๐ 
ภาษาอังกฤษ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๓๖๐ ๙.๐ 
รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน) ๘๘๐ ๒๒.๐ ๘๘๐ ๒๒.๐ ๘๘๐ ๒๒.๐ ๒๖๔๐ ๖๖.๐ 

รำยวิชำเพิ่มเติม  
คณิตศาสตร์ประยุกต์  ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๒๔๐ ๖.๐ 
หน้าที่พลเมือง ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๑๒๐ ๓.๐ 
วิทยาศาสตร์ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๔๐ ๑.๐ ๑๒๐ ๓.๐ 
ไฟฟ้าและเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ๘๐ ๒.๐ - - - - ๘๐ ๒.๐ 
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า - - ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๔.๐ 
รวมเวลำเรียน (เพิ่มเติม) ๒๔๐ ๖.๐ ๒๔๐ ๖.๐ ๒๔๐ ๖.๐ ๖๔๐ ๑๘.๐ 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
แนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๑๒๐ 
ลูกเสือ-เนตรนาร ี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๑๒๐ 
ชุมนุม ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๙๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๓๐ 
รวมเวลำเรียน (กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน) ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 

รวมเวลำเรียนเป็นชั่วโมง ๑,๒๔๐ ๑,๒๔๐ ๑,๒๔๐ ๑,๔๘๐ 
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๗ 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนชุมชนสะอำดผดุงศิลป์ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช 
๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)  ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ ภำคเรยีนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ ภำคเรยีนที่ ๒ 
รำยวิชำ/กิจกรรม เวลำ นก. รำยวิชำ/กิจกรรม เวลำ นก. 

รำยวิชำพื้นฐำน  รำยวิชำพื้นฐำน  
ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๖๐ ๑.๕ ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๖๐ ๑.๕ 
ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖๐ ๑.๕ ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖๐ ๑.๕ 
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์   
             และเทคโนโลยี 

๖๐ ๑.๕ ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์   
             และเทคโนโลยี 

๖๐ ๑.๕ 

ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษาฯ ๖๐ ๑.๕ ส๒๑๑๐๒สังคมศึกษาฯ ๖๐ ๑.๕ 
ส๒๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์  ๒๐ ๐.๕ ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์  ๒๐ ๐.๕ 
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๔๐ ๑.๐ พ๒๑๑๐๒ สุขศึกษา และพลศึกษา ๔๐ ๑.๐ 
ศ๒๑๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ ๑.๐ ศ๒๑๑๐๒ ศิลปะ ๔๐ ๑.๐ 
ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๒๐ ๐.๕ ง๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ ๒๐ ๐.๕ 
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๖๐ ๑.๕ อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ๖๐ ๑.๕ 
รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน) ๔๔๐ ๑๑.๐ รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน) ๔๔๐ ๑๑.๐ 
รำยวิชำเพิ่มเติม  รำยวิชำเพิ่มเติม  
ส๒๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ ๒๐ ๐.๕ ส๒๑๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ ๒๐ ๐.๕ 
ค๒๑๒๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ๔๐ ๑.๐ ค๒๑๒๐๒ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ๔๐ ๑.๐ 
ว๒๑๒๐๑ วิทยาศาสตร์ ๒๐ ๐.๕ ว๒๑๒๐๒ วิทยาศาสตร์ ๒๐ ๐.๕ 
ว๒๑๒๐๓ ไฟฟ้าและเล็กทรอนกิส์ 
              เบื้องต้น 

๔๐ ๑.๐ ว๒๑๒๐๔ ไฟฟ้าและเล็กทรอนกิส์ 
              เบื้องต้น 

๔๐ ๑.๐ 

รวมเวลำเรียน (เพิ่มเติม) ๑๒๐ ๓.๐ รวมเวลำเรียน (เพิ่มเติม) ๑๒๐ ๓.๐ 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ๖๐  
- กิจกรรมแนะแนว ๒๐ - กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
- กิจกรรมนักเรียน 
       - ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
       - ชุมนุม 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

 
๒๐ 
๑๕ 
๕ 

- กิจกรรมนักเรียน 
       - ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
       - ชุมนุม 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

 
๒๐ 
๑๕ 
๕ 

รวมเวลำเรียนเป็นชั่วโมง ๖๒๐ ๑๔.๐ รวมเวลำเรียนเป็นชั่วโมง ๖๒๐ ๑๔.๐ 
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๘ 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒ ภำคเรยีนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒ ภำคเรยีนที่ ๒ 
รำยวิชำ/กิจกรรม เวลำ นก. รำยวิชำ/กิจกรรม เวลำ นก. 

รำยวิชำพื้นฐำน  รำยวิชำพื้นฐำน  
ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๖๐ ๑.๕ ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๖๐ ๑.๕ 
ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖๐ ๑.๕ ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖๐ ๑.๕ 
ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์   
             และเทคโนโลยี 

๖๐ ๑.๕ ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์   
             และเทคโนโลยี 

๖๐ ๑.๕ 

ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษาฯ ๖๐ ๑.๕ ส๒๒๑๐๒สังคมศึกษาฯ ๖๐ ๑.๕ 
ส๒๒๑๐๓ ประวัติศาสตร์  ๒๐ ๐.๕ ส๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์  ๒๐ ๐.๕ 
พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๔๐ ๑.๐ พ๒๒๑๐๒ สุขศึกษา และพลศึกษา ๔๐ ๑.๐ 
ศ๒๒๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ ๑.๐ ศ๒๒๑๐๒ ศิลปะ ๔๐ ๑.๐ 
ง๒๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒๐ ๐.๕ ง๒๒๑๐๒ การงานอาชีพ ๒๐ ๐.๕ 
อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๖๐ ๑.๕ อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔ ๖๐ ๑.๕ 
รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน) ๔๔๐ ๑๑.๐ รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน) ๔๔๐ ๑๑.๐ 
รำยวิชำเพิ่มเติม  รำยวิชำเพิ่มเติม  
ส๒๒๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ ๒๐ ๐.๕ ส๒๒๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ ๒๐ ๐.๕ 
ค๒๒๒๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ๔๐ ๑.๐ ค๒๒๒๐๒ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ๔๐ ๑.๐ 
ว๒๒๒๐๑ วิทยาศาสตร์ ๒๐ ๐.๕ ว๒๒๒๐๒ วิทยาศาสตร์ ๒๐ ๐.๕ 
ว๒๒๒๐๓ งานซ่อมเครือ่งใช้ไฟฟ้า ๔๐ ๑.๐ ว๒๒๒๐๔ งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ๔๐ ๑.๐ 
รวมเวลำเรียน (เพิ่มเติม) ๑๒๐ ๓.๐ รวมเวลำเรียน (เพิ่มเติม) ๑๒๐ ๓.๐ 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ๖๐  
- กิจกรรมแนะแนว ๒๐ - กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
- กิจกรรมนักเรียน 
       - ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
       - ชุมนุม 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

 
๒๐ 
๑๕ 
๕ 

- กิจกรรมนักเรียน 
       - ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
       - ชุมนุม 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

 
๒๐ 
๑๕ 
๕ 

รวมเวลำเรียนเป็นชั่วโมง ๖๒๐ ๑๔.๐ รวมเวลำเรียนเป็นชั่วโมง ๖๒๐ ๑๔.๐ 
 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ ภำคเรยีนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ ภำคเรยีนที่ ๒ 
รำยวิชำ/กิจกรรม เวลำ นก. รำยวิชำ/กิจกรรม เวลำ นก. 

รำยวิชำพื้นฐำน  รำยวิชำพื้นฐำน  
ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๖๐ ๑.๕ ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖๐ ๑.๕ 
ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖๐ ๑.๕ ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖๐ ๑.๕ 
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์   
             และเทคโนโลยี 

๖๐ ๑.๕ ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์   
             และเทคโนโลยี 

๖๐ ๑.๕ 

ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษาฯ ๖๐ ๑.๕ ส๒๓๑๐๒ สังคมศึกษาฯ ๖๐ ๑.๕ 
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๙ 
 

ส๒๓๑๐๕ ประวัติศาสตร์  ๒๐ ๐.๕ ส๒๓๑๐๖ ประวัติศาสตร์  ๒๐ ๐.๕ 
พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๔๐ ๑.๐ พ๒๓๑๐๒ สุขศึกษา และพลศึกษา ๔๐ ๑.๐ 
ศ๒๓๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ ๑.๐ ศ๒๓๑๐๒ ศิลปะ ๔๐ ๑.๐ 
ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๒๐ ๐.๕ ง๒๓๑๐๒ การงานอาชีพ ๒๐ ๐.๕ 
อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๖๐ ๑.๕ อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔ ๖๐ ๑.๕ 
รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน) ๔๔๐ ๑๑.๐ รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน) ๔๔๐ ๑๑.๐ 
รำยวิชำเพิ่มเติม  รำยวิชำเพิ่มเติม  
ส๒๓๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๓ ๒๐ ๐.๕ ส๒๓๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๔ ๒๐ ๐.๕ 
ค๒๓๒๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ๔๐ ๑.๐ ค๒๓๒๐๒ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ๔๐ ๑.๐ 
ว๒๓๒๐๑ วิทยาศาสตร์ ๒๐ ๐.๕ ว๒๓๒๐๒ วิทยาศาสตร์ ๒๐ ๐.๕ 
ว๒๓๒๐๓ งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ๔๐ ๑.๐ ว๒๓๒๐๔ งานซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ๔๐ ๑.๐ 
รวมเวลำเรียน (เพิ่มเติม) ๑๒๐ ๓.๐ รวมเวลำเรียน (เพิ่มเติม) ๑๒๐ ๓.๐ 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ๖๐  
- กิจกรรมแนะแนว ๒๐ - กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
- กิจกรรมนักเรียน 
       - ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
       - ชุมนุม 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

 
๒๐ 
๑๕ 
๕ 

- กิจกรรมนักเรียน 
       - ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
       - ชุมนุม 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

 
๒๐ 
๑๕ 
๕ 

รวมเวลำเรียนเป็นชั่วโมง ๖๒๐ ๑๔.๐ รวมเวลำเรียนเป็นชั่วโมง ๖๒๐ ๑๔.๐ 
 
กำรจบระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
 ๑)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน  ๖๖         
หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   
 ๒)  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน  ๖๖          
หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต 
 ๓)  ผู้เรียนมีผลการประเมนิการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 
 ๔)  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 
 ๕)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 
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๑๐ 
 

โครงสร้ำงหลักสูตร 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (รำยวิชำเพิ่มเติม) 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑  ภำคเรียนที่ ๑ 
 

รหัสวิชำ ชื่อรำยวิชำ เวลำ ชม./สัปดำห์ จ ำนวนหน่วยกิต 
ว ๒๑๒๐๑ วิทยาศาสตร์ ๒๐ ๐.๕ 
ว ๒๑๒๐๓ ไฟฟ้าและเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ๔๐ ๑.๐ 

 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑  ภำคเรียนที่ ๒ 
 

รหัสวิชำ ชื่อรำยวิชำ เวลำ ชม./สัปดำห์ จ ำนวนหน่วยกิต 
ว ๒๑๒๐๒ วิทยาศาสตร์ ๒๐ ๐.๕ 
ว ๒๑๒๐๔ ไฟฟ้าและเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ๔๐ ๑.๐ 

 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒  ภำคเรียนที่ ๑ 
 

รหัสวิชำ ชื่อรำยวิชำ เวลำ ชม./สัปดำห์ จ ำนวนหน่วยกิต 
ว ๒๒๒๐๑ วิทยาศาสตร์ ๒๐ ๐.๕ 
ว ๒๒๒๐๕ งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ๔๐ ๑.๐ 

 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒  ภำคเรียนที่ ๒ 
 

รหัสวิชำ ชื่อรำยวิชำ เวลำ ชม./สัปดำห์ จ ำนวนหน่วยกิต 
ว ๒๒๒๐๒ วิทยาศาสตร์ ๒๐ ๐.๕ 
ว ๒๒๒๐๖ งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ๔๐ ๑.๐ 

 
 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓  ภำคเรียนที่ ๑ 
 

รหัสวิชำ ชื่อรำยวิชำ เวลำ ชม./สัปดำห์ จ ำนวนหน่วยกิต 
ว ๒๓๒๐๑ วิทยาศาสตร์ ๒๐ ๐.๕ 
ว ๒๓๒๐๕ งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ๔๐ ๑.๐ 

 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓  ภำคเรียนที่ ๒ 
 

รหัสวิชำ ชื่อรำยวิชำ เวลำ ชม./สัปดำห์ จ ำนวนหน่วยกิต 
ว ๒๓๒๐๒ วิทยาศาสตร์ ๒๐ ๐.๕ 
ว ๒๓๒๐๖ งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ๔๐ ๑.๐ 



หลกัสตูรไฟฟา้และอเิลก็ทรอนกิสเ์บ้ืองตน้ และงานซอ่มเครือ่งใชไ้ฟฟา้ โรงเรียนชมุชนสะอาดผดงุศลิป ์
 

๑๑ 
 

 
ค ำอธิบำยรำยวิชำเพ่ิมเติม 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี                             สำระกำรเรียนรู้เพิ่มเติม 
รำยวิชำ วิทยำศำสตร์   รหัส ว ๒๑๒๐๑               จ ำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑  ภำคเรียนที่ ๑       เวลำเรียน ๒๐ ชั่วโมง 
  

ศึกษา วิเคราะห์ ทดลอง  องค์ประกอบและประเภทของปิโตรเลียม หินต้นก าเนิดและแหล่งกักเก็บ
ปิโตรเลียม การส ารวจและแหล่งปิโตรเลียม ผลกระทบและแนวทางแก้ไขที่เกิดจากการส ารวจและการผลิต
ปิโตรเลียม  การแยกก๊าซธรรมชาติ การกลั่นน้ ามันดิบ ผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติและจากการกลั่นน้ ามันดิบ และ
การใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมและแนวทางแก้ไข สถานการณ์พลังงาน
ของโลกและของประเทศไทย การใช้พลังงานด้านการคมนาคมของประเทศไทย การก าหนดราคาน้ ามันเชื้อเพลิง 
ผลกระทบและแนวทางการแก้ไขผลจากการใช้เชื้อเพลิงเพ่ือการคมนาคม เชื้อเพลิงที่เป็นพลังงานทดแทน               

ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้  ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่รู้              
มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม  

 
ผลกำรเรียนรู้ 
 

๑.  อธิบายความส าคัญ และการก าเนิด ของปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน   และหินน้ ามัน 
๒.  อธิบายแหล่ง   การส ารวจ  และปริมาณส ารองของปิโตรเลียม และแก๊สธรรมชาติ 
๓.  อธิบายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและการน าไปใช้ประโยชน์ 
๔.  อธิบายโครงสร้างราคาและวิเคราะห์สถานการณ์การใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือการคมนาคม 
๕.  อธิบายประเภทและการใช้ประโยชน์  จากเชื้อเพลิงที่เป็นพลังงานทดแทน 
๖.  น าเสนอแนวทางการใช้ปิโตรเลียม และแก๊สธรรมชาติ  อย่างประหยัดและถูกวิธี 

 
รวมทั้งหมด  ๖  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสตูรไฟฟา้และอเิลก็ทรอนกิสเ์บ้ืองตน้ และงานซอ่มเครือ่งใชไ้ฟฟา้ โรงเรียนชมุชนสะอาดผดงุศลิป ์
 

๑๒ 
 

โครงสร้ำงรำยวิชำ  
 

รำยวิชำ วิทยำศำสตร์  รหัส ว ๒๑๒๐๑    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑  ภำคเรียนที่ ๑    เวลำเรียน ๒๐ ชั่วโมง   จ ำนวน  ๐.๕ หน่วยกิต 

อัตรำส่วนระหว่ำงเรียน  ๖๐ : ๒๐ : ๒๐ 
 

ที ่ ชื่อหน่วย ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

๑ ความรู้เบื้องต้น
เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ก าเนิดของปิโตรเลยีม 
ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน   
และหินน้ ามัน 

อธิบายความส าคัญ และการ
ก าเนิดของปิโตรเลยีม ก๊าซ
ธรรมชาติ ถ่านหิน   และหิน
น้ ามัน 

ศึกษา วิเคราะห์ ทดลอง  
องค์ประกอบและประเภทของ
ปิโตรเลียม หินต้นก าเนดิและ
แหล่งกักเก็บปิโตรเลียม 

๒ ๑๐ 

๒ การส ารวจ  และ
ปริมาณส ารองของ
ปิโตรเลียม และแกส๊
ธรรมชาต ิ

อธิบายแหล่ง การส ารวจ  
และปรมิาณส ารองของ
ปิโตรเลียม และแกส๊
ธรรมชาต ิ
 

การส ารวจและแหล่งปิโตรเลียม 
ผลกระทบและแนวทางแก้ไขที่
เกิดจากการส ารวจและการผลิต
ปิโตรเลียม  การแยกก๊าซ
ธรรมชาติ การกลั่นน้ ามันดิบ 

๓ ๑๐ 

๓ ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมและการ
น าไปใช้ประโยชน์ 

อธิบายผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมและการ
น าไปใช้ประโยชน์ 

ผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติ
และจากการกลั่นน้ ามันดิบ 
และการใช้ประโยชน์ 
ผลกระทบจากกระบวนการ
ผลิต ผลิตภัณฑ์จาก
ปิโตรเลียมและแนวทางแก้ไข 

๓ ๑๐ 

๔ โครงสร้างราคา
น้ ามันเชื้อเพลิง  
และสถานการณ์
การใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงเพ่ือการ
คมนาคม 

อธิบายโครงสร้างราคา
และวิเคราะห์
สถานการณ์การใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงเพ่ือการ
คมนาคม 

 

การก าหนดราคาน้ ามัน
เชื้อเพลิง ผลกระทบและแนว
ทางการแก้ไขผลจากการใช้
เชื้อเพลิงเพ่ือการคมนาคม  

๔ ๑๐ 

 

ที ่ ชื่อหน่วย ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

๕ ประโยชน์จาก
เชื้อเพลิงที่เป็น
พลังงานทดแทน 

อธิบายประเภท
และการใช้
ประโยชน์  จาก
เชื้อเพลิงที่เป็น
พลังงานทดแทน 

ต้นก าเนิด  การจดัเก็บ และการใช้
ประโยชน์จากพลังงานทดแทน    
 

๒ ๑๐ 



หลกัสตูรไฟฟา้และอเิลก็ทรอนกิสเ์บ้ืองตน้ และงานซอ่มเครือ่งใชไ้ฟฟา้ โรงเรียนชมุชนสะอาดผดงุศลิป ์
 

๑๓ 
 

๖ การน าเสนอ น าเสนอแนวทาง
การใช้ปิ โตรเลียม 
และแก๊สธรรมชาติ  
อย่างประหยัดและ
ถูกวิธี 
 

หลักการน าเสนองานท่ีด ี
รูปแบบการน าเสนองาน เนื้อหา  
ที่ดี และการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยในการน าเสนอ 
เช่น Powerpoint Sonyvegus 
และ KineMaster 

๒ ๑๐ 

สอบกลำงภำค ๒ ๒๐ 
สอบปลำยภำค ๒ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพ่ิมเติม 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  และเทคโนโลยี                        สำระกำรเรียนรู้เพิ่มเติม 
รำยวิชำงำนไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิชำ ว ๒๑๒๐๓          จ ำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑  ภำคเรียนที่ ๑             เวลำเรียน ๔๐ ชั่วโมง 
 
 

 ศึกษา ค้นคว้า และปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
แหล่งก าเนิดไฟฟ้า กฎของโอห์ม พลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์
เบื้องต้น อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดินอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ R L C หม้อแปลงไฟฟ้า รีเลย์ ไมโครโฟน 
ล าโพง อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า การบัดกรี การใช้มัลติมิเตอร์ และการประกอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการการออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบคนขอมูลการ
ส ารวจตรวจสอบ กระบวนการท างาน กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิ เคราะห์ และ
กระบวนการออกแบบ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และน าทักษะความรู้พ้ืนฐานด้าน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น ไปสร้างชิ้นงานด้วยตนเอง  

เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ วางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ ขยันอดทน ละเอียดรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมีจิตส านึกและมี
ความรับผิดชอบ 

 

ผลกำรเรียนรู้ 
๑.  เพ่ือให้มีความรู้หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
๒.  เพ่ือให้มีความรู้ถึงคุณสมบัติแหล่งก าเนิดไฟฟ้าแบบต่าง ๆมีทักษะในการค านวณหาค่าพารามิเตอร์ E,I,R

เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัดและทดสอบการใช้งานเบื้องต้นของมัลติมิเตอร์แบบแอนะลอกและแบบดิจิตอล 
๓.  เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับตัวต้านทานสามารถอ่านค่าสีของตัวต้านทานและวัดค่าตัวต้านทานด้วยโอห์ม

มิเตอร์ 
๔.  เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นสามารถประกอบและตรวจสอบวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 
๕.  เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับตัวเก็บประจุมีทักษะในการอ่านค่า วัดและตรวจสอบตัวเก็บประจุด้วยโอห์ม

มิเตอร์ 
 

รวมทั้งหมด ๕ ผลกำรเรียนรู้ 



หลกัสตูรไฟฟา้และอเิลก็ทรอนกิสเ์บ้ืองตน้ และงานซอ่มเครือ่งใชไ้ฟฟา้ โรงเรียนชมุชนสะอาดผดงุศลิป ์
 

๑๔ 
 

โครงสร้างรายวิชา 
 

รายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นรหัสวิชำ ว ๒๑๒๐๓ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ ๑   เวลาเรียน  40  ชั่วโมง   จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

อัตรำส่วนระหว่ำงเรียน  ๖๐ : ๒๐ : ๒๐ 
 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ระบบความ
ปลอดภัยในงาน
ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์

1. เพื่อให้มีความรู้หลักปฏิบัตเิพื่อ
ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์
 

แสดงความรู้หลักปฏิบัตเิพื่อความ
ปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์
และสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องตน้ผู้
ได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดดู 

๗ ๑๐ 

2 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับไฟฟ้า 

๒. เพือ่ให้มีความรู้ถึงคุณสมบัติ
แหล่งก าเนิดไฟฟ้าแบบต่าง ๆมี
ทักษะในการค านวณหา
ค่าพารามิเตอร์ E,I,R 

อธิบายถึงคุณสมบัติแหล่งก าเนิดไฟฟ้า
แบบต่าง ๆ ได้ และค านวณหา
ค่าพารามิเตอร์ E,I,R ได ้

๗ ๑๐ 

3 เครื่องมือวัดและ
ทดสอบ 

๓. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ
เครื่องมือวัดและทดสอบการใช้
งานเบื้องต้นของมัลติมิเตอร์แบบ
แอนะลอกและแบบดิจติอล 

แสดงความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัดและ
ทดสอบปฏิบตัิงานการใช้งานเบื้องต้น
ของมัลติมิเตอร์แบบอะนาล็อกและแบบ
ดิจิตอล 

๘ ๒๐ 

4 ตัวต้านทาน 4. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับตัว
ต้านทานสามารถอ่านค่าสีของตัว
ต้านทานและวดัค่าตัวต้านทาน
ด้วยโอห์มมิเตอร ์

แสดงความรู้เกี่ยวกับตัวต้านทานปฏิบัติ
อ่านค่าสีของตัวต้านทานและวัดคา่ตัว
ต้านทานด้วยโอหม์มิเตอร ์

๘ ๑๐ 

5 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 5. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ
วงจรไฟฟ้าเบื้องต้นสามารถ
ประกอบและตรวจสอบวงจรไฟฟ้า
เบื้องต้น 

แสดงความรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าเบือ้งต้น 
สามารถประกอบและตรวจสอบ
วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 

๘ ๑๐ 

สอบกลำงภำค ๑ ๒๐ 
สอบปลำยภำค ๑ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
 

รำยวิชำ วิทยำศำสตร์  รหัส ว ๒๑๒๐๒    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑  ภำคเรียนที่ ๒    เวลำเรียน ๒๐ ชั่วโมง   จ ำนวน  ๐.๕ หน่วยกิต 
 
ศึกษาวิ เคราะห์   ความหมายและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์   การวิ เคราะห์โครงงาน                            

การตั้งประเด็นค าถามหรือปัญหา  ตั้งสมมติฐาน  การวางแผนการส ารวจตรวจสอบ  การเลือกเทคนิควิ ธีการ              
วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ ที่เหมาะสม  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์  สรุปผลการส ารวจตรวจสอบ  การเขียน
รายงานและการน าเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์  โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  
การสืบค้นข้อมูล  อภิปราย และการทดลอง เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้                           



หลกัสตูรไฟฟา้และอเิลก็ทรอนกิสเ์บ้ืองตน้ และงานซอ่มเครือ่งใชไ้ฟฟา้ โรงเรียนชมุชนสะอาดผดงุศลิป ์
 

๑๕ 
 

มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  
จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  
 
 ผลกำรเรียนรู้ 

๑.  สืบค้นข้อมูลและอภิปรายความหมายและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทต่าง ๆ 
๒.  อภิปรายและวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ในประเด็นส าคัญ  แสดงความคิดเห็นเสนอแนะแนวทางใน

การปรับปรุง  และพัฒนาโครงงาน 
๓.  ตั้งประเด็นค าถามหรือปัญหา  ตั้งสมมติฐาน  วางแผนการส ารวจตรวจสอบ  เลือก เทคนิควิธีการวัสดุ

อุปกรณ์  เครื่องมือที่เหมาะสม  เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  สรุปผลการส ารวจตรวจสอบ  เขียนรายงานและ
น าเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 
รวมทั้งหมด  ๓  ผลกำรเรียนรู้ 

 
โครงสร้างรายวิชา 

รำยวิชำ วิทยำศำสตร์  รหัส ว ๒๑๒๐๒    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑  ภำคเรียนที่ ๒    เวลำเรียน ๒๐ ชั่วโมง   จ ำนวน  ๐.๕ หน่วยกิต 

อัตรำส่วนระหว่ำงเรียน  ๖๐ : ๒๐ : ๒๐ 

ที ่ ชื่อหน่วย ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

๑ ความหมาย
และประเภท
ของโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

สามารถสืบค้นข้อมูลและ
อภิปรายความหมายและประเภท
ของโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทต่าง ๆ 

ศึกษาวิเคราะห์  
ความหมายและประเภท
ของโครงงานวิทยาศาสตร์ 

๓ ๑๐ 

๒ กระบวน
การศึกษาและ
พัฒนาโครงงาน 

-  สามารถอภิปรายและวิเคราะห์
โครงงานวิทยาศาสตร์ในประเด็น
ส าคัญ  แสดงความคิดเห็น
เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง  
และพัฒนาโครงงาน 
-  สามารถตั้งประเด็นค าถามหรือ
ปัญหา  ตั้งสมมติฐาน                
วางแผนการส ารวจตรวจสอบ  
เลือก เทคนิควิธีการวัสดุอุปกรณ์  
เครื่องมือที่เหมาะสม 

การวิเคราะห์โครงงาน                            
การตั้งประเด็นค าถามหรือ
ปัญหา  ตั้งสมมติฐาน          
การวางแผนการส ารวจ
ตรวจสอบ  การเลือก
เทคนิควิธีการ              
วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือที่
เหมาะสม 

๗ ๒๐ 

๓ รวบรวมข้อมลู 
เขียนรายงาน
และน าเสนอ
โครงงาน 

สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล  
วิเคราะห์  สรุปผลการส ารวจ
ตรวจสอบ  เขียนรายงานและ
น าเสนอผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

สรุปผลการส ารวจ
ตรวจสอบ  การเขียน
รายงานและการน าเสนอ
ผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์  โดยใช้

๘ ๓๐ 



หลกัสตูรไฟฟา้และอเิลก็ทรอนกิสเ์บ้ืองตน้ และงานซอ่มเครือ่งใชไ้ฟฟา้ โรงเรียนชมุชนสะอาดผดงุศลิป ์
 

๑๖ 
 

กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ การส ารวจ
ตรวจสอบ  การสืบค้น
ข้อมูล  อภิปราย และการ
ทดลอง 

สอบกลำงภำค ๑ ๒๐ 
สอบปลำยภำค ๑ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 

 
ค ำอธิบำยรำยวิชำเพ่ิมเติม 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  และเทคโนโลยี                        สำระกำรเรียนรู้เพิ่มเติม 
รำยวิชำงำนไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิชำ ว ๒๑๒๐๔          จ ำนวน ๑.๐ หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑  ภำคเรียนที่ ๒             เวลำเรียน ๔๐ ชั่วโมง 
 
 

 ศึกษา ค้นคว้า และปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
แหล่งก าเนิดไฟฟ้า กฎของโอห์ม พลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์
เบื้องต้น อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดินอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ R L C หม้อแปลงไฟฟ้า รีเลย์ ไมโครโฟน 
ล าโพง อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า การบัดกรี การใช้มัลติมิเตอร์ และการประกอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการการออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบคนขอมูลการ
ส ารวจตรวจสอบ กระบวนการท างาน กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ และ
กระบวนการออกแบบ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และน าทักษะความรู้พ้ืนฐานด้าน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น ไปสร้างชิ้นงานด้วยตนเอง  

เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ วางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ ขยันอดทน ละเอียดรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมีจิตส านึกและมี
ความรับผิดชอบ 

 

ผลกำรเรียนรู้ 
๑.  เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับตัวเหนี่ยวน ามีทักษะในการอ่านค่า วัดและตรวจสอบตัวเหนี่ยวน าด้วยโอห์ม

มิเตอร์ 
๒.  เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์สารกึ่งตัวน ามีทักษะในการวัดและตรวจสอบอุปกรณ์สารกึ่งตัวน าด้วย

โอห์มมิเตอร์ 
๓.  เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในการวัดและตรวจสอบไมโครโฟนและล าโพงด้วยโอห์มมิเตอร์ 
๔.  เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าแสงสว่างสามารถต่อวงจรและตรวจสอบวงจรแสงสว่างหลอดฟลูออ

เรสเซนต์ 
๕.  เพ่ือให้มีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับเทคนิคการบัดกรีและถอนบัดกรีชิ้นงานตามเทคนิคการบัดกรี 
๖.  เพ่ือให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์บนแผ่นวงจรพิมพ์ 

 
รวมทั้งหมด ๖ ผลกำรเรียนรู้ 



หลกัสตูรไฟฟา้และอเิลก็ทรอนกิสเ์บ้ืองตน้ และงานซอ่มเครือ่งใชไ้ฟฟา้ โรงเรียนชมุชนสะอาดผดงุศลิป ์
 

๑๗ 
 

โครงสร้างรายวิชา 
 

รายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นรหัสวิชำ ว ๒๑๒๐๔ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ ๒   เวลาเรียน  40  ชั่วโมง   จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

อัตรำส่วนระหว่ำงเรียน  ๖๐ : ๒๐ : ๒๐ 
 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๑ ตัวเก็บประจ ุ เพื่อให้มีความรูเ้กี่ยวกับตัวเก็บ
ประจุมีทักษะในการอ่านค่า วัด
และตรวจสอบตัวเก็บประจุด้วย
โอห์มมิเตอร ์

แสดงความรู้เกี่ยวกับตัวเก็บประจอุ่าน
ค่า วัดและตรวจสอบตัวเก็บประจดุ้วย
โอห์มมิเตอร ์

๕ ๕ 

๒ ตัวเหนี่ยวน า เพื่อให้มีความรูเ้กี่ยวกับตัว
เหนี่ยวน ามีทักษะในการอ่านค่า 
วัดและตรวจสอบตัวเหนีย่วน าด้วย
โอห์มมิเตอร ์

แสดงความรู้เกี่ยวกับตัวเหนียวน า 
อ่านค่า วัดและตรวจสอบตัวเก็บ
เหนี่ยวน าด้วยโอห์มมเิตอร ์

๕ ๕ 

๓ อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า เพื่อให้มีความรูเ้กี่ยวกับอุปกรณ์
สารกึ่งตัวน ามีทักษะในการวัดและ
ตรวจสอบอุปกรณส์ารกึ่งตัวน า
ด้วยโอห์มมิเตอร ์

แสดงความรู้เกี่ยวกับอุปกรณส์ารกึ่ง
ตัวน า และตรวจสอบอุปกรณส์ารกึ่ง
ตัวน าด้วยโอหม์มิเตอร ์

๕ ๕ 

๔ ไมโครโฟนและ
ล าโพง 

เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการ
วัดและตรวจสอบไมโครโฟนและ
ล าโพงด้วยโอหม์มิเตอร ์

แสดงความรู้เกี่ยวกับไมโครโฟนและ
ล าโพงวัดและตรวจสอบไมโครโฟนและ
ล าโพงด้วยโอหม์มิเตอร ์

๕ ๕ 

๕ วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อให้มีความรูเ้กี่ยวกับวงจรไฟฟ้า
แสงสว่างสามารถต่อวงจรและ
ตรวจสอบวงจรแสงสว่างหลอด
ฟลูออเรสเซนต ์

แสดงความรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าแสง
สว่าง ต่อและตรวจสอบวงจรแสงสว่าง
หลอดฟลูออเรสเซนต ์

๕ ๑๐ 

๖ เทคนิคการบัดกร ี เพื่อให้มีความรู้ และทักษะ
เกี่ยวกับเทคนิคการบัดกรีและถอน
บัดกรีชิ้นงานตามเทคนคิการ
บัดกร ี

แสดงความรู้เกี่ยวกับเทคนคิการบดักร ี
และถอนบัดกรีชิ้นงานตามเทคนิคการ
บัดกร ี

๕ ๑๐ 

๗ การประกอบ
วงจรไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้นบน
แผ่นวงจรพิมพ์ 

เพื่อให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับ
การประกอบวงจรอเิล็กทรอนิกส์
บนแผ่นวงจรพิมพ์ 

แสดงความรู้เกี่ยวกับการประกอบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์บนแผ่นวงจรพิมพ์ 
ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสล์งบน
แผ่นวงจรพิมพ์ 

๘ ๒๐ 

สอบกลำงภำค ๑ ๒๐ 
สอบปลำยภำค ๑ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
 

 
 



หลกัสตูรไฟฟา้และอเิลก็ทรอนกิสเ์บ้ืองตน้ และงานซอ่มเครือ่งใชไ้ฟฟา้ โรงเรียนชมุชนสะอาดผดงุศลิป ์
 

๑๘ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพ่ิมเติม 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  และเทคโนโลยี                        สำระกำรเรียนรู้เพิ่มเติม 
รำยวิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว ๒๒๒๐๑                     จ ำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒  ภำคเรียนที่ ๑             เวลำเรียน ๒๐ ชั่วโมง 
 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ สร้างของเล่นอย่างง่ายตามแบบที่ก าหนดให้  ดัดแปลงหรือ ประดิษฐ์ของเล่นที่
ใช้เครื่องกลอย่างง่ายหรือหลักการทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย  และอธิบายการท างานของของเล่น               
ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ สามารถใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหา  สามารถ
สื่อสาร  สิ่งที่เรียนรู้  สามารถตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
 ผลกำรเรียนรู้ 

๑.  ตั้งค าถามเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่สังเกตได้จากการเล่นของเล่น 
๒.  สังเกตและอธิบายหลักการท างานของเครื่องกลอย่างง่าย วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายที่

ประกอบขึ้นในของเล่น 
๓.  ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องกลอย่างง่าย วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายที่     

ประกอบขึ้นในของเล่นที่ก าหนด 
๔.  ออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นโดยใช้เครื่องกลอย่างง่าย และไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย                     
๕.  มีเจตคติท่ีดีต่อหลักการทางวิทยาศาสตร์ในของเล่น 

 
รวมทั้งหมด   5   ผลกำรเรียนรู้ 
 

โครงสร้างรายวิชา 
 

รายวิชาวิทยาศาสตร์   รหัสวิชำ รหัสวิชำ ว ๒๒๒๐๑  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ภาคเรียนที่ ๑   เวลาเรียน  ๒0  ชั่วโมง   จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

อัตรำส่วนระหว่ำงเรียน  ๖๐ : ๒๐ : ๒๐ 
 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๑ วงจรไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
ออกแบบของเล่น 

-  ตั้งค าถามเกี่ยวกับหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ที่สังเกตได้
จากการเล่นของเล่น 
-  สังเกตและอธิบายหลักการ
ท างานของเครื่องกลอย่างง่าย 
วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อย่างง่ายที่ประกอบขึ้นในของ
เล่น 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ สร้าง
ของเล่นอย่างง่ายตามแบบที่
ก าหนดให้ 

๕ ๑๐ 



หลกัสตูรไฟฟา้และอเิลก็ทรอนกิสเ์บ้ืองตน้ และงานซอ่มเครือ่งใชไ้ฟฟา้ โรงเรียนชมุชนสะอาดผดงุศลิป ์
 

๑๙ 
 

-  ตรวจสอบและแก้ไข
ข้อบกพร่องของเครื่องกล
อย่างง่าย วงจรไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายที่     
ประกอบขึ้นในของเล่นที่
ก าหนด 

๒ ออกแบบของเล่น 
และประดิษฐ์ของ
เล่น 

ออกแบบและประดิษฐ์ของ
เล่นโดยใช้เครื่องกลอย่างง่าย 
และไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อย่างง่าย 

ดัดแปลงหรือ ประดิษฐ์ของเล่นที่ใช้
เครื่องกลอย่างง่ายหรือหลักการ
ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
ง่าย 

๑๐ ๓๐ 

๓ น าเสนอผลงาน สามารถน าเสนอผลงาน
โครงงานสิ่งประดิษฐ์ได้ 

อธิบายการท างานของของเล่น               
ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
สามารถใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

๓ ๒๐ 

สอบกลำงภำค ๑ ๒๐ 
สอบปลำยภำค ๑ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
 

รำยวิชำ งำนซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ำ  รหัส ว ๒๒๒๐๓    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒  ภำคเรียนที่ ๑          เวลำเรียน ๔๐ ชั่วโมง   จ ำนวน  ๑.๐ หน่วยกิต 

 
 ศึกษาการปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง และหลักการท างาน การตรวจสอบหาสาเหตุข้อบกพร่อง  และ
บ ารุงรักษา  ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง  ระบบไฟฟ้าก าลัง  และงานบริการไฟฟ้า 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการการออกแบบเทคโนโลยสีารสนเทศ การสืบคนขอมูลการ
ส ารวจตรวจสอบ กระบวนการท างาน กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ และ
กระบวนการออกแบบ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และน าทักษะความรู้พ้ืนฐานด้านงานซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ให้บริการในสถานศึกษาและชุมชน 

เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ วางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ ขยันอดทน ละเอียดรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมีจิตส านึกและมี
ความรับผิดชอบ 

 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
 ๑.  แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง  และหลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้า 
 ๒.  ตรวจสอบซ่อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบไฟฟ้าก าลัง 
 ๓.  ให้บริการงานไฟฟ้ากับสถานศึกษาและชุมชน 
รวมทั้งหมด   ๓   ผลกำรเรียนรู้ 



หลกัสตูรไฟฟา้และอเิลก็ทรอนกิสเ์บ้ืองตน้ และงานซอ่มเครือ่งใชไ้ฟฟา้ โรงเรียนชมุชนสะอาดผดงุศลิป ์
 

๒๐ 
 

 
โครงสร้างรายวิชา 

 

รายวิชางานซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า   รหัสวิชำ รหัสวิชำ ว ๒๒๒๐๓  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ภาคเรียนที่ ๑   เวลาเรียน  ๔0  ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

อัตรำส่วนระหว่ำงเรียน  ๗๐ : ๑๐ : ๒๐ 
 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๑ หลักการท างาน
ของเครื่องใช้ไฟฟ้า 

สามารถแสดงความรู้เกี่ยวกับ
โครงสร้าง  และหลักการ
ท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้า 

ศึกษา วิเคราะห์หลักการท างาน
ของเครื่องใช้ไฟฟ้า ๘ ๑๐ 

๒ ระบบไฟฟ้าแสง
สว่างและระบบ
ไฟฟ้าก าลัง 

สามารถตรวจสอบซ่อมระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างและระบบ
ไฟฟ้าก าลัง 

ตรวจสอบซ่อมระบบไฟฟ้าแสง
สว่างและระบบไฟฟ้าก าลัง ๑๐ ๓๐ 

๓ บริการงานไฟฟ้า สามารถให้บริการงานไฟฟ้า
กับสถานศึกษาและชุมชน 

ออกบริการงานไฟฟ้าใน
สถานศึกษาและชุมชน 

๒๐ ๓๐ 

สอบกลำงภำค ๑ ๑๐ 
สอบปลำยภำค ๑ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
 

รำยวิชำ วิทยำศำสตร์  รหัส ว ๒๒๒๐๒    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒  ภำคเรียนที่ ๒    เวลำเรียน ๒๐ ชั่วโมง   จ ำนวน  ๐.๕ หน่วยกิต 
 
ศึกษาวิ เคราะห์   ความหมายและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์   การวิ เคราะห์โครงงาน                            

การตั้งประเด็นค าถามหรือปัญหา  ตั้งสมมติฐาน  การวางแผนการส ารวจตรวจสอบ  การเลือกเทคนิควิธีการ              
วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ ที่เหมาะสม  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์  สรุปผลการส ารวจตรวจสอบ  การเขียน
รายงานและการน าเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์  โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  
การสืบค้นข้อมูล  อภิปราย และการทดลอง เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้                           
มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  
จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  
 
 ผลกำรเรียนรู้ 

๑.  สืบค้นข้อมูลและอภิปรายความหมายและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทต่าง ๆ 
๒.  อภิปรายและวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ในประเด็นส าคัญ  แสดงความคิดเห็นเสนอแนะแนวทางใน

การปรับปรุง  และพัฒนาโครงงาน 



หลกัสตูรไฟฟา้และอเิลก็ทรอนกิสเ์บ้ืองตน้ และงานซอ่มเครือ่งใชไ้ฟฟา้ โรงเรียนชมุชนสะอาดผดงุศลิป ์
 

๒๑ 
 

๓.  ตั้งประเด็นค าถามหรือปัญหา  ตั้งสมมติฐาน  วางแผนการส ารวจตรวจสอบ  เลือก เทคนิควิธีการวัสดุ
อุปกรณ์  เครื่องมือที่เหมาะสม  เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  สรุปผลการส ารวจตรวจสอบ  เขียนรายงานและ
น าเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งหมด  ๓  ผลกำรเรียนรู้ 

 
โครงสร้างรายวิชา 

รำยวิชำ วิทยำศำสตร์  รหัส ว ๒๒๒๐๒    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒  ภำคเรียนที่ ๒    เวลำเรียน ๒๐ ชั่วโมง   จ ำนวน  ๐.๕ หน่วยกิต 

อัตรำส่วนระหว่ำงเรียน  ๖๐ : ๒๐ : ๒๐ 

ที ่ ชื่อหน่วย ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

๑ ความหมาย
และประเภท
ของโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

สามารถสืบค้นข้อมูลและ
อภิปรายความหมายและประเภท
ของโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทต่าง ๆ 

ศึกษาวิเคราะห์  
ความหมายและประเภท
ของโครงงานวิทยาศาสตร์ 

๓ ๑๐ 

๒ กระบวน
การศึกษาและ
พัฒนาโครงงาน 

-  สามารถอภิปรายและวิเคราะห์
โครงงานวิทยาศาสตร์ในประเด็น
ส าคัญ  แสดงความคิดเห็น
เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง  
และพัฒนาโครงงาน 
-  สามารถตั้งประเด็นค าถามหรือ
ปัญหา  ตั้งสมมติฐาน                
วางแผนการส ารวจตรวจสอบ  
เลือก เทคนิควิธีการวัสดุอุปกรณ์  
เครื่องมือที่เหมาะสม 

การวิเคราะห์โครงงาน                            
การตั้งประเด็นค าถามหรือ
ปัญหา  ตั้งสมมติฐาน          
การวางแผนการส ารวจ
ตรวจสอบ  การเลือก
เทคนิควิธีการ              
วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือที่
เหมาะสม 

๗ ๒๐ 

๓ รวบรวมข้อมลู 
เขียนรายงาน
และน าเสนอ
โครงงาน 

สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล  
วิเคราะห์  สรุปผลการส ารวจ
ตรวจสอบ  เขียนรายงานและ
น าเสนอผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

สรุปผลการส ารวจ
ตรวจสอบ  การเขียน
รายงานและการน าเสนอ
ผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์  โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ การส ารวจ
ตรวจสอบ  การสืบค้น
ข้อมูล  อภิปราย และการ
ทดลอง 

๘ ๓๐ 

สอบกลำงภำค ๑ ๒๐ 
สอบปลำยภำค ๑ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 



หลกัสตูรไฟฟา้และอเิลก็ทรอนกิสเ์บ้ืองตน้ และงานซอ่มเครือ่งใชไ้ฟฟา้ โรงเรียนชมุชนสะอาดผดงุศลิป ์
 

๒๒ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
 

รำยวิชำ งำนซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ำ  รหัส ว ๒๒๒๐๔    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒  ภำคเรียนที่ ๒          เวลำเรียน ๔๐ ชั่วโมง   จ ำนวน  ๑.๐ หน่วยกิต 

 
 ศึกษาการปฏิบัติ เกี่ยวกับโครงสร้าง และหลักการท างาน การตรวจสอบหาสาเหตุข้อบกพร่อง                       
และบ ารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทความร้อน  เครือ่งใช้ไฟฟ้าประเภทมอเตอร์ และการบริการไฟฟ้า 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการการออกแบบเทคโนโลยสีารสนเทศ การสืบคนขอมูลการ
ส ารวจตรวจสอบ กระบวนการท างาน กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ และ
กระบวนการออกแบบ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และน าทักษะความรู้พ้ืนฐานด้านงานซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ให้บริการในสถานศึกษาและชุมชน 

เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ วางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ ขยันอดทน ละเอียดรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมีจิตส านึกและมี
ความรับผิดชอบ 
ผลกำรเรียนรู้ 

๑.  แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง  และหลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้า 
๒.  ตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทความร้อนและมอเตอร์ 
๓.  ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทส านักงาน 

รวมทั้งหมด   ๓   ผลกำรเรียนรู้ 
 

โครงสร้างรายวิชา 
 

รายวิชางานซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า   รหัสวิชำ รหัสวิชำ ว ๒๒๒๐๔  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ภาคเรียนที่ ๒   เวลาเรียน  ๔0  ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

อัตรำส่วนระหว่ำงเรียน  ๗๐ : ๑๐ : ๒๐ 
 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๑ หลักการท างาน
ของเครื่องใช้ไฟฟ้า 

สามารถแสดงความรู้เกี่ยวกับ
โครงสร้าง  และหลักการ
ท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้า 

ศึกษา วิเคราะห์หลักการท างาน
ของเครื่องใช้ไฟฟ้า 

๘ ๑๐ 

๒ เครื่องใช้ไฟฟ้า
ประเภทความร้อน
และมอเตอร์ 

สามารถตรวจซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทความ
ร้อนและมอเตอร์ 

ตรวจสอบ บ ารุงรักษา และซ่อมแซม
เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทความร้อนและ
มอเตอร์  

๑๐ ๓๐ 

๓ บริการงานไฟฟ้า สามารถให้บริการงานไฟฟ้า
กับสถานศึกษาและชุมชน 

ออกบริการงานไฟฟ้าใน
สถานศึกษาและชุมชน 

๒๐ ๓๐ 

สอบกลำงภำค ๑ ๑๐ 
สอบปลำยภำค ๑ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 



หลกัสตูรไฟฟา้และอเิลก็ทรอนกิสเ์บ้ืองตน้ และงานซอ่มเครือ่งใชไ้ฟฟา้ โรงเรียนชมุชนสะอาดผดงุศลิป ์
 

๒๓ 
 

 
ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 

 

รำยวิชำ วิทยำศำสตร์  รหัส ว ๒๓๒๐๑    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓  ภำคเรียนที่ ๑    เวลำเรียน ๒๐ ชั่วโมง   จ ำนวน  ๐.๕ หน่วยกิต 
 
ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และอธิบาย ความงามที่สมวัยและปัจจัยที่มีผลต่อความงาม การดูแลความงาม

และการเลือกใช้เครื่องส าอาง  เครื่องส าอางในชีวิตประจ าวัน การใช้สมุนไพรในท้องถิ่นเพ่ือความงามและสุขภาพ 
เทคโนโลยีเพ่ือความงามและสุขภาพ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่รู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

 
 ผลกำรเรียนรู้ 

๑.  อธิบายส่วนต่างๆ ของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับความงาม และแนวทางในการดูแลอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

๒.  สืบค้นข้อมูล ส ารวจตรวจสอบและอธิบายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับความงามประเภทต่างๆ 
๓.  สืบค้นข้อมูลและส ารวจตรวจสอบภูมิปัญญาไทยที่เก่ียวกับความงาม 
๔.  น าความรู้ไปใช้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับความงามได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
๕.  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับความงามอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

  
รวมทั้งหมด  ๕  ผลกำรเรียนรู้ 

 
โครงสร้างรายวิชา 

รำยวิชำ วิทยำศำสตร์  รหัส ว ๒๓๒๐๑    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓  ภำคเรียนที่ ๑    เวลำเรียน ๒๐ ชัว่โมง   จ ำนวน  ๐.๕ หน่วยกิต 

อัตรำส่วนระหว่ำงเรียน  ๖๐ : ๒๐ : ๒๐ 

ที ่ ชื่อหน่วย ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

๑ ส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายที่
เกี่ยวข้องกับ
ความงาม 

สืบค้นข้อมูล ส ารวจตรวจสอบและ
อธิบายผลติภณัฑ์และเทคโนโลยี
เกี่ยวกับความงามประเภทต่างๆ 

ศึกษา วิเคราะห์ 
ตรวจสอบ และอธิบาย 
ความงามที่สมวัยและ
ปัจจัยที่มีผลต่อความงาม 

๕ ๑๐ 

๒ ผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยี
เกี่ยวกับความ
งาม 

-  สืบค้นข้อมูล ส ารวจตรวจสอบและ
อธิบายผลติภณัฑ์และเทคโนโลยี
เกี่ยวกับความงามประเภทต่างๆ 

การดูแลความงามและการ
เลือกใช้เครื่องส าอาง  
เครือ่งส าอางใน
ชีวิตประจ าวัน 

๕ ๑๐ 



หลกัสตูรไฟฟา้และอเิลก็ทรอนกิสเ์บ้ืองตน้ และงานซอ่มเครือ่งใชไ้ฟฟา้ โรงเรียนชมุชนสะอาดผดงุศลิป ์
 

๒๔ 
 

๓ ภูมิปัญญาไทย
ที่เก่ียวกับ
ความงาม 

สืบค้นข้อมูลและส ารวจตรวจสอบ
ภูมิปัญญาไทยที่เก่ียวกับความ
งาม 

การใช้สมุนไพรในท้องถิ่น
เพ่ือความงามและสุขภาพ 
เทคโนโลยีเพ่ือความงาม
และสุขภาพ 

๕ ๒๐ 

๔ น าเสนอผลงาน -   สื่ อ ส า ร สิ่ ง ที่ เ รี ย น รู้  แ ล ะ
สร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับความ
ง า ม อ ย่ า ง มี คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
จริยธรรม 
-  น าความรู้ไปใช้ในการเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
ความงามได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
 

สื่อสารสิ่งที่รู้ มี
ความสามารถในการ
ตัดสินใจ     น าความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 

๓ ๒๐ 

สอบกลำงภำค ๑ ๒๐ 
สอบปลำยภำค ๑ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
 

รำยวิชำ งำนซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ำ  รหัส ว ๒๓๒๐๓    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓  ภำคเรียนที่ ๑          เวลำเรียน ๔๐ ชั่วโมง   จ ำนวน  ๑.๐ หน่วยกิต 

 
 ศึกษาการปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง และหลักการท างาน การตรวจสอบหาสาเหตุข้อบกพร่อง  และ
บ ารุงรักษา  ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง  ระบบไฟฟ้าก าลัง  และงานบริการไฟฟ้า 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการการออกแบบเทคโนโลยสีารสนเทศ การสืบคนขอมูลการ
ส ารวจตรวจสอบ กระบวนการท างาน กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ และ
กระบวนการออกแบบ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และน าทักษะความรู้พ้ืนฐานด้านงานซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ให้บริการในสถานศึกษาและชุมชน 

เพื่อใหเกิดความร ูความเขาใจ วางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ ขยันอดทน ละเอียดรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมีจิตส านึกและมี
ความรับผิดชอบ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 
 ๑.  แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง  และหลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้า 
 ๒.  ตรวจสอบซ่อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบไฟฟ้าก าลัง 
 ๓.  ให้บริการงานไฟฟ้ากับสถานศึกษาและชุมชน 
 
รวมทั้งหมด   ๓   ผลกำรเรียนรู้ 



หลกัสตูรไฟฟา้และอเิลก็ทรอนกิสเ์บ้ืองตน้ และงานซอ่มเครือ่งใชไ้ฟฟา้ โรงเรียนชมุชนสะอาดผดงุศลิป ์
 

๒๕ 
 

โครงสร้างรายวิชา 
 

รายวิชางานซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า   รหัสวิชำ รหัสวิชำ ว ๒๓๒๐๓  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนที่ ๑   เวลาเรียน  ๔0  ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

อัตรำส่วนระหว่ำงเรียน  ๗๐ : ๑๐ : ๒๐ 
 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๑ หลักการท างาน
ของเครื่องใช้ไฟฟ้า 

สามารถแสดงความรู้เกี่ยวกับ
โครงสร้าง  และหลักการ
ท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้า 

ศึกษา วิเคราะห์หลักการท างาน
ของเครื่องใช้ไฟฟ้า ๘ ๑๐ 

๒ ระบบไฟฟ้าแสง
สว่างและระบบ
ไฟฟ้าก าลัง 

สามารถตรวจสอบซ่อมระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างและระบบ
ไฟฟ้าก าลัง 

ตรวจสอบซ่อมระบบไฟฟ้าแสง
สว่างและระบบไฟฟ้าก าลัง ๑๐ ๓๐ 

๓ บริการงานไฟฟ้า สามารถให้บริการงานไฟฟ้า
กับสถานศึกษาและชุมชน 

ออกบริการงานไฟฟ้าใน
สถานศึกษาและชุมชน 

๒๐ ๓๐ 

สอบกลำงภำค ๑ ๑๐ 
สอบปลำยภำค ๑ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
 

รำยวิชำ วิทยำศำสตร์  รหัส ว ๒๓๒๐๒    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓  ภำคเรียนที่ ๒    เวลำเรียน ๒๐ ชั่วโมง   จ ำนวน  ๐.๕ หน่วยกิต 
 
ศึกษาวิ เคราะห์   ความหมายและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์   การวิ เคราะห์โครงงาน                            

การตั้งประเด็นค าถามหรือปัญหา  ตั้งสมมติฐาน  การวางแผนการส ารวจตรวจสอบ  การเลือกเทคนิควิธีการ              
วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ ที่เหมาะสม  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์  สรุปผลการส ารวจตรวจสอบ  การเขียน
รายงานและการน าเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์  โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  
การสืบค้นข้อมูล  อภิปราย และการทดลอง เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้                           
มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  
จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  
 
 ผลกำรเรียนรู้ 

๑.  สืบค้นข้อมูลและอภิปรายความหมายและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทต่าง ๆ 
๒.  อภิปรายและวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ในประเด็นส าคัญ  แสดงความคิดเห็นเสนอแนะแนวทางใน

การปรับปรุง  และพัฒนาโครงงาน 
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๒๖ 
 

๓.  ตั้งประเด็นค าถามหรือปัญหา  ตั้งสมมติฐาน  วางแผนการส ารวจตรวจสอบ  เลือก เทคนิควิธีการวัสดุ
อุปกรณ์  เครื่องมือที่เหมาะสม  เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  สรุปผลการส ารวจตรวจสอบ  เขียนรายงานและ
น าเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งหมด  ๓  ผลกำรเรียนรู้ 

 
โครงสร้างรายวิชา 

รำยวิชำ วิทยำศำสตร์  รหัส ว ๒๓๒๐๒    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓  ภำคเรียนที่ ๒    เวลำเรียน ๒๐ ชั่วโมง   จ ำนวน  ๐.๕ หน่วยกิต 

อัตรำส่วนระหว่ำงเรียน  ๖๐ : ๒๐ : ๒๐ 

ที ่ ชื่อหน่วย ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

๑ ความหมาย
และประเภท
ของโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

สามารถสืบค้นข้อมูลและ
อภิปรายความหมายและประเภท
ของโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทต่าง ๆ 

ศึกษาวิเคราะห์  
ความหมายและประเภท
ของโครงงานวิทยาศาสตร์ 

๓ ๑๐ 

๒ กระบวน
การศึกษาและ
พัฒนาโครงงาน 

-  สามารถอภิปรายและวิเคราะห์
โครงงานวิทยาศาสตร์ในประเด็น
ส าคัญ  แสดงความคิดเห็น
เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง  
และพัฒนาโครงงาน 
-  สามารถตั้งประเด็นค าถามหรือ
ปัญหา  ตั้งสมมติฐาน                
วางแผนการส ารวจตรวจสอบ  
เลือก เทคนิควิธีการวัสดุอุปกรณ์  
เครื่องมือที่เหมาะสม 

การวิเคราะห์โครงงาน                            
การตั้งประเด็นค าถามหรือ
ปัญหา  ตั้งสมมติฐาน          
การวางแผนการส ารวจ
ตรวจสอบ  การเลือก
เทคนิควิธีการ              
วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือที่
เหมาะสม 

๗ ๒๐ 

๓ รวบรวมข้อมลู 
เขียนรายงาน
และน าเสนอ
โครงงาน 

สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล  
วิเคราะห์  สรุปผลการส ารวจ
ตรวจสอบ  เขียนรายงานและ
น าเสนอผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

สรุปผลการส ารวจ
ตรวจสอบ  การเขียน
รายงานและการน าเสนอ
ผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์  โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ การส ารวจ
ตรวจสอบ  การสืบค้น
ข้อมูล  อภิปราย และการ
ทดลอง 

๘ ๓๐ 

สอบกลำงภำค ๑ ๒๐ 
สอบปลำยภำค ๑ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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๒๗ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
 

รำยวิชำ งำนซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ำ  รหัส ว ๒๓๒๐๔    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓  ภำคเรียนที่ ๒          เวลำเรียน ๔๐ ชั่วโมง   จ ำนวน  ๑.๐ หน่วยกิต 

 
 ศึกษาการปฏิบัติ เกี่ยวกับโครงสร้าง และหลักการท างาน การตรวจสอบหาสาเหตุข้ อบกพร่อง                       
และบ ารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทความร้อน  เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทมอเตอร์ และการบริการไฟฟ้า 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการการออกแบบเทคโนโลยสีารสนเทศ การสืบคนขอมูลการ
ส ารวจตรวจสอบ กระบวนการท างาน กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ และ
กระบวนการออกแบบ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และน าทักษะความรู้พ้ืนฐานด้านงานซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ให้บริการในสถานศึกษาและชุมชน 

เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ วางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ ขยันอดทน ละเอียดรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมีจิตส านึกและมี
ความรับผิดชอบ 
ผลกำรเรียนรู้ 

๑.  แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง  และหลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้า 
๒.  ตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทความร้อนและมอเตอร์ 
๓.  ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทส านักงาน 

รวมทั้งหมด   ๓   ผลกำรเรียนรู้ 
 

โครงสร้างรายวิชา 
 

รายวิชางานซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า   รหัสวิชำ รหัสวิชำ ว ๒๓๒๐๔  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนที่ ๒   เวลาเรียน  ๔0  ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

อัตรำส่วนระหว่ำงเรียน  ๗๐ : ๑๐ : ๒๐ 
 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ผลการเรียนรู ้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๑ หลักการท างาน
ของเครื่องใช้ไฟฟ้า 

สามารถแสดงความรู้เกี่ยวกับ
โครงสร้าง  และหลักการ
ท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้า 

ศึกษา วิเคราะห์หลักการท างาน
ของเครื่องใช้ไฟฟ้า 

๘ ๑๐ 

๒ เครื่องใช้ไฟฟ้า
ประเภทความร้อน
และมอเตอร์ 

สามารถตรวจซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทความ
ร้อนและมอเตอร์ 

ตรวจสอบ บ ารุงรักษา และซ่อมแซม
เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทความร้อนและ
มอเตอร์  

๑๐ ๓๐ 

๓ บริการงานไฟฟ้า สามารถให้บริการงานไฟฟ้า
กับสถานศึกษาและชุมชน 

ออกบริการงานไฟฟ้าใน
สถานศึกษาและชุมชน 

๒๐ ๓๐ 

สอบกลำงภำค ๑ ๑๐ 
สอบปลำยภำค ๑ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
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๒๘ 
 

กำรให้ระดับผลกำรเรียน 
 ในการตัดสินเพ่ือให้ระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการ
เรียนเป็น ๘ ระดับ 
 รายวิชาที่จะนับหน่วยกิตได้จะต้องได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ ๑ ขึ้นไป โดยมีแนว  การให้ระดับผลการ
เรียนดังนี้ 

คะแนนร้อยละ ระดับผลกำรเรียน ควำมหมำยของผลกำรประเมิน 
๘๐ – ๑๐๐  ๔ ดีเยี่ยม 
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 

 การประเมนิการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผลการประเมินเป็น
ผ่านและไม่ผ่าน  กรณีที่ผ่านให้ระดับผลการเรียนเป็นดีเยี่ยม  ดีและผ่าน 

 สถานศึกษาสามารถก าหนดความหมายของผลการประเมินคุณภาพเป็นดีเยี่ยม  ดีและผ่าน   ซึ่งสามารถ
ใช้ดังนี้ 
 ๑)  การประเมินอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
  ดีเยี่ยม  หมายถึง สามารถจบัใจความส าคัญได้ครบถว้น  เขียนวิพากษ์วิจารณ์  เขียน
สร้างสรรค์  
       แสดงความคิดเห็นประกอบอย่างมีเหตุผลได้ถูกต้องและสมบูรณ์  ใช้ภาษา 
       สุภาพและเรียบเรียงได้สละสลวย  
  ดี   หมายถึง สามารถจับใจความส าคัญได้  เขียนวิพากษ์วิจารณ์  และเขียน 
       สร้างสรรค์ได้โดยใช้ภาษาสุภาพ 
  ผ่ำน  หมายถึง สามารถจับใจความส าคัญและเขียนวิพากษ์วิจารณไ์ด้บ้าง 
 ๒)  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ดีเยี่ยม  หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติจนเป็นนิสัยและน าไปใช้ใน 
       ชีวิตประจ าวันเพ่ือประโยชน์สุขของตนเองและสังคม 
  ดี   หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของ 
       สังคม 
  ผ่ำน  หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   
 การประเมนิกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม  การปฏิบัตกิิจกรรมและ
ผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดและให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน และไม่ผ่าน 
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๒๙ 
 

  
ผลกำรเรียนที่มีเงื่อนไข 
 ผลการเรียนที่มีเงื่อนไข ได้แก่ ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลปลายภาคในรายวิชาและรอการตัดสิน  ให้
ใช้ตัวอักษรระบุเงื่อนไขแสดงผลการเรียน ประกอบด้วย 
 ๑)  ตัวอักษรแสดงผลการเรียนแต่ละรายวิชาใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้   
  “มส” หมายถึง ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลปลายภาคเรียน โดยผู้เรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 
๘๐ ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาและไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรยีน 
  “ร” หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินไม่ได้ โดยผู้เรียนไม่มีข้อมูลผลการเรียนรายวิชานั้นครบถ้วน 
เช่น ไม่ได้วัดผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไม่ได้ส่งงานที่มอบหมายให้ท าซึ่งงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสิน
ผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ท าให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้ 
 ๒)  ตัวอักษรแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  “ผ”  หมายถึง  ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  “มผ”  หมายถึง  ไม่ผ่านเกณฑ์ที่สถานศกึษาก าหนด 
กำรเปลี่ยนผลกำรเรียน “๐” 
 สถานศึกษาจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในตัวชี้วัดที่ผู้เรียนสอบไม่ผ่านก่อน แล้วจึงสอบแก้ตัวให้และให้
สอบแก้ตัวได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง  ทั้งนี้ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น   
 ถ้าผู้เรียนไม่ด าเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้นี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะ
พิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน 
 ถ้าสอบแก้ตัว ๒ ครั้งแล้ว ยังได้ระดับผลการเรียน “๐” อีก ให้สถานศึกษาแตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
เกี่ยวกับการแก้ผลการเรียนของผู้เรียนโดยปฏิบัติดังนี้ 
 ๑)  ให้เรียนซ้ ารายวิชาถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 
 ๒)  ให้เรียนซ้ าหรือเปลี่ยนรายวชิาเรียนใหม่  ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา  
ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทนรายวิชาใด 
 
กำรเปลี่ยนผลกำรเรียน “ร” 
 การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” มี ๒ กรณี ดังนี ้
 ๑.  มีเหตุสุดวิสัย ท าให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้  เช่น  เจ็บป่วย  เมื่อผู้เรียนได้เข้าสอบหรือส่งผลงานที่
ติดค้างอยู่เสร็จเรียบร้อย หรือแก้ปัญหาเสร็จสิ้นแล้ว ให้ได้ระดับผลการเรียนตามปกติ    (ตั้งแต่ ๐ - ๔) 
 ๒.  ถ้าสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย  เมื่อผู้เรียนได้เข้าสอบ หรือส่งผลงานที่ติดค้างอยู่
เสร็จเรียบร้อย หรือแก้ปัญหาเสร็จสิ้นแล้ว ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “๑” 
 การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” ให้ด าเนินการแก้ไขตามสาเหตุให้เสร็จสิ้นภายใน  
ปีการศึกษานั้น ถ้าผู้เรียนไม่มาด าเนินการแก้ “ร” ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ให้เรียนซ้ ารายวิชา ยกเว้น 
มีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้ “ร” ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน 
แต่เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วให้ปฏิบัติดังนี้ 
 (๑) ให้เรียนซ้ ารายวิชา ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 
 (๒) ให้เรียนซ้ าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถานศึกษา 
 ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่า เรียนแทนรายวิชาใด  
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๓๐ 
 

 
กำรเปลี่ยนผลกำรเรียน “มส” 
 การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” มี ๒ กรณี ดังนี้ 
 ๑)  กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส”  เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐  แต่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้สถานศึกษาจัดให้เรียนเพ่ิมเติมโดยใช้ชั่วโมงสอนซ่อมเสรมิ หรือเวลาว่าง หรือ
วันหยุด หรือมอบหมายงานให้ท า จนมีเวลาเรียนครบตามที่ก าหนดไว้ส าหรับรายวิชานั้นแล้วจึงให้สอบเป็นกรณีพิเศษ  
ผลการสอบแก้ “มส” ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “๑”การแก้ “มส”กรณีนี้ให้กระท าให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น  
ถ้าผู้เรียนไม่มาด าเนินการแก้ “มส” ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้นี้ให้เรียนซ้ า ยกเว้น มีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของสถานศึกษาท่ีจะขยายเวลาการแก้ “มส” ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน แต่เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้ 
   ให้เรียนซ้ ารายวิชา ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 
   ให้เรียนซ้ าหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่  ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา  
 ๒)  กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” และมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้
สถานศึกษาจัดให้เรียนซ้ าในรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนรายวิชาใหม่ได้ ส าหรับรายวิชาเพ่ิมเติม
เท่านั้น 
 ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทนรายวิชาใด  
 
  
 
  
  ๒.๙  กำรเปลี่ยนผลกำรเรียน “มผ” 
    
 
 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ก าหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๓ กิจกรรม  คือ  ๑) กิจกรรมแนะแนว  ๒) กิจกรรมนักเรียน  ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมลกูเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ หรือนักศึกษาวิชาทหาร โดยผู้เรียนเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง  ๑ กิจกรรมและเลือกเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม 
หรือชมรมอีก  ๑ กิจกรรม  ๓) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ์
 ในกรณีที่ผู้เรียนได้ผลการเรียน “มผ” สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนท ากิจกรรมจนครบตามเวลาที่
ก าหนด หรือปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่ต้องปรับปรุง แก้ไข แล้วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก “มผ” เป็น 
“ผ” ทั้งนี้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
 
กำรเรียนซ้ ำ 
 สถานศึกษาจะจัดให้ผู้เรียนเรียนซ้ าใน ๒ กรณี ดังนี้ 
 กรณีท่ี ๑  เรียนซ้ ารายวิชา หากผู้เรียนได้รับการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว ๒ ครั้งแล้วไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน ให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น  ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดให้เรียนซ้ าในช่วงใดช่วงหนึ่งที่
สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม  เช่น  พักกลางวัน  วันหยุด  ชัว่โมงว่างหลังเลิกเรียน  ภาคฤดูร้อน เป็นต้น 
 กรณีท่ี ๒   เรียนซ้ าชั้น มี ๒ ลักษณะ คือ 

ในกรณีภาคเรียนท่ี  ๒  หากผู้ เรียนยังมีผลการเรียน  “๐”“ร”“มส” ให้ด าเนินการให้เสร็จส้ินก่อน
เปิดเรียนปีการศึกษาถัดไป สถานศึกษาอาจเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพ่ือแก้ไขผลการเรียนของ
ผู้ เรียนได้ ท้ังนี ้โดยส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา/ต้นสังกัดควรเป็นผู้พิจารณาประสานให้มีการด าเนินการ
เรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพ่ือแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียน 
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๓๑ 
 

 ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต่ ากว่า ๑.๐๐ และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการ
เรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
   ผู้เรียนมีผลการเรยีน  ๐ , ร , มส. เกินครึ่งหนึ่งของรายวชิาที่ลงทะเบียนเรยีนใน ปีการศึกษานั้น 
 ทั้งนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือทั้ง ๒ ลักษณะ ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา  
หากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ้ าชั้น โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและ    ให้ใช้ผลการเรียนใหม่แทน  หาก
พิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ้ าชั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา      ในการแก้ไขผลการเรียน 
 
กำรสอนซ่อมเสริม 
 การสอนซ่อมเสริม  เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้และเป็นการให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้มีเวลา
เรียนรู้สิ่งต่างๆ เพ่ิมขึ้น  จนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้  การสอนซ่อมเสริมเป็นการ
สอนกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามแผนจัดการเรียนรู้ปกติเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องที่พบในผู้เรียน  โดยจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
 การสอนซ่อมเสริมสามารถด าเนินการได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 ๑)  ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะพ้ืนฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น  ควรจัด การสอนซ่อมเสริม  
ปรับความรู้/ทักษะพ้ืนฐาน   
 ๒)  การประเมินระหว่างเรียน  ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้  ทักษะกระบวนการ หรือเจตคติ / 
คุณลักษณะที่ก าหนดไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด   
 ๓)  ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ และ/หรือต่ ากว่าเกณฑ์การประเมิน  โดยผู้เรียนได้ระดับผลการเรียน  “๐” 
ต้องจัดการสอนซ่อมเสริมก่อนจะให้ผู้เรียนสอบแก้ตัว 
 ๔)  ผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน  สามารถจัดสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อน  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถานศึกษา 
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