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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นความร่วมมือในการใชห้ลกัสูตรร่วมกนั  การใหค้วาม
ช่วยเหลือดา้นทรัพยากร การแลกเปล่ียนดา้นทรัพยากร การใชท้รัพยากรร่วมกนั เพื่อสร้างความ
ร่วมมือทางดา้นการศึกษาโดยเฉพาะดา้นการศึกษาท่ีจะน าไปสู่การมีรายไดใ้นอนาคต ผูเ้รียนใหค้วาม
สนใจศึกษาดา้นอาชีวศึกษามากข้ึน สามารถเทียบโอนหน่วยการเรียนรู้ และประสบการณ์ดา้น
อาชีวศึกษาท าใหไ้ม่ตอ้งเสียเวลาเรียนซ ้ า  และใหโ้อกาสส าหรับผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามความสามารถของ
ตนเองอยา่งแทจ้ริง 
 ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายท่ีไดร่้วมกนัจดัท าหลกัสูตรเช่ือมโยง
วชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจโรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ  ฉบบัน้ี จนเสร็จสมบูรณ์ไว ้ณ โอกาสน้ี 
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๑. ส่วนน า 
ความน า 

กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช ๒๕๔๔         ใหเ้ป็นหลกัสูตร
แกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวติท่ีดีและมีขีดความสามารถ ในการแข่งขนัในเวทีระดบัโลก 
(กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๔) พร้อมกนัน้ีไดป้รับกระบวนการพฒันาหลกัสูตรใหมี้ความสอดคลอ้งกบั
เจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.  ๒๕๔๒ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ท่ีมุ่งเนน้การกระจายอ านาจทางการศึกษาใหท้อ้งถ่ิน และสถานศึกษาไดมี้บทบาทและมีส่วนร่วมในการพฒันา
หลกัสูตร   เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและ ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน (ส านกันายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๒) 

จากการวจิยั และติดตามประเมินผลการใชห้ลกัสูตรในช่วงระยะ ๖ ปีท่ีผา่นมา (ส านกัวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, ๒๕๔๖ ก., ๒๕๔๖ ข., ๒๕๔๘ ก., ๒๕๔๘ ข.;  ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
๒๕๔๗;  ส านกัผูต้รวจราชการและติดตามประเมินผล, ๒๕๔๘;  สุวมิล    วอ่งวาณิช และ               นงลกัษณ์  วรัิช
ชยั, ๒๕๔๗; Nutravong, ๒๐๐๒; Kittisunthorn, ๒๐๐๓)  พบวา่  หลกัสูตรการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
๒๕๔๔  มีจุดดีหลายประการ เช่น ช่วยส่งเสริมการกระจายอ านาจทางการศึกษาท าให้ทอ้งถ่ินและสถานศึกษามี
ส่วนร่วมและมีบทบาทส าคญัในการพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน และมีแนวคิดและ
หลกัการในการส่งเสริมการพฒันาผูเ้รียนแบบองคร์วมอยา่งชดัเจน อยา่งไรก็ตาม ผลการศึกษาดงักล่าวยงัได้
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงประเด็นท่ีเป็นปัญหาและความไม่ชดัเจนของหลกัสูตรหลายประการทั้งในส่วนของเอกสาร
หลกัสูตร กระบวนการน าหลกัสูตรสู่การปฏิบติั และผลผลิตท่ีเกิดจากการใชห้ลกัสูตร ไดแ้ก่ ปัญหาความสับสน
ของผูป้ฏิบติัในระดบัสถานศึกษาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาส่วนใหญ่ก าหนดสาระและผล
การเรียนรู้ท่ีคาดหวงัไวม้าก ท าใหเ้กิดปัญหาหลกัสูตรแน่น  การวดัและประเมินผลไม่สะทอ้นมาตรฐาน ส่งผลต่อ
ปัญหาการจดัท าเอกสารหลกัฐานทางการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน รวมทั้งปัญหาคุณภาพ ของผูเ้รียน
ในดา้นความรู้ ทกัษะ ความสามารถและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 
อนัยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ  

นอกจากนั้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๐ ( พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔)       ได้
ช้ีใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นในการปรับเปล่ียนจุดเนน้ในการพฒันาคุณภาพคนในสังคมไทยใหมี้คุณธรรม และมีความ
รอบรู้อยา่งเท่าทนั  ใหมี้ความพร้อมทั้งดา้นร่างกาย สติปัญญา  อารมณ์และศีลธรรม  สามารถกา้วทนัการ
เปล่ียนแปลงเพื่อน าไปสู่สังคมฐานความรู้ไดอ้ยา่งมัน่คง  แนวการพฒันาคนดงักล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนใหมี้
พื้นฐานจิตใจท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ  พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทกัษะและความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวติ อนั
จะส่งผลต่อการพฒันาประเทศแบบยัง่ยนื (สภาพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๔๙)  ซ่ึงแนวทางดงักล่าว
สอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาเยาวชนของชาติเขา้สู่โลกยคุศตวรรษท่ี ๒๑ โดยมุ่ง
ส่งเสริมผูเ้รียน 
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มีคุณธรรม รักความเป็นไทยใหมี้ทกัษะการคิดวเิคราะห์  สร้างสรรค ์มีทกัษะดา้นเทคโนโลย ี สามารถท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นและสามารถ   อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมโลกไดอ้ยา่งสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๑)   

จากขอ้คน้พบในการศึกษาวจิยัและติดตามผลการใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน      พุทธศกัราช  
๒๕๔๔ ท่ีผา่นมา ประกอบกบัขอ้มูลจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบั 
ท่ี ๑๐ เก่ียวกบัแนวทางการพฒันาคนในสังคมไทย และจุดเนน้ของกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาเยาวชน   สู่
ศตวรรษท่ี ๒๑   จึงเกิดการทบทวนหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช   ๒๕๔๔  เพื่อน าไปสู่ การพฒันา
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ ท่ีมีความเหมาะสม ชดัเจน ทั้งเป้าหมายของ
หลกัสูตรในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน และกระบวนการน าหลกัสูตรไปสู่การปฏิบติั ในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา
และสถานศึกษา   โดยไดมี้การก าหนดวสิัยทศัน์   จุดหมาย   สมรรถนะส าคญั  ของผูเ้รียน  คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์ มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน เพื่อใชเ้ป็นทิศทาง ในการจดัท าหลกัสูตรการเรียนการสอนใน
แต่ละระดบั  นอกจากนั้นไดก้ าหนดโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต ่าของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีไวใ้น
หลกัสูตรแกนกลางและเปิดโอกาสใหส้ถานศึกษาเพิ่มเติมเวลาเรียนไดต้ามความพร้อมและจุดเนน้   อีกทั้งไดป้รับ
กระบวนการวดัและประเมินผลผูเ้รียน เกณฑก์ารจบการศึกษาแต่ละระดบั  และเอกสารแสดงหลกัฐานทาง
การศึกษาใหมี้ความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ และมีความชดัเจนต่อการน าไปปฏิบติั 
 เอกสารหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ น้ี จดัท าข้ึนส าหรับทอ้งถ่ินและ
สถานศึกษาไดน้ าไปใชเ้ป็นกรอบและทิศทางในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาและจดัการเรียนการสอนเพื่อ
พฒันาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมี้คุณภาพดา้นความรู้  และทกัษะท่ีจ าเป็น
ส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงและแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 
             มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารน้ี ช่วยท าใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในทุกระดบัเห็น
ผลคาดหวงัท่ีตอ้งการในการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีชดัเจนตลอดแนว ซ่ึงจะสามารถ  ช่วยใหห้น่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งในระดบัทอ้งถ่ินและสถานศึกษาร่วมกนัพฒันาหลกัสูตรไดอ้ยา่งมัน่ใจ ท าให ้  การจดัท าหลกัสูตรใน
ระดบัสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิง่ข้ึน อีกทั้งยงัช่วยใหเ้กิดความชดัเจนเร่ืองการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ และช่วยแกปั้ญหาการเทียบโอนระหวา่งสถานศึกษา  ดงันั้นในการพฒันาหลกัสูตรในทุก
ระดบัตั้งแต่ระดบัชาติจนกระทัง่ถึงสถานศึกษา จะตอ้งสะทอ้นคุณภาพ   ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัท่ี
ก าหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจดัการศึกษาทุกรูปแบบ 
และครอบคลุมผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดบัการศึกษา ขั้นพื้นฐาน      

การจดัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีคาดหวงัได ้           ทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งระดบัชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลตอ้งร่วมรับผดิชอบ โดยร่วมกนัท างาน  อยา่งเป็นระบบ และ
ต่อเน่ือง ในการวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริมสนบัสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแกไ้ข เพื่อพฒันาเยาวชนของ
ชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้
 
 ดงันั้นโรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ จึงจดัท าหลกัสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่มการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  
เปิดเป็นวชิาเลือกเสรีใหน้กัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีสนใจเลือกเรียนในรายวชิาต่างๆ ตามความถนดั 
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ทศิทางการพฒันาการศึกษา 
 จากการทบทวนภารกิจในรอบปีท่ีผ่านมมา และการวิเคราะห์บริบท (Context  Analysis) โดยใช้เทคนิค 
SWOT Analysis และ Balance  Scorecard (BSC) ในการก าหนดมุมมองให้ครอบคลุมทั้ง   ๔  มิติ เพื่อหาศกัยภาพใน
การวางแผนขบัเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (๒๕๕๒-๒๕๖๒) ภายใตแ้นวทาง ๔ ใหม่ โดยการมี
ส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder) ตามแนวทางของการบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School – 
Based  Management : SBM) และหลกัธรรมาภิบาล           (Good  Governance) เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปสู่การ
ปฏิบติั ท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) โรงเรียน       ดงสมบูรณ์ประชารัฐ จึงไดก้ าหนดวิสัยทศัน์   พนัธกิจ   เป้าประสงค์   
กลยทุธ์  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน   ปรัชญา  ค าขวญั  และ นโยบาย  ดงัน้ี 
 
๑.  วสัิยทศัน์ 
 ภายในปีการศึกษา  ๒๕๖๕  นกัเรียนโดดเด่นทางวชิาการและคุณธรรม  เด็กมีพฒันาการสมวยัครบทุก
ดา้น  อ่านเขียนค าพื้นฐานได ้ ครูคุณภาพ  ๔.๐  น าผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในศตวรรษท่ี ๒๑  สอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนจดัการศึกษาไดม้าตรฐานชาติ 
๒.  พนัธกจิ 
 ๒.๑  พฒันาหลกัสูตร  กระบวนการเรียนรู้  มุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 ๒.๒  จดัการเรียนการสอน  มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นคนดี  มีวนิยั  ภูมิใจในชาติ  ตามหลกัปรัชญาของ 
        เศรษฐกิจพอเพียง  และตามค่านิยมหลกัของคนไทย  ๑๒  ประการ 
 ๒.๓  ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะดา้นการคิดนวตักรรม  ทกัษะดา้นเทคโนโลยกีารส่ือสาร 
        และทกัษะชีวติอาชีพ 
 ๒.๔  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  การอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียม 
                 ประเพณี  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 ๒.๕  จดัการศึกษามุ่งเนน้ใหเ้ด็กปฐมวยัมีพฒันาการสมวยัครบทุกดา้น  และชั้นอนุบาล  ๓  
        อ่านเขียนค าพื้นฐานได ้
 ๒.๖  ส่งเสริมพฒันาครูใหมี้สมรรถนะในการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๗  พฒันาสถานศึกษาใหมี้แหล่งเรียนท่ีหลากหลาย  ทนัสมยั  และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 ๒.๘  พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล และเนน้ใหท้อ้งถ่ิน ชุมชน  
                 มีส่วนร่วม    
   
๓.  กลยุทธ์  
 ๓.๑  การยกระดบัคุณภาพผูเ้รียนและผลสัมฤทธ์ิ 
 ๓.๒  การพฒันาคุณธรรมน าความรู้สู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 ๓.๓  การสร้างโอกาสทางการศึกษาอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม 
 ๓.๔  การพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๓.๕  การพฒันาสถานศึกษาสู่ความโดดเด่น 

       ๓.๖  การพฒันาระบบบริหารจดัการและการมีส่วนร่วม 
 
 
 

๔.  เป้าประสงค์ 
 ผูเ้รียนทุกคนมีคุณภาพมาตรฐานชาติตามหลกัสูตร  ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และตาม
มาตรฐานสมศ.  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน O-NET , NT  เฉล่ียเทียบเท่าระดบัประเทศหรือสูงกวา่  ครูจดัการ
เรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ  มีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย  ทนัสมยั  มีการบริหารจดัการโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลและ
การมีส่วนร่วม 
๔.๑  เป้าประสงค์ย่อย 
 ๔.๑.๑  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกนัคุณภาพภายนอก  ผา่นการประเมินภายนอก 
 รอบส่ี  ของสมศ. 
 ๔.๑.๒  นกัเรียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตรและมีผลสัมฤทธ์ิทางการทดสอบระดบัชาติ 
 (O-NET , NT) เท่ากบัหรือสูงกวา่ระดบัประเทศ 
 ๔.๑.๓  นกัเรียนมีทกัษะความสามารถในการคิดและการแกไ้ขปัญหา 
 ๔.๑.๔  นกัเรียนอ่านออกเขียนไดแ้ละคิดเลขเป็น 
 ๔.๑.๕  นกัเรียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษและพร้อมในการส่ือสารในประชาคม 
                    อาเซียน 
 ๔.๑.๖  เด็กปฐมวยัมีพฒันาการสมวยัทุกดา้น  และมีความพร้อมอ่านเขียนค าพื้นฐานไดก่้อน  
                    เขา้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑   
 ๔.๑.๗  นกัเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร  ตามค่านิยมหลกั 
                    ของคนไทย  ๑๒  ประการ  มีทกัษะอาชีพตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔.๑.๘  นกัเรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์แขง็แรง  มีทกัษะชีวติท่ีดี  ห่างไกลจากยาเสพติด 
 ๔.๑.๙  นกัเรียนท่ีจบการศึกษามธัยมศึกษาชั้นปีท่ี  ๓  ทุกคน  มีทกัษะดา้นกีฬาอยา่งนอ้ย  ๑  อยา่ง 
และมีทกัษะวชิาชีพอยา่งนอ้ย  ๒  อาชีพ  สามารถน าไปเล้ียงชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ๔.๑.๑๐  ครูทุกคนปฏิบติัตามหนา้ท่ี  จดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล 
   มีวฒันธรรมในการท างานท่ีมุ่งผลส าเร็จ 
 ๔.๑.๑๑  สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นตน้แบบสามารถ 
   เผยแพร่ได ้  
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 ๔.๑.๑๒  สถานศึกษามีหอ้งสมุดมีชีวติ  หอ้งปฏิบติัการทางภาษา  หอ้งICT  หอ้งสะเต็มศึกษา   
 หอ้งพฒันาอาชีพ  ห้องพฒันาทกัษะชีวติ  เป็นแบบอยา่งท่ีดีได ้

๔.๑.๑๓  สถานศึกษาพฒันาผูเ้รียนให้สามารถใชภ้าษาส่ือสารไดอ้ยา่งนอ้ย  ๒  ภาษา 
           คือภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 ๔.๑.๑๔  ครู  นกัเรียน  ผูป้กครอง  ชุมชน  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความ 
 พึงพอใจในการปฏิบติังานของโรงเรียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๑  การพฒันาคุณภาพผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
  แนวทางการพฒันา 
 ๑.๑  พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและส่งเสริมความเป็นเลิศของนกัเรียน 
        ในดา้นวชิาการและดา้นคุณธรรม 
 ๑.๒  พฒันาการเรียนการสอน  สะเตม็ศึกษา  และภาษาองักฤษ  ใหเ้กิดผลอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง
 ๑.๓  ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูจดัการเรียนการสอนโดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
 ๑.๔  ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูพฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะ  ๓R  (การอ่าน  การเขียน  การคิดเลข)  และ 
        ทกัษะ  ๘C  
 ๑.๕  ส่งเสริมใหค้รูจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัอยา่งเขม้ขน้ 
 ๑.๖  ส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระท่ีตนเองสอน 
 ๑.๗  นิเทศ  ติดตาม  การจดักิจกรรมการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ 
 ๑.๘  พฒันาระบบ  ICT  ท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอนของครูและนกัเรียน 
 ๑.๙  วจิยั  นวตักรรม  ส่ือ  ท่ีส่งผลต่อการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 ๑.๑๐  ส่งเสริมใหน้กัเรียนรักการอ่าน  และใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  เป็นเด็กเรียน  ไม่ใช่เด็กเล่น   
 ๑.๑๑  ส่งเสริมและพฒันาครูดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ  DLIT  เพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน 
 ๑.๑๒  พฒันาผูเ้รียนใหอ่้านเขียนได ้ ๑๐๐ % ในทุกชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑  -  ๖ 
 ๑.๑๓  ส่งเสริม  สนบัสนุนการเตรียมความพร้อมเด็กใหมี้พฒันาการสมวยัทุกดา้น  และอ่านเขียน 
          ค  าพื้นฐานได ้ ก่อนเขา้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๒  การพฒันาคุณธรรมน าความรู้สู่ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
  แนวทางการพฒันา 
 ๒.๑  สร้างจิตส านึกท่ีดีของบุคลากรเป็นแบบอยา่งท่ีดีดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวชิาชีพ   
        มีความรักสามคัคี 
 ๒.๒  จดัท าสาระหลกัสูตรท่ีปลูกฝังคุณธรรม  วถีิชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.๓  พฒันาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  ใหเ้ป็น  Best   
        Practices ของสถานศึกษา  ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้  ตามระดบัช่วงชั้น  มีความหลากหลาย 
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 ๒.๔  พฒันาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงใหเ้ป็นตน้แบบในการเรียนรู้และฝึกทกัษะวชิาชีพ  
 ๒.๕  ส่งเสริมและพฒันาสถานศึกษา  ใหเ้ป็นแบบอยา่งดา้นคุณธรรมน าความรู้ตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   
 ๒.๖  ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาจดักิจกรรมค่ายคุณธรรม  โดยเนน้ลูกเสือ  เนตรนารี  และผูบ้  าเพญ็ 
        ประโยชน์  เพื่อปลูกฝังค่านิยมหลกัของคนไทย  ๑๒  ประการ 
 ๒.๗  ด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  ใหเ้กิดผลอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
 ๒.๘  พฒันาผูเ้รียนใหแ้สดงออกดา้นประชาธิปไตย  ผา่นกิจกรรมสภานกัเรียน  เพื่อปลูกฝังพฤติกรรม 
        ดา้นประชาธิปไตย  คือสามคัคีธรรม  คารวะธรรม  และปัญญาธรรม 
 ๒.๙  พฒันาผูเ้รียนให้เรียนรู้ศิลปวฒันธรรม  ขนบประเพณี  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  จากวถีิชุมชน 
                  และปราชญช์าวบา้น 
 ๒.๑๐  ด าเนินงานปลูกฝังการออมทรัพย ์ ใหก้บัผูเ้รียนดว้ยศาสตร์พระราชา  งานธนาคารโรงเรียน 
          ร่วมกบัเครือข่าย ธ.ก.ส. 
 ๒.๑๑  ด าเนินงานการป้องกนัและสร้างภูมิคุม้กนัใหก้บันกัเรียนปลอดจากส่ิงเสพติด  โครงการ 
                    โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
 ๒.๑๒  ส่งเสริมพฒันาทางร่างกาย  ทกัษะดา้นกีฬา  ๑  คน  ๑  กีฬา  พฒันาผูน้ า 
 ๒.๑๓  สร้างเครือข่ายคุณธรรม  บา้น  วดั  โรงเรียน  ชุมชน  ทอ้งถ่ิน  ใหเ้กิดความร่วมมือ  ร่วมคิด          
ร่วมท า  ดว้ยหวัใจสมานฉนัท ์
 ๒.๑๔  สร้างคน  สร้างสังคม  สู่ความพอเพียง 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๓  การสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม 
  แนวทางการพฒันา 
 ๓.๑  ส่งเสริมเด็กปฐมวยัเขา้รับการเตรียมความพร้อมการศึกษา 
 ๓.๒  รณรงค ์ ส่งเสริมการเกณฑเ์ด็กวยัเรียนเขา้เรียนในปีการศึกษาภาคบงัคบั  ๑๐๐ % 
 ๓.๓  รณรงค ์ ส่งเสริมการจดัการศึกษา  ใหก้บัเด็กทุกกลุ่มเป้าหมาย/ทุกระดบั/ทุกพื้นท่ี 
 ๓.๔  เพิ่มอตัราการเรียนต่อ  หลงัจบการศึกษาภาคบงัคบัในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
 ๓.๕  ดูแลใหค้วามช่วยเหลือเด็กตกหล่นใหไ้ดรั้บการศึกษาภาคบงัคบั 
 ๓.๖  พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ  เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา/คดักรองนกัเรียนรายบุคคล/ 
                  จ  าแนกประเภทเด็กเพื่อการแกไ้ขช่วยเหลือ 
 ๓.๗  ลดอตัราการออกกลางคนั 
   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๔ การพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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๗ 
 

  แนวทางการพฒันา 
 ๔.๑  พฒันาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ 
 ๔.๒  ส่งเสริมการบริหารจดัการในระบบเครือข่ายครูคุณภาพ  ดูแลช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
 ๔.๓  จดัท าแผนพฒันาครูอยา่งเป็นระบบ  ตามสมรรถนะ  ครูดี  ครูเก่ง  มีคุณธรรม  
 ๔.๔  ส่งเสริม สนบัสนุนให้ครูพฒันาตนเอง ดว้ยการพฒันาศกัยภาพครู ความโครงการคูปองครู  

       ๑๐,๐๐๐  บาทต่อคน 
๔.๕ ก าหนดมาตรการใหค้รูใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้สอบระดบัชาติ 
      (ขอ้สอบ O-NET , NT) 
๔.๖ เสริมสร้างขวญัก าลงัใจใหค้รูบุคลากรมีความสุขกบัการปฏิบติัหนา้ท่ี  ประกาศยกยอ่งชมเชย 
      ผูท้  าความดีมีผลงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๕ การพฒันาสถานศึกษาสู่ความโดดเด่น 
  แนวทางการพฒันา 

๕.๑  การบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน การมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิของงาน  
๕.๒  พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหป้ฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพเป็นครูมืออาชีพ มีความ 
       ตระหนกัความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ ท างานดว้ยความโปร่งใส  ยดึมัน่ในความเป็น 
       ธรรมและเนน้ผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบติังานเป็นหลกั  
๕.๓  พฒันาการนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลใหเ้ขม้แขง็ ต่อเน่ือง  
๕.๔  ส่งเสริมใหค้รูจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเขม้ขน้ และค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึน 
       กบัผูเ้รียนเป็นหลกั 
๕.๕  พฒันาระบบ ICT เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจดัการและการเรียนการสอน 
๕.๖  ส่งเสริมสนบัสนุนการใชภ้าษาองักฤษใหพ้ร้อมสู่ประชาคมอาเซียนอยา่งต่อเน่ืองและเป็นจริง 
๕.๗  พฒันาแหล่งเรียนรู้ให้พอเพียง หลากหลายทนัสมยั ทั้งหอ้งสมุดมีชีวติ หอ้ง ICT หอ้งปฏิบติัการ 
       วทิยาศาสตร์ ห้องปฏิบติัการภาษาองักฤษ  หอ้งปฏิบติัการภาษาไทย หอ้งสะเตม็ศึกษา 
       หอ้งพฒันาทกัษะอาชีพ  และหอ้งพฒันาทกัษะชีวติ เป็นตน้ 
๕.๘  พฒันานวตักรรมการจดัการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการแข่งขนัและยก 
      ระดบัคุณภาพของผูเ้รียนใหมี้ความเป็นเลิศ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๖ การพฒันาระบบบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม 
  แนวทางการพฒันา 

๖.๑  การบริหารจดัการโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 
๖.๒  จดัระบบการกระจายอ านาจดา้นวชิาการ ดา้นบริหารบุคคล ดา้นงบประมาณ และดา้น 
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๘ 
 

       บริหารงาน และดา้นการบริงานทัว่ไป 
๖.๓  พฒันาผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อขยายผลสู่ความเป็นตน้แบบ  แบบอยา่งท่ีดี 
๖.๔  ส่งเสริมใหอ้งคป์กครองส่วนทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
๖.๕  ส่งเสริม สนบัสนุน ระดมและใชท้รัพยากรร่วมกนั เพื่อพฒันาประสิทธิภาพการศึกษา 
๖.๖  ส่งเสริมความเขม้แขง็ในองคก์ร บุคคลในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา 
       และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นกลไกลน านโยบายสู่การปฏิบติั 
๖.๗  ส่งเสริม สนบัสนุน ให้สภานกัเรียน ชมรมศิษยเ์ก่า เครือข่ายผูป้กครอง กลุ่มอาสาสมคัร 
       สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) วดั ปราชญช์าวบา้น เทศบาลใหมี้ส่วนร่วมในการพฒันา  
       สถานศึกษาและช่วยเหลือครูและนกัเรียน 
๖.๘  ส่งเสริมการจดัระบบช่วยเหลือนกัเรียนใหมี้ประสิทธิภาพ 
๖.๙  จดัตั้งศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการศึกษา 
๖.๑๐  มุ่งเนน้การท างานท่ียดึประชาชนเป็นศูนยก์ลางและมุ่งผลสัมฤทธ์ิร่วมกนั 
๖.๑๑  พฒันานวตักรรมดา้นการบริหารจดัการ แบบองคร์วม เชิงบูรณาการ 

 
นโยบายโรงเรียน “ดงสมบูรณ์  ๔.๐” 

๑. นกัเรียนเก่งวชิาการ 
๒. ครูคุณภาพ 
๓. โรงเรียนมาตรฐานชาติ 
๔. ร่วมพฒันาชุมชนและสร้างเครือข่ายการพฒันา 

ปรัชญา 
 การศึกษาเพิ่มคุณค่าความเป็นมนุษย ์
ค าขวญั 
 สุขภาพดี เรียนดี กีฬาเด่น เนน้คุณธรรม กา้วน าประชาธิปไตย มวยไทยมรดกโลก 
อตัลกัษณ์นกัเรียน 

มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ 
อตัลกัษณ์สถานศึกษา 
 โรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
ค่านิยมองคก์ร 
 คุณภาพ คุณธรรม น าวถีิพอเพียง 
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๙ 
 

ภาพแห่งความส าเร็จ 
นักเรียนโรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ  นายวรีะพล  โชคบัณฑิต  ทีเ่ข้าศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวชิาชี (ปวช.) 

หลกัสูตร คอมพวิเตอร์ธุรกจิ  วทิยาลยัการอาชีพหนองกุงศรี อ าเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวชิาชีพ และทกัษะพืน้ฐาน ได้รางวลัเหรียญทอง  ระดับภาค 
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๑๐ 
 

ภาพแห่งความส าเร็จ 
นักเรียนโรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ  นายวรีะพล  โชคบัณฑิต  ทีเ่ข้าศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวชิาชี (ปวช.) 

หลกัสูตร คอมพวิเตอร์ธุรกจิ  วทิยาลยัการอาชีพหนองกุงศรี อ าเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวชิาชีพ และทกัษะพืน้ฐาน ได้รางวลัเหรียญทอง  ระดับภาค 
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๑๑ 
 

 
จุดเน้นการพฒันาผู้เรียนโรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
           ๑. เร่งรัดพฒันาผูเ้รียน ตามจุดเนน้การพฒันาผูเ้รียน ดงัน้ี  
               ๑.๑ มุ่งเนน้การเป็นผูมี้ระเบียบวนิยั ความเป็นผูน้ าการพึ่งตนเอง การช่วยเหลือสังคม 
และการมีมนุษยส์ัมพนัธ์ 
               ๑.๒ มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีความรู้ทางวชิาการ ทกัษะทางวชิาชีพเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ 
               ๑.๓ มุ่งเนน้การเพาะบ่มนิสัยใหผู้เ้รียนเป็นผูมี้ความสุภาพอ่อนโยน มีความเมตตากรุณา ไม่เอาเปรียบ
ผูอ่ื้น แต่งกายสะอาดเรียบร้อยมีกิริยาท่าทางสง่างาม 
               ๑.๔ มุ่งเนน้การปลูกฝังความเป็นไทย และความเป็นสากล 
               ๑.๕ มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเล่นกีฬา และดนตรีไดอ้ยา่งนอ้ยคนละ ๑ อยา่ง 
               ๑.๖ มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และภาษาต่างประเทศ 
               ๑.๗ มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
ภูมิพลอดุลยเดชฯ และพระบรมวงศานุวงศทุ์กพระองค์ 
           ๒. ส่งเสริมพฒันา ศูนยก์ารเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ห้องสมุด เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต 
และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ในโรงเรียน 
           ๓. ส่งเสริมการระดมทรัพยากรมนุษย ์เงิน วสัดุอุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
  
           ๔. พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการบริหาร และการวางแผนพฒันา
โรงเรียน 
           ๕. เร่งรัดพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ โดยพฒันาครู ส่ือ เทคโนโลย ีเทคนิควิธีการสอน โดยใช้
กระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษา การนิเทศภายใน การวจิยัในชั้นเรียน และอ่ืนๆ 
           ๖. มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และภาษาต่างประเทศ 
           ๗. พฒันาระบบบริหารจดัการใหเ้ขม้แขง็ ทนัสมยั การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยเนน้ระบบประกนั
คุณภาพ 
           ๘. พฒันาการจดับรรยากาศ ภูมิทศัน์ ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้และจดับรรยากาศในการท างานเพื่อสร้างเสริม
การมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนัของบุคลากร 
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๑๒ 
 

 
ความคาดหวงั/ตัวช้ีวดั  เม่ือนักเรียนส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 
           ๑. มีระเบียบวนิยั สุภาพ เรียบร้อย 
           ๒. ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือสังคมได ้
           ๓. มีนิสัยรักการอ่าน รักการคน้ควา้ 
           ๔. สามารถเล่นกีฬาและดนตรีไดอ้ยา่งนอ้ย ๑ อยา่ง 
           ๕. สามารถใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ และมีความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
           ๖. พูด อ่าน เขียน และสนทนาภาษาต่างประเทศได ้อยา่งนอ้ย ๑ ภาษา 
           ๗. ไดผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยา่งนอ้ยระดบัดี 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

หลกัสูตรโรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ  พุทธศกัราช  ๒๕๖๑ มุ่งใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั ๕ 
ประการ ดงัน้ี 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรมในการใชภ้าษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหา
ความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใช้
วธีิการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวเิคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อยา่ง
สร้างสรรค ์ การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้หรือสารสนเทศเพื่อ
การตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจความสัมพนัธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยกุตค์วามรู้มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวติ   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใชใ้นการด าเนิน
ชีวติประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  การท างาน และการอยูร่่วมกนัในสังคมดว้ยการ
สร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม การปรับตวัให้
ทนักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผล
กระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือก และใช ้เทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ และมี
ทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพื่อการพฒันาตนเองและสังคม ในดา้นการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน  การ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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๑๓ 
 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

หลกัสูตรโรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ  พุทธศกัราช  ๒๕๕๓ (ฉบบัร่าง พ.ศ. ๒๕๕๗ )  ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ เพื่อให้
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดงัน้ี 

 
๑.  รักชาติศาสน์ กษตัริย ์
๒.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
๓.  มีวนิยั 
๔. ใฝ่เรียนรู้ 
๕. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
๖.มุ่งมัน่ในการท างาน 
๗.  รักความเป็นไทย 
๘.  มีจิตสาธารณะ 
นอกจากน้ี สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์เพิ่มเติมให้สอดคลอ้งตามบริบทและ

จุดเนน้ของตนเอง     
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๑๔ 
 

๒. โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา 

โครงสร้างและอตัราเวลาการจดัการเรียนรู้หลกัสูตรสถานศึกษา  
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กจิกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

     ภาษาไทย ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
     คณติศาสตร์ ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
     วทิยาศาสตร์ ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
    สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ๑๖๐  (๔ นก.) ๑๖๐  (๔ นก.) ๑๖๐  (๔ นก.) 

    สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
    ศิลปะ ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
    การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
    ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
รวมเวลาเรียน (พืน้ฐาน) ๘๘๐  (๒๒นก.) ๘๘๐  (๒๒นก.) ๘๘๐  (๒๒นก.) 
รายวิชาเพิม่เติม   

    ๑.  อาเซียนศึกษา ๔๐  (๑นก.) ๔๐  (๑นก.) ๔๐  (๑นก.) 
    ๒. มวยไทย ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
    ๓. หน้าทีพ่ลเมือง ๔๐  (๑นก.) ๔๐  (๑นก.) ๔๐  (๑นก.) 
    ๔.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ๔๐  (๑นก.) ๔๐  (๑นก.) ๔๐  (๑นก.) 
รวมเวลาเรียน (เพิม่เติม) ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 

 กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

     ๑.  กจิกรรมแนะแนว ๓๕ ๓๕ ๓๕ 
    ๒.  กจิกรรมนักเรียน 
            o ลูกเสือ – เนตรนารี 
             o  ชุมนุม 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

     ๔.  กจิกรรมเพ่ือสังคม ฯ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง/ปี 
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๑๕ 
 

โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๑ (ภาคเรียนที ่๑)  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๑ (ภาคเรียนที ่๒) 

รายวชิา/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

หน่วยกติ(ชม.) 
รายวชิา/กจิกรรม 

เวลาเรียน 
หน่วยกติ(ชม.) 

รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) 
ท ๒๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑ ๑.๕(๖๐) ท ๒๑๑๐๒  ภาษาไทย ๒ ๑.๕(๖๐) 
ค ๒๑๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๕(๖๐) ค ๒๑๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๒ ๑.๕(๖๐) 
ว ๒๑๑๐๑  วทิยาศาสตร์ ๑ ๑.๕(๖๐) ว ๒๑๑๐๒  วทิยาศาสตร์ ๒ ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๑๑๐๑  สังคมศึกษา ๑ ๒.๐(๘๐) ส ๒๑๑๐๒  สังคมศึกษา  ๒ ๒.๐(๘๐) 
พ ๒๑๑๐๑  สุขศึกษาและ       
                   พลศึกษา ๑ 

๑(๔๐) พ ๒๑๑๐๒  สุขศึกษาและ       
                    พลศึกษา ๒ 

๑(๔๐) 

ศ ๒๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ ๑(๔๐) ศ ๒๑๑๐๒ ศิลปะ ๒ ๑(๔๐) 
ง ๒๑๑๐๑ การงานอาชีพและ 
                 เทคโนโลยี ๑ 

๑(๔๐) ง ๒๑๑๐๒ การงานอาชีพและ 
                 เทคโนโลยี ๒ 

๑(๔๐) 

อ ๒๑๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๑ ๑.๕(๖๐) อ ๒๑๑๐๒ ภาษาองักฤษ ๒ ๑.๕(๖๐) 
รายวชิาเพิม่เติม ๒.๕ (๑๐๐) รายวชิาเพิม่เติม ๒.๕ (๑๐๐) 
พ ๒๑๒๐๑  มวยไทย ๑ ๑(๔๐) พ ๒๑๒๐๒  มวยไทย ๒ ๑(๔๐) 
ส ๒๑๒๐๑   อาเซียนศึกษา ๑ ๐.๕(๒๐) ส ๒๑๒๐๑   อาเซียนศึกษา ๑ ๐.๕(๒๐) 
ส ๒๑๒๓๑   หนา้ท่ีพลเมือง ๑ ๐.๕(๒๐) ส ๒๑๒๓๒   หนา้ท่ีพลเมือง ๒ ๐.๕(๒๐) 
ว๒๑๒๐๒ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๐.๕(๒๐) ว๒๑๒๐๓ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๐.๕(๒๐) 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) 
๑.  กิจกรรมแนะแนว (๒๐) ๑.  กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 
๒. กิจกรรมนกัเรียน  ๒. กิจกรรมนกัเรียน  
     o ลูกเสือ/เนตรนารี (๒๐)     o ลูกเสือ/เนตรนารี (๒๐) 
    o ชุมนุม  (๑๕)     o ชุมนุม (๑๕) 
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและ   
     สาธารณะประโยชน์    

(๕) 
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและ   
     สาธารณะประโยชน์    

(๕) 

รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๐๐ รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๐๐ 
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๑๖ 
 

โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๒ (ภาคเรียนที ่๑)  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๒ (ภาคเรียนที ่๒) 

รายวชิา/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

หน่วยกติ(ชม.) 
รายวชิา/กจิกรรม 

เวลาเรียน 
หน่วยกติ(ชม.) 

รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) 
ท ๒๒๑๐๑  ภาษาไทย ๓ ๑.๕(๖๐) ท ๒๒๑๐๒  ภาษาไทย ๔ ๑.๕(๖๐) 
ค ๒๒๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๓ ๑.๕(๖๐) ค ๒๒๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๔ ๑.๕(๖๐) 
ว ๒๒๑๐๑  วทิยาศาสตร์ ๓ ๑.๕(๖๐) ว ๒๒๑๐๒  วทิยาศาสตร์ ๔ ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๒๑๐๑  สังคมศึกษา ๓ ๒.๐(๘๐) ส ๒๒๑๐๒  สังคมศึกษา  ๔ ๒.๐(๘๐) 
พ ๒๒๑๐๑  สุขศึกษาและ       
                   พลศึกษา ๓ 

๑(๔๐) พ ๒๒๑๐๒  สุขศึกษาและ       
                    พลศึกษา ๔ 

๑(๔๐) 

ศ ๒๒๑๐๑ ศิลปะ ๓ ๑(๔๐) ศ ๒๒๑๐๒ ศิลปะ ๔ ๑(๔๐) 
ง ๒๒๑๐๑ การงานอาชีพและ 
                 เทคโนโลยี ๓ 

๑(๔๐) ง ๒๒๑๐๒ การงานอาชีพและ 
                 เทคโนโลยี  ๔ 

๑(๔๐) 

อ ๒๒๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๓ ๑.๕(๖๐) อ ๒๒๑๐๒ ภาษาองักฤษ ๔ ๑.๕(๖๐) 
รายวชิาเพิม่เติม ๒.๕ (๑๐๐) รายวชิาเพิม่เติม ๒.๕ (๑๐๐) 
พ ๒๒๒๐๑  มวยไทย ๓ ๑(๔๐) พ ๒๒๒๐๒  มวยไทย ๔ ๑(๔๐) 
ส ๒๒๒๐๑   อาเซียนศึกษา ๒ ๐.๕(๒๐) ส ๒๒๒๐๑   อาเซียนศึกษา ๒ ๐.๕(๒๐) 
ส ๒๒๒๓๓  หนา้ท่ีพลเมือง ๓ ๐.๕(๒๐) ส ๒๒๒๓๔   หนา้ท่ีพลเมือง ๔ ๐.๕(๒๐) 
ว๒๒๒๐๒ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๐.๕(๒๐) ว๒๒๒๐๓ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๐.๕(๒๐) 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) 
๑.  กิจกรรมแนะแนว (๒๐) ๑.  กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 
๒. กิจกรรมนกัเรียน  ๒. กิจกรรมนกัเรียน  
    o ลูกเสือ/เนตรนารี (๒๐)      o ลูกเสือ/เนตรนารี (๒๐)  
    o ชุมนุม (๑๕)     o ชุมนุม (๑๕) 
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและ   
     สาธารณะประโยชน์    

๕ ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและ   
     สาธารณะประโยชน์    

๕ 

รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๐๐ รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๐๐ 
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๑๗ 
 

โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓  (ภาคเรียนที ่๑)  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ ๓ (ภาคเรียนที ่๒) 

รายวชิา/กจิกรรม 
เวลาเรียน 

หน่วยกติ(ชม.) 
รายวชิา/กจิกรรม 

เวลาเรียน 
หน่วยกติ(ชม.) 

รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) รายวชิาพืน้ฐาน ๑๑.๐(๔๔๐) 
ท ๒๓๑๐๑  ภาษาไทย ๕ ๑.๕(๖๐) ท ๒๓๑๐๒  ภาษาไทย ๖ ๑.๕(๖๐) 
ค ๒๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๕(๖๐) ค ๒๓๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๖ ๑.๕(๖๐) 
ว ๒๓๑๐๑  วทิยาศาสตร์ ๕ ๑.๕(๖๐) ว ๒๓๑๐๒  วทิยาศาสตร์ ๖ ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๓๑๐๑  สังคมศึกษา ๕ ๒.๐(๘๐) ส ๒๓๑๐๒  สังคมศึกษา  ๖ ๒.๐(๘๐) 
พ ๒๓๑๐๑  สุขศึกษาและ  
                   พลศึกษา ๕ 

๑(๔๐) พ ๒๓๑๐๒  สุขศึกษาและ  
                    พลศึกษา ๖ 

๑(๔๐) 

ศ ๒๓๑๐๑ ศิลปะ ๕ ๑(๔๐) ศ ๒๓๑๐๒ ศิลปะ ๖ ๑(๔๐) 
ง ๒๓๑๐๑ การงานอาชีพและ 
                 เทคโนโลยี ๕ 

๑(๔๐) ง ๒๓๑๐๒ การงานอาชีพและ 
                 เทคโนโลยี  ๖ 

๑(๔๐) 

อ ๒๓๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๕ ๑.๕(๖๐) อ ๒๓๑๐๒ ภาษาองักฤษ ๖ ๑.๕(๖๐) 
รายวชิาเพิม่เติม ๒.๕ (๑๐๐ รายวชิาเพิม่เติม ๒.๕ (๑๐๐ 
พ ๒๓๒๐๑  มวยไทย ๕ ๑(๔๐) พ ๒๓๒๐๒  มวยไทย ๖ ๑(๔๐) 
ส ๒๓๒๐๑   อาเซียนศึกษา ๓ ๐.๕(๒๐) ส ๒๓๒๐๑   อาเซียนศึกษา ๓ ๐.๕(๒๐) 
ส ๒๓๒๓๕   หนา้ท่ีพลเมือง ๕ ๐.๕(๒๐) ส ๒๓๒๓๖   หนา้ท่ีพลเมือง ๖ ๐.๕(๒๐) 
ว๒๓๒๐๒ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๐.๕(๒๐) ว๒๓๒๐๓ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๐.๕(๒๐) 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (๖๐) 
๑.  กิจกรรมแนะแนว (๒๐) ๑.  กิจกรรมแนะแนว (๒๐) 
๒. กิจกรรมนกัเรียน  ๒. กิจกรรมนกัเรียน  
    o ลูกเสือ/เนตรนารี (๒๐)     o ลูกเสือ/เนตรนารี (๒๐)  
    o ชุมนุม  (๑๕)     o ชุมนุม (๑๕) 
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและ   
     สาธารณะประโยชน์    

๕ ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและ   
     สาธารณะประโยชน์    

๕ 

รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๐๐ รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๖๐๐ 
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๑๘ 
 

เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
          (๑)  ผูเ้รียนเรียนรายวชิาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็นรายวชิาพื้นฐาน ๖๖ 
หน่วยกิต และรายวชิาเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
         (๒)  ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิต ตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวชิาพื้นฐาน  ๖๖ 
หน่วยกิต  และรายวชิาเพิ่มเติมไม่นอ้ยกวา่  ๑๑ หน่วยกิต 
         (๓)  ผูเ้รียนมีผลการประเมิน การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดบัผา่น เกณฑ ์
การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
         (๔)  ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ในระดบัผา่นเกณฑ ์
การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
         (๕)  ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผา่นเกณฑก์ารประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
 ส าหรับการจบการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาส าหรับผูมี้
ความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาส าหรับผูด้อ้ยโอกาส การศึกษาตามอธัยาศยัใหค้ณะกรรมการ
ของสถานศึกษา  เขตพื้นท่ีการศึกษา  และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ด าเนินการวดั 
และประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัเกณฑใ์นแนวปฏิบติัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
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๑๙ 
 

โครงสร้างหลกัสูตร 
กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
รายวชิาเพิม่เติม 
 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ 

ว๒๑๒๐๒ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ๑  ชัว่โมง/สัปดาห์  ๐.๕ หน่วยกิต 
ว๒๑๒๐๓ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ๑  ชัว่โมง/สัปดาห์  ๐.๕ หน่วยกิต 
     

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ 
ว๒๒๒๐๒ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ๑  ชัว่โมง/สัปดาห์  ๐.๕ หน่วยกิต 
ว๒๒๒๐๓ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ๑  ชัว่โมง/สัปดาห์  ๐.๕ หน่วยกิต 
     

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ว๒๓๒๐๒ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ๑  ชัว่โมง/สัปดาห์  ๐.๕ หน่วยกิต 
ว๒๓๒๐๓ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ๑  ชัว่โมง/สัปดาห์  ๐.๕ หน่วยกิต 
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๒๐ 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เติม 
 

รหัสวชิำ ว ๒๑๒๐๒  คอมพิวเตอร์ธุรกจิ                               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่๑  ภำคเรียนที ่๑                            เวลำ ๒๐ ช่ัวโมง จ ำนวน ๐.๕ หน่วยกติ   
 

ศึกษาการใชค้อมพิวเตอร์ การเปิด ปิดเคร่ือง การใชแ้ป้นพิมพ ์ระบบปฏิบติัการ การจดัท าส าเนาแผน่
บนัทึก การดูสารบญั แฟ้มขอ้มูล การแกไ้ขขอ้มูลค าสั่งต่าง ๆ ในการพิมพแ์ฟ้มขอ้มูลเอกสารการพิมพต์าราง การ
คน้หาและเปล่ียนแปลงขอ้ความ ค าสั่งพิเศษในการสั่งพิมพ ์การประยกุตใ์นการพิมพเ์อกสารต่าง ๆ  

ปฏิบติัการใชเ้คร่ืองและปรับแต่งภาพบนจอ ใชโ้ปรแกรมประมวลผลค า ป้อนขอ้มูล แกไ้ขขอ้มูล ใช้
ค  าสั่งในการพิมพแ์ฟ้มขอ้มูล เอกสาร จดัเก็บแฟ้มขอ้มูลเอกสารและเรียกแฟ้มขอ้มูลมาแกไ้ข ก าหนดรูปแบบ
เอกสาร พิมพเ์อกสาร สร้างตาราง คน้หาและเปล่ียนแปลงขอ้ความใชค้  าสั่งพิเศษในการสั่งพิมพ ์ 

           เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ความสามารถในการใชท้กัษะกระบวนการปฏิบติั  เกิดความรู้  ความคิด  ความ
เขา้ใจ  เก่ียวกบัโปรแกรมประมวลผลค า  สามารถน าไปใชใ้นการจดัท าเอกสาร  ตลอดจนสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้อีกทั้งยงัเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพได ้ รวมทั้งพฒันา
ผูเ้รียนให้เห็นคุณค่าการเรียนรู้  มีความรับผดิชอบมีวนิยั มุ่งมัน่ในการท างาน ซ่ือสัตยสุ์จริต ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่ง
พอเพียง รักความเป็นไทย  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ มีจิต   สาธารณะและมีสัมมาคารวะ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

๑. สามารถใชโ้ปรแกรม Microsoft Word เบ้ืองตน้ได ้
๒. สามารถพิมพแ์ละปรับปรุงแกไ้ขขอ้ความได ้

     ๓. สามารถจดัรูปแบบตวัอกัษรและเอกสารได้ 
     ๔. สามารถก าหนดเคร่ืองหมายหนา้หวัขอ้และเลขล าดบัได ้
     ๕. สามารถสร้างตาราง กราฟ และสูตรทางคณิตศาสตร์ได้ 
     ๖. สามารถจดัเอกสารแบบสดมภไ์ด ้
     ๗. สามารถสร้างกราฟิกในเอกสารได ้
     ๘. สามารถคน้หาและตรวจค าในเอกสารได ้
     ๙. สามารถจดัท าจดหมายเวยีนได ้
     ๑๐.สามารถจดัรูปแบบและพิมพเ์อกสารเพื่อจดัท าการ์ดในโอกาสต่าง ๆ ได ้
 
รวมทั้งหมด    ๑๐  ผลกำรเรียนรู้ 
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๒๑ 
 

โครงสร้างรายวชิา  
 

  รายวชิา คอมพวิเตอร์ธุรกจิ  รหัสวชิา ว ๒๑๒๐๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑  ภาคเรียนที ่๑    เวลาเรียน ๒๐ ช่ัวโมง   จ านวน  ๐.๕ หน่วยกติ 

อตัราส่วนระหว่างเรียน  ๖๐ : ๒๐ : ๒๐ 
 
ท่ี ช่ือหน่วย ผลการเรียนรู้ สาระส าคญั เวลา

(ชัว่โมง) 
น ้าหนกั 
คะแนน 

๑ คอมพิวเตอร์ใน
ชีวติประจ าวนั 

๑. สามารถใชโ้ปรแกรม 
Microsoft Word 
เบ้ืองตน้ได ้
 

ในปัจจุบนัคอมพิวเตอร์เป็น
เคร่ืองมือใชใ้นการท างาน
การสืบคน้ขอ้มูลท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงมีบทบาท
ส าคญัในการช่วยอ านวย
ความสะดวกในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ และ
ตอบสนองความตอ้งการ
เฉพาะบุคคลและสังคม 

๒ ๕ 

๒ การท างานของ
คอมพิวเตอร์ 

๑. สามารถพิมพแ์ละ
ปรับปรุงแกไ้ขขอ้ความ
ได ้
๒.สามารถจดัรูปแบบ
ตวัอกัษรและเอกสารได ้
๓.สามารถก าหนด
เคร่ืองหมายหนา้หวัขอ้
และเลขล าดบัได ้
๔.สามารถสร้างตาราง 
กราฟ และสูตรทาง
คณิตศาสตร์ได ้
๕.สามารถจดัเอกสาร
แบบสดมภไ์ด ้

การท างานของคอมพิวเตอร์ท่ี
มีประสิทธิภาพข้ึนอยูก่บัการ
ท างานของหน่วย
รับเขา้   หน่วยประมวลผล
กลาง หน่วยความจ าหลกั 
หน่วยความ จ ารอง และ
หน่วยส่งออก ซ่ึงในปัจจุบนั
ไดมี้การน าคอมพิวเตอร์มาใช้
ในการท างานต่างๆ มากข้ึน 

๑๐ ๑๐ 
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๒๒ 
 

๖.สามารถสร้างกราฟิก
ในเอกสารได ้
๗.สามารถคน้หาและ
ตรวจค าในเอกสารได ้

๓ การจดัการ
สารสนเทศ 

๑.สามารถจดัท า
จดหมายเวยีนได ้
 

การจดัการสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิ ภาพจะท าให้
สามารถใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการใชง้าน
ต่างๆ   ไดเ้ป็นอยา่งดี 

๒ ๑๕ 

๔ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

๑.สามารถจดัรูปแบบ
และพิมพเ์อกสารเพื่อ
จดัท าการ์ดในโอกาส
ต่าง ๆ ได ้

เทคโนโลยมีีบทบาทส าคญั
ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั
ของมนุษย ์  ท าใหชี้วติมี
ความสะดวกสบายมากข้ึนแต่
ก็มีผลกระทบต่อสังคมเป็น
อยา่งมากหากผูใ้ชข้าด
คุณธรรม   จริยธรรม    ดงันั้น
ผูใ้ชจึ้งตอ้งใชอ้ยา่งมี
วจิารณญาณ 

๒ ๒๐ 

สอบกลางภาค ๒ ๒๐ 
สอบปลายภาค ๒ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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๒๓ 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เติม 
 

รหัสวชิำ ว ๒๑๒๐๓  คอมพวิเตอร์ธุรกจิ                                  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่๑  ภำคเรียนที ่๒                               เวลำ ๒๐ ช่ัวโมง จ ำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 
   

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการเร่ิมตน้ใชโ้ปรแกรมตารางงาน ส่วนประกอบของโปรแกรมตารางงาน การ
ป้อนและจดัรูปแบบขอ้มูล การสร้างสูตรและการใชฟั้งกช์นัในการค านวณ การปรับแกข้อ้มูล การจดัการ
ฐานขอ้มูลในตารางงาน การออกรายงานในรูปแบบขอ้ความและแผนภูมิ การวิเคราะห์ขอ้มูล สร้างตารางสรุป
สาระส าคญั (Pivot Table)   

           เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ความสามารถในการใชท้กัษะกระบวนการปฏิบติั  เกิดความรู้  ความคิด  ความ
เขา้ใจ  เก่ียวกบัโปรแกรมตารางงาน  ตลอดจนสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้อีกทั้งยงัเป็นพื้นฐาน
ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพได ้ รวมทั้งพฒันาผูเ้รียนให้เห็นคุณค่าการเรียนรู้  มีความรับผดิชอบมีวนิยั  
มุ่งมัน่ในการท างาน ซ่ือสัตยสุ์จริต  ใฝ่เรียนรู้  อยูอ่ยา่งพอเพียง        รักความเป็นไทย  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ มี
จิตสารธารณะและมีสัมมาคารวะ 
 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

๑. ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรม Microsoft Excell 

๒. สามารถป้อนขอ้มูลและการจดัการกบัขอ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ ได ้

๓. สามารถสร้างสูตรและฟังกช์นัในการค านวณได ้

๔. สามารถสร้างแผนภูมิหรือชาร์ดได ้

๕. สามารถจดัท าขอ้มูลในเร่ืองต่าง ๆ พร้อมทั้งแสดงแผนภูมิหรือชาร์ดได ้

 

รวมทั้งหมด    ๕   ผลกำรเรียนรู้ 
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๒๔ 
 

โครงสร้างรายวชิา  
 

  รายวชิา คอมพวิเตอร์ธุรกจิ  รหัสวชิา ว ๒๑๒๐๓   กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑  ภาคเรียนที ่๒    เวลาเรียน ๒๐ ช่ัวโมง   จ านวน  ๐.๕ หน่วยกติ 

อตัราส่วนระหว่างเรียน  ๖๐ : ๒๐ : ๒๐ 
 
ท่ี ช่ือหน่วย ผลการเรียนรู้ สาระส าคญั เวลา

(ชัว่โมง) 
น ้าหนกั 
คะแนน 

๑ คอมพิวเตอร์ใน
ชีวติประจ าวนั 

๑. ความรู้เบ้ืองตน้

เก่ียวกบัการใช้

โปรแกรม Microsoft 

Excell 

 

ในปัจจุบนัคอมพิวเตอร์เป็น
เคร่ืองมือใชใ้นการท างาน
การสืบคน้ขอ้มูลท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงมีบทบาท
ส าคญัในการช่วยอ านวย
ความสะดวกในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ และ
ตอบสนองความตอ้งการ
เฉพาะบุคคลและสังคม 

๔ ๕ 

๒ การท างานของ
คอมพิวเตอร์ 

๑. สามารถป้อนขอ้มูล

และการจดัการกบัขอ้มูล

ในรูปแบบต่าง ๆ ได ้

 

 
 

การท างานของคอมพิวเตอร์ท่ี
มีประสิทธิภาพข้ึนอยูก่บัการ
ท างานของหน่วย
รับเขา้   หน่วยประมวลผล
กลาง หน่วยความจ าหลกั 
หน่วยความ จ ารอง และ
หน่วยส่งออก ซ่ึงในปัจจุบนั
ไดมี้การน าคอมพิวเตอร์มาใช้
ในการท างานต่างๆ มากข้ึน 

๒ ๑๐ 

๓ การจดัการ
สารสนเทศ 

๑.สามารถสร้างสูตร

และฟังกช์นัในการ

ค านวณได ้

การจดัการสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิ ภาพจะท าให้
สามารถใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการใชง้าน
ต่างๆ   ไดเ้ป็นอยา่งดี 

๖ ๑๕ 
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๒๕ 
 

๒.สามารถสร้างแผนภูมิ

หรือชาร์ดได ้

๔ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

๑.สามารถจดัรูปแบบ
และพิมพเ์อกสารเพื่อ
จดัท าการ์ดในโอกาส
ต่าง ๆ ได ้

เทคโนโลยมีีบทบาทส าคญั
ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั
ของมนุษย ์  ท าใหชี้วติมี
ความสะดวกสบายมากข้ึนแต่
ก็มีผลกระทบต่อสังคมเป็น
อยา่งมากหากผูใ้ชข้าด
คุณธรรม   จริยธรรม    ดงันั้น
ผูใ้ชจึ้งตอ้งใชอ้ยา่งมี
วจิารณญาณ 

๔ ๒๐ 

สอบกลางภาค ๒ ๒๐ 
สอบปลายภาค ๒ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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๒๖ 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เติม 
 

รหัสวชิำ ว ๒๒๒๐๒  คอมพวิเตอร์ธุรกจิ                            กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่๒  ภำคเรียนที ่๑                          เวลำ ๒๐ ช่ัวโมง จ ำนวน ๐.๕ หน่วยกติ   
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการเร่ิมตน้ใชโ้ปรแกรมน าเสนอ ส่วนประกอบของโปรแกรมน าเสนอ การป้อน
และจดัรูปแบบขอ้มูล การตกแต่งงานน าเสนอใหมี้ความน่าสนใจ การปรับแกข้อ้มูล การจดัการกบังานน าเสนอ   

           เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ความสามารถในการใชท้กัษะกระบวนการปฏิบติั  เกิดความรู้  ความคิด  ความ
เขา้ใจ  เก่ียวกบัโปรแกรมน าเสนองาน  ตลอดจนสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้อีกทั้งยงัเป็น
พื้นฐานในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพได ้ รวมทั้งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ห็นคุณค่าการเรียนรู้  มีความ
รับผดิชอบมีวนิยั  มุ่งมัน่ในการท างาน ซ่ือสัตยสุ์จริต  ใฝ่เรียนรู้  อยูอ่ยา่งพอเพียง รักความเป็นไทย  รักชาติ  ศาสน์  
กษตัริย ์ มีจิต สารธารณะและมีสัมมาคารวะ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

๑. นกัเรียนสามารถเรียนรู้การท างานดว้ยโปรแกรม Microsoft PowerPoint  

๒. นกัเรียนสามารถตกแต่งงานน าเสนอใหมี้ความน่าสนใจได ้

๓. นกัเรียนจดัการกบังานน าเสนอได ้

๔. นกัเรียนสามารถเรียนรู้ความสามารถใหม่ๆ ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได ้

 

รวมทั้งหมด    ๔   ผลกำรเรียนรู้ 
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๒๗ 
 

โครงสร้างรายวชิา  
 

  รายวชิา คอมพวิเตอร์ธุรกจิ  รหัสวชิา ว ๒๒๒๐๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
             ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒  ภาคเรียนที ่๑    เวลาเรียน ๒๐ ช่ัวโมง   จ านวน  ๐.๕ หน่วยกติ 

อตัราส่วนระหว่างเรียน  ๖๐ : ๒๐ : ๒๐ 
 
ท่ี ช่ือหน่วย ผลการเรียนรู้ สาระส าคญั เวลา

(ชัว่โมง) 
น ้าหนกั 
คะแนน 

๑ คอมพิวเตอร์ใน
ชีวติประจ าวนั 

๑. นกัเรียนสามารถ
เรียนรู้การท างานดว้ย
โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint  

ในปัจจุบนัคอมพิวเตอร์เป็น
เคร่ืองมือใชใ้นการท างาน
การสืบคน้ขอ้มูลท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงมีบทบาท
ส าคญัในการช่วยอ านวย
ความสะดวกในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ และ
ตอบสนองความตอ้งการ
เฉพาะบุคคลและสังคม 

๔ ๕ 

๒ การท างานของ
คอมพิวเตอร์ 

๑. นกัเรียนสามารถตก

แต่งงานน าเสนอใหมี้

ความน่าสนใจได ้

 

 

 
 

การท างานของคอมพิวเตอร์ท่ี
มีประสิทธิภาพข้ึนอยูก่บัการ
ท างานของหน่วย
รับเขา้   หน่วยประมวลผล
กลาง หน่วยความจ าหลกั 
หน่วยความ จ ารอง และ
หน่วยส่งออก ซ่ึงในปัจจุบนั
ไดมี้การน าคอมพิวเตอร์มาใช้
ในการท างานต่างๆ มากข้ึน 

๔ ๑๐ 

๓ การจดัการ
สารสนเทศ 

๑.นกัเรียนจดัการกบั

งานน าเสนอได ้

 

 

การจดัการสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิ ภาพจะท าให้
สามารถใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการใชง้าน
ต่างๆ   ไดเ้ป็นอยา่งดี 

๔ ๑๕ 
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๒๘ 
 

๔ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

๑.สามารถจดัรูปแบบ
และพิมพเ์อกสารเพื่อ
จดัท าการ์ดในโอกาส
ต่าง ๆ ได ้

เทคโนโลยมีีบทบาทส าคญั
ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั
ของมนุษย ์  ท าใหชี้วติมี
ความสะดวกสบายมากข้ึนแต่
ก็มีผลกระทบต่อสังคมเป็น
อยา่งมากหากผูใ้ชข้าด
คุณธรรม   จริยธรรม    ดงันั้น
ผูใ้ชจึ้งตอ้งใชอ้ยา่งมี
วจิารณญาณ 

๔ ๒๐ 

สอบกลางภาค ๒ ๒๐ 
สอบปลายภาค ๒ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรคอมพวิเตอร์ธุรกจิโรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 

 

๒๙ 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เติม 
 

รหัสวชิำ ว ๒๒๒๐๓  คอมพวิเตอร์ธุรกจิ                             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่๒  ภำคเรียนที ่๒                          เวลำ ๒๐ ช่ัวโมง จ ำนวน ๐.๕ หน่วยกติ   
 

ศึกษาคุณสมบติัของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในงานกราฟิก การเขียนรูป การวาดรูปดว้ยโปรแกรมวาด
ภาพกราฟิกและกราฟิกพื้นฐาน การสร้างรูปภาพงานศิลป์ดว้ยคอมพิวเตอร์ ปฏิบติัการสร้างภพโดยใชค้  าสั่งจาก
โปรแกรมกราฟิก วาดภาพ เก็บภาพ เรียกภาพมาแกไ้ข ระบายสี ส าเนาภาพ ขยายและลดขนาดภาพ รูปแบบ
ตวัอกัษรพิมพง์าน เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะเบ้ืองตน้  เก่ียวกบัการสร้างภาพเบ้ืองตน้ และสร้าง
แนวคิดเก่ียวกบังานกราฟิกและการน าเสนอดว้ยคอมพิวเตอร์  

           เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ความสามารถในการใชท้กัษะกระบวนการปฏิบติั  เกิดความรู้  ความคิด  ความ
เขา้ใจ  เก่ียวกบัโปรแกรมงานกราฟิก  ตลอดจนสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้อีกทั้งยงัเป็น
พื้นฐานในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพได ้ รวมทั้งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ห็นคุณค่าการเรียนรู้  มีความ
รับผดิชอบมีวนิยั  มุ่งมัน่ในการท างาน ซ่ือสัตยสุ์จริต ใฝ่เรียนรู้  อยูอ่ยา่งพอเพียง รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์ 
กษตัริย ์มีจิต       สารธารณะและมีสัมมาคารวะ 
 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

๑. เพื่อเรียนรู้และอธิบายความรู้พื้นฐานของโปรแกรม Photoshop  

๒. นกัเรียนสามารถใชง้านโปรแกรม Photoshop  ได ้

๓. นกัเรียนสามารถสร้างงานกราฟิกจากงานท่ีไดรั้บมอบหมายได ้

๔. นกัเรียนสามารถสร้างงานกราฟิกจากจินตนาการได ้

 

รวมทั้งหมด    ๔   ผลกำรเรียนรู้ 
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๓๐ 
 

โครงสร้างรายวชิา  
 

  รายวชิา คอมพวิเตอร์ธุรกจิ  รหัสวชิา ว ๒๒๒๐๓   กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
             ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒  ภาคเรียนที ่๒    เวลาเรียน ๒๐ ช่ัวโมง   จ านวน  ๐.๕ หน่วยกติ 

อตัราส่วนระหว่างเรียน  ๖๐ : ๒๐ : ๒๐ 
 
ท่ี ช่ือหน่วย ผลการเรียนรู้ สาระส าคญั เวลา

(ชัว่โมง) 
น ้าหนกั 
คะแนน 

๑ คอมพิวเตอร์ใน
ชีวติประจ าวนั 

๑. เพื่อเรียนรู้และอธิบาย
ความรู้พื้นฐานของ
โปรแกรม Photoshop 

ในปัจจุบนัคอมพิวเตอร์เป็น
เคร่ืองมือใชใ้นการท างาน
การสืบคน้ขอ้มูลท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงมีบทบาท
ส าคญัในการช่วยอ านวย
ความสะดวกในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ และ
ตอบสนองความตอ้งการ
เฉพาะบุคคลและสังคม 

๔ ๕ 

๒ การท างานของ
คอมพิวเตอร์ 

๑. นกัเรียนสามารถใช้

งานโปรแกรม 

Photoshop  ได ้

 

 

 

 
 

การท างานของคอมพิวเตอร์ท่ี
มีประสิทธิภาพข้ึนอยูก่บัการ
ท างานของหน่วย
รับเขา้   หน่วยประมวลผล
กลาง หน่วยความจ าหลกั 
หน่วยความ จ ารอง และ
หน่วยส่งออก ซ่ึงในปัจจุบนั
ไดมี้การน าคอมพิวเตอร์มาใช้
ในการท างานต่างๆ มากข้ึน 

๔ ๑๐ 

๓ การจดัการ
สารสนเทศ 

๑.นกัเรียนสามารถสร้าง

งานกราฟิกจากงานท่ี

ไดรั้บมอบหมายได ้

 

การจดัการสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิ ภาพจะท าให้
สามารถใชเ้ทคโนโลยี

๔ ๑๕ 
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๓๑ 
 

สารสนเทศในการใชง้าน
ต่างๆ   ไดเ้ป็นอยา่งดี 

๔ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

๑.นกัเรียนสามารถสร้าง

งานกราฟิกจาก

จินตนาการได ้

 

เทคโนโลยมีีบทบาทส าคญั
ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั
ของมนุษย ์  ท าใหชี้วติมี
ความสะดวกสบายมากข้ึนแต่
ก็มีผลกระทบต่อสังคมเป็น
อยา่งมากหากผูใ้ชข้าด
คุณธรรม   จริยธรรม    ดงันั้น
ผูใ้ชจึ้งตอ้งใชอ้ยา่งมี
วจิารณญาณ 

๔ ๒๐ 

สอบกลางภาค ๒ ๒๐ 
สอบปลายภาค ๒ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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๓๒ 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เติม 
 

รหัสวชิำ ว ๒๓๒๐๒  คอมพวิเตอร์ธุรกจิ                             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่๓  ภำคเรียนที ่๑                           เวลำ ๒๐ ช่ัวโมง จ ำนวน ๐.๕ หน่วยกติ 
   

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการสร้างเวบ็เพจดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Macromedia Dreamweaver ๘ การประยกุต์
การสร้างเวบ็ไซต ์การจดัและการตกแต่งขอ้ความ การแทรกรูปภาพลงในเวบ็เพจ การสร้างตาราง การสร้างการ
เช่ือมโยงในแต่ละหนา้เวบ็เพจ เวบ็ไซต ์การแบ่งหนา้เวบ็เพจเป็นส่วน ๆ การสร้างฟอร์มเพื่อรองรับขอ้มูลจากผูใ้ช ้
การประยกุตส์ร้างเลเยอร์ในการตกแต่งเอกสารเวบ็เพจ การแทรกมลัติมิเดียส่ือต่าง ๆ ลงในเวบ็เพจ เพื่อการตกแต่ง
เวบ็เพจใหส้วยงาม  

เพื่อใหน้กัเรียนความรู้ความสามารถในการใชท้กัษะกระบวนการปฏิบติั  และประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ 
เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในการสร้างสรรคผ์ลงานทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และเกิดเจตคติท่ีดี ท าให้
สามารถใชค้อมพิวเตอร์เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ตลอดจนสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
อีกทั้งยงัเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพได ้ รวมทั้งพฒันาผูเ้รียนให้เห็นคุณค่าการเรียนรู้  มี
ความรับผดิชอบมีวนิยั  มุ่งมัน่ในการท างาน ซ่ือสัตยสุ์จริต ใฝ่เรียนรู้  อยูอ่ยา่งพอเพียง รักความเป็นไทย รักชาติ 
ศาสน์ กษตัริย ์มีจิตสารธารณะและมีสัมมาคารวะ 

 

ผลกำรเรียนรู้ 

      ๑. เพื่อเรียนรู้พื้นฐานของโปรแกรม Macromedia Dreamweaver ๘ 
      ๒. นกัเรียนสามารถใส่เน้ือความในเวบ็เพจได ้
      ๓. นกัเรียนสามารถใส่รูปภาพในเวบ็เพจได ้
      ๔. นกัเรียนสามารถสร้างตาราง (Table) ได ้
      ๕. นกัเรียนสามารถเช่ือมโยงเวบ็เพจ (Link) ได ้ 
      ๖. นกัเรียนสามารถจดัแบ่งหนา้เวบ็เพจดว้ยเฟรม (Frame) ได ้

 ๗. นกัเรียนสามารถใส่ส่ือแบบมลัติมีเดียได ้
 

รวมทั้งหมด    ๗   ผลกำรเรียนรู้ 
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๓๓ 
 

โครงสร้างรายวชิา  
 

  รายวชิา คอมพวิเตอร์ธุรกจิ  รหัสวชิา ว ๒๓๒๐๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
             ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓  ภาคเรียนที ่๑    เวลาเรียน ๒๐ ช่ัวโมง   จ านวน  ๐.๕ หน่วยกติ 

อตัราส่วนระหว่างเรียน  ๖๐ : ๒๐ : ๒๐ 
 
ท่ี ช่ือหน่วย ผลการเรียนรู้ สาระส าคญั เวลา

(ชัว่โมง) 
น ้าหนกั 
คะแนน 

๑ คอมพิวเตอร์ใน
ชีวติประจ าวนั 

๑. เพื่อเรียนรู้พื้นฐาน
ของโปรแกรม 
Macromedia 
Dreamweaver ๘ 

ในปัจจุบนัคอมพิวเตอร์เป็น
เคร่ืองมือใชใ้นการท างาน
การสืบคน้ขอ้มูลท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงมีบทบาท
ส าคญัในการช่วยอ านวย
ความสะดวกในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ และ
ตอบสนองความตอ้งการ
เฉพาะบุคคลและสังคม 

๔ ๕ 

๒ การท างานของ
คอมพิวเตอร์ 

๑. นกัเรียนสามารถใส่

เน้ือความในเวบ็เพจได ้

๒. นกัเรียนสามารถใส่

รูปภาพในเวบ็เพจได ้

๓. นกัเรียนสามารถ

สร้างตาราง (Table) ได ้

  

การท างานของคอมพิวเตอร์ท่ี
มีประสิทธิภาพข้ึนอยูก่บัการ
ท างานของหน่วย
รับเขา้   หน่วยประมวลผล
กลาง หน่วยความจ าหลกั 
หน่วยความ จ ารอง และ
หน่วยส่งออก ซ่ึงในปัจจุบนั
ไดมี้การน าคอมพิวเตอร์มาใช้
ในการท างานต่างๆ มากข้ึน 

๖ ๑๐ 

๓ การจดัการ
สารสนเทศ 

๑.นกัเรียนสามารถ
เช่ือมโยงเวบ็เพจ (Link) 
ได ้
 

การจดัการสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิ ภาพจะท าให้
สามารถใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการใชง้าน
ต่างๆ   ไดเ้ป็นอยา่งดี 

๒ ๑๕ 
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๓๔ 
 

๔ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

๑.นกัเรียนสามารถ
จดัแบ่งหนา้เวบ็เพจดว้ย
เฟรม (Frame) ได ้
๒. นกัเรียนสามารถใส่
ส่ือแบบมลัติมีเดียได ้

เทคโนโลยมีีบทบาทส าคญั
ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั
ของมนุษย ์  ท าใหชี้วติมี
ความสะดวกสบายมากข้ึนแต่
ก็มีผลกระทบต่อสังคมเป็น
อยา่งมากหากผูใ้ชข้าด
คุณธรรม   จริยธรรม    ดงันั้น
ผูใ้ชจึ้งตอ้งใชอ้ยา่งมี
วจิารณญาณ 

๔ ๒๐ 

สอบกลางภาค ๒ ๒๐ 
สอบปลายภาค ๒ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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๓๕ 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เติม 
 

รหัสวชิำ ว ๒๓๒๐๓  คอมพิวเตอร์ธุรกจิ                      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่๓  ภำคเรียนที ่๒                    เวลำ ๒๐ ช่ัวโมง จ ำนวน ๐.๕ หน่วยกติ  
  

ศึกษาระบบหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ความหมายของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทของหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์  คุณลกัษณะของระบบคอมพิวเตอร์ ท่ีใชก้บัหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  โปรแกรมจดัท าหนงัสือ
อีเล็กทรอนิกส์  ปฏิบติัการสร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใชโ้ปรแกรมส าหรับสร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  และ
สามารถน าเสนอหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ได ้     

เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมท่ีใชก้บั
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  สามารถสร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ได ้ตลอดจนสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้อีกทั้งยงัเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพได ้ รวมทั้งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ห็น
คุณค่าการเรียนรู้  มีความรับผดิชอบมีวินยั  มุ่งมัน่ในการท างาน ซ่ือสัตยสุ์จริต ใฝ่เรียนรู้  อยูอ่ยา่งพอเพียง รักความ
เป็นไทย รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์มีจิตสารธารณะและมีสัมมาคารวะ 
 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

              ๑. ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 
๒. การติดตั้งและส่วนประกอบของโปรแกรม Flip Album Vista Suite  

๓. ขั้นตอนการสร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book 

๔. การตกแต่งหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  E-Book 

๕. การเผยแพร่หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book 

 

รวมทั้งหมด    ๕   ผลกำรเรียนรู้ 
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๓๖ 
 

โครงสร้างรายวชิา  
 

  รายวชิา คอมพวิเตอร์ธุรกจิ  รหัสวชิา ว ๒๓๒๐๓   กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
             ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓  ภาคเรียนที ่๒    เวลาเรียน ๒๐ ช่ัวโมง   จ านวน  ๐.๕ หน่วยกติ 

อตัราส่วนระหว่างเรียน  ๖๐ : ๒๐ : ๒๐ 
 
ท่ี ช่ือหน่วย ผลการเรียนรู้ สาระส าคญั เวลา

(ชัว่โมง) 
น ้าหนกั 
คะแนน 

๑ คอมพิวเตอร์ใน
ชีวติประจ าวนั 

๑. ความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบัหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-
Book) 
 

ในปัจจุบนัคอมพิวเตอร์เป็น
เคร่ืองมือใชใ้นการท างาน
การสืบคน้ขอ้มูลท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงมีบทบาท
ส าคญัในการช่วยอ านวย
ความสะดวกในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ และ
ตอบสนองความตอ้งการ
เฉพาะบุคคลและสังคม 

๔ ๕ 

๒ การท างานของ
คอมพิวเตอร์ 

๑. การติดตั้งและ

ส่วนประกอบของ

โปรแกรม Flip Album 

Vista Suite  

๒. ขั้นตอนการสร้าง

หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 

E-Book   

การท างานของคอมพิวเตอร์ท่ี
มีประสิทธิภาพข้ึนอยูก่บัการ
ท างานของหน่วย
รับเขา้   หน่วยประมวลผล
กลาง หน่วยความจ าหลกั 
หน่วยความ จ ารอง และ
หน่วยส่งออก ซ่ึงในปัจจุบนั
ไดมี้การน าคอมพิวเตอร์มาใช้
ในการท างานต่างๆ มากข้ึน 

๖ ๑๐ 

๓ การจดัการ
สารสนเทศ 

๑.การตกแต่งหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์  E-Book 
 

การจดัการสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิ ภาพจะท าให้
สามารถใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการใชง้าน
ต่างๆ   ไดเ้ป็นอยา่งดี 

๔ ๑๕ 
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๓๗ 
 

๔ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

๑.การเผยแพร่หนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์ E-Book 

เทคโนโลยมีีบทบาทส าคญั
ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั
ของมนุษย ์  ท าใหชี้วติมี
ความสะดวกสบายมากข้ึนแต่
ก็มีผลกระทบต่อสังคมเป็น
อยา่งมากหากผูใ้ชข้าด
คุณธรรม   จริยธรรม    ดงันั้น
ผูใ้ชจึ้งตอ้งใชอ้ยา่งมี
วจิารณญาณ 

๒ ๒๐ 

สอบกลางภาค ๒ ๒๐ 
สอบปลายภาค ๒ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
 

การให้ระดับผลการเรียน 
   ในการตดัสินเพื่อให้ระดบัผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ใช้ตวัเลขแสดง
ระดบัผลการเรียนเป็น ๘ ระดบั 
   รายวิชาท่ีจะนับหน่วยกิตได้จะตอ้งได้ระดบัผลการเรียนตั้งแต่ ๑ ข้ึนไป โดยมีแนว  การให้
ระดบัผลการเรียนดงัน้ี 

คะแนนร้อยละ ระดับผลการเรียน ความหมายของผลการประเมิน 
๘๐-๑๐๐ ๔ ดีเยีย่ม 
๗๕-๗๙ ๓.๕ ดีมาก 
๗๐-๗๔ ๓ ดี 
๖๕-๖๙ ๒.๕ ค่อนขา้งดี 
๖๐-๖๔ ๒ ปานกลาง 
๕๕-๕๙ ๑.๕ พอใช ้
๕๐-๕๔ ๑ ผา่นเกณฑข์ั้นต ่า 
๐-๔๙ ๐ ต ่ากวา่เกณฑ์ 
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๓๘ 
 

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์นั้น ให้ระดบัผลการประเมินเป็นผ่าน
และไม่ผา่น  กรณีท่ีผา่นใหร้ะดบัผลการเรียนเป็นดีเยีย่ม  ดีและผา่น 

   
  สถานศึกษาสามารถก าหนดความหมายของผลการประเมินคุณภาพเป็นดีเยี่ยม  ดีและผ่าน   ซ่ึง
สามารถใชด้งัน้ี 
     ๑)  การประเมินอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขยีน 
     ดีเยีย่ม หมายถึง  สามารถจับใจความส าคัญได้ครบถ้วน  เขยีนวิพากษ์วิจารณ์ 
        เขยีนสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นประกอบอย่างมเีหตุผล  
       ได้ถกูต้องและสมบูรณ์  ใช้ภาษาสุภาพและเรียบเรียง 
        ได้สละสลวย  
     ดี หมายถึง  สามารถจับใจความส าคัญได้  เขยีนวิพากษ์วิจารณ์  
        และเขยีนสร้างสรรค์ได้โดยใช้ภาษาสุภาพ 
     ผ่าน หมายถึง  สามารถจับใจความส าคัญและเขยีนวิพากษ์วิจารณ์ได้บ้าง 
    ๒)  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     ดีเยีย่ม หมายถึง  ผู้เรียนมคุีณลักษณะในการปฏิบัติจนเป็นนิสัยและ 
        น าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัเพ่ือประโยชน์สุขของ 
        ตนเองและสังคม 
     ดี หมายถึง  ผู้เรียนมคุีณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
        เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับของสังคม 
     ผ่าน หมายถึง  ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเง่ือนไข 
      ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   
 การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จะตอ้งพิจารณาทั้งเวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม  การปฏิบติักิจกรรมและ
ผลงานของผูเ้รียน ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดและใหผ้ลการเขา้ร่วมกิจกรรมเป็นผา่น และไม่ผา่น 
   
ผลการเรียนทีม่ีเง่ือนไข 
   ผลการเรียนท่ีมีเง่ือนไข ไดแ้ก่ ไม่มีสิทธ์ิเขา้รับการประเมินผลปลายภาคในรายวชิาและรอการ
ตดัสิน  ใหใ้ชต้วัอกัษรระบุเง่ือนไขแสดงผลการเรียน ประกอบดว้ย 
   ๑)  ตวัอกัษรแสดงผลการเรียนแต่ละรายวชิาใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้   
    “มส” หมายถึง ไม่มีสิทธิเขา้รับการประเมินผลปลายภาคเรียน โดยผูเ้รียนท่ีมีเวลาเรียนไม่
ถึงร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนในแต่ละรายวชิาและไม่ไดรั้บการผอ่นผนัใหเ้ขา้รับการวดัผลปลายภาคเรียน 
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๓๙ 
 

    “ร” หมายถึง รอการตดัสินและยงัตดัสินไม่ได ้โดยผูเ้รียนไม่มีขอ้มูลผลการเรียนรายวชิา
นั้นครบถว้น เช่น ไม่ไดว้ดัผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไม่ไดส่้งงานท่ีมอบหมายใหท้ าซ่ึงงานนั้นเป็นส่วน
หน่ึงของการตดัสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวสิัยท่ีท าใหป้ระเมินผลการเรียนไม่ได ้
 

๒)  ตวัอกัษรแสดงผลการเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
  “ผ” หมายถึง ผา่นเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด 
  “มผ” หมายถึง ไม่ผา่นเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด 

การเปลี่ยนผลการเรียน “๐” 
   สถานศึกษาจดัให้มีการสอนซ่อมเสริมในตวัช้ีวดัท่ีผูเ้รียนสอบไม่ผ่านก่อน แลว้จึงสอบแก้
ตวัให้และใหส้อบแกต้วัไดไ้ม่เกิน ๒ คร้ัง  ทั้งน้ีตอ้งด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น   
   ถา้ผูเ้รียนไม่ด าเนินการสอบแกต้วัตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวน้ี้ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของ
สถานศึกษาท่ีจะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน 
   ถา้สอบแกต้วั ๒ คร้ังแลว้ ยงัไดร้ะดบัผลการเรียน “๐” อีก ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการเก่ียวกบัการแกผ้ลการเรียนของผูเ้รียนโดยปฏิบติัดงัน้ี 
    ๑)  ใหเ้รียนซ ้ ารายวชิาถา้เป็นรายวชิาพื้นฐาน 
    ๒)  ใหเ้รียนซ ้ าหรือเปล่ียนรายวชิาเรียนใหม่  ถา้เป็นรายวชิาเพิ่มเติม โดยใหอ้ยูใ่น 
ดุลยพินิจของสถานศึกษา  
  ในกรณีท่ีเปล่ียนรายวชิาเรียนใหม่ ใหห้มายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวา่เรียนแทนรายวชิาใด 
 
การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” 
   การเปล่ียนผลการเรียน “ร” มี ๒ กรณี ดงัน้ี 
   ๑.  มีเหตุสุดวสิัย ท าใหป้ระเมินผลการเรียนไม่ได ้ เช่น  เจบ็ป่วย  เม่ือผูเ้รียนไดเ้ขา้สอบหรือ
ส่งผลงานท่ีติดคา้งอยูเ่สร็จเรียบร้อย หรือแกปั้ญหาเสร็จส้ินแลว้ ใหไ้ดร้ะดบัผลการเรียนตามปกติ    (ตั้งแต่ ๐ - ๔) 
   ๒.  ถา้สถานศึกษาพิจารณาแลว้เห็นวา่ไม่ใช่เหตุสุดวสิัย  เม่ือผูเ้รียนไดเ้ขา้สอบ หรือส่งผลงาน
ท่ีติดคา้งอยูเ่สร็จเรียบร้อย หรือแกปั้ญหาเสร็จส้ินแลว้ ใหไ้ดร้ะดบัผลการเรียนไม่เกิน “๑” 
   การเปล่ียนผลการเรียน “ร” ใหด้ าเนินการแกไ้ขตามสาเหตุใหเ้สร็จส้ินภายใน  
ปีการศึกษานั้น ถา้ผูเ้รียนไม่มาด าเนินการแก ้“ร” ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้ห้เรียนซ ้ ารายวชิา ยกเวน้ 
มีเหตุสุดวสิัย ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะขยายเวลาการแก ้“ร” ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน 
แต่เม่ือพน้ก าหนดน้ีแลว้ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
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๔๐ 
 

   (๑) ใหเ้รียนซ ้ ารายวชิา ถา้เป็นรายวชิาพื้นฐาน 
   (๒) ใหเ้รียนซ ้ าหรือเปล่ียนรายวชิาเรียนใหม่ ถา้เป็นรายวชิาเพิ่มเติม โดยใหอ้ยูใ่น 
ดุลยพินิจของสถานศึกษา 
   ในกรณีท่ีเปล่ียนรายวชิาเรียนใหม่ ใหห้มายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวา่ เรียนแทน
รายวชิาใด  
 
การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” 
   การเปล่ียนผลการเรียน “มส” มี ๒ กรณี ดงัน้ี 
   ๑)  กรณีผูเ้รียนไดผ้ลการเรียน “มส”  เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐  แต่มีเวลาเรียนไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด ใหส้ถานศึกษาจดัใหเ้รียนเพิ่มเติมโดยใชช้ัว่โมงสอนซ่อมเสริม หรือเวลา
วา่ง หรือวนัหยุด หรือมอบหมายงานใหท้ า จนมีเวลาเรียนครบตามท่ีก าหนดไวส้ าหรับรายวชิานั้นแลว้จึงใหส้อบ
เป็นกรณีพิเศษ  ผลการสอบแก ้“มส” ใหไ้ดร้ะดบัผลการเรียนไม่เกิน “๑”การแก ้“มส”กรณีน้ีใหก้ระท าใหเ้สร็จส้ิน
ในปีการศึกษานั้น  ถา้ผูเ้รียนไม่มาด าเนินการแก ้“มส” ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวน้ี้ให้เรียนซ ้ า ยกเวน้ มีเหตุ
สุดวสิัย ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะขยายเวลาการแก ้“มส” ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ภาคเรียน แต่เม่ือพน้
ก าหนดน้ีแลว้ ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
      ใหเ้รียนซ ้ ารายวชิา ถา้เป็นรายวชิาพื้นฐาน 
      ให้เรียนซ ้ าหรือเปล่ียนรายวิชาเรียนใหม่  ถา้เป็นรายวิชาเพิ่มเติมโดยให้อยูใ่นดุลยพินิจ
ของสถานศึกษา  
   ๒)  กรณีผูเ้รียนไดผ้ลการเรียน “มส” และมีเวลาเรียนนอ้ยกวา่ร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
ให้สถานศึกษาจดัให้เรียนซ ้ าในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม หรือเปล่ียนรายวิชาใหม่ได ้ส าหรับรายวิชา
เพิ่มเติมเท่านั้น 
   ในกรณีท่ีเปล่ียนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทน
รายวชิาใด  
 
  
 
  
  ๒.๙  การเปลี่ยนผลการเรียน “มผ” 
    
 
 

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

เปิดเรียนปีการศึกษาถัดไป สถานศึกษาอาจเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของ
ผู้ เรียนได้ ทั้งน้ี โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ต้นสังกัดควรเป็นผู้พิจารณาประสานให้มีการด าเนินการ

เรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพือ่แก้ไขผลการเรียนของผู้ เรียน 
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๔๑ 
 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑  ก าหนดใหผู้เ้รียนเขา้ร่วม 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ๓ กิจกรรม  คือ๑) กิจกรรมแนะแนว  ๒) กิจกรรมนกัเรียน  ซ่ึงประกอบดว้ย กิจกรรมลูกเสือ  
เนตรนารี  ยวุกาชาด  ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ หรือนกัศึกษาวิชาทหาร โดยผูเ้รียนเลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง  ๑ กิจกรรมและ
เลือกเขา้ร่วมกิจกรรมชุมนุม หรือชมรมอีก  ๑ กิจกรรม  ๓) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์
   ในกรณีท่ีผูเ้รียนไดผ้ลการเรียน “มผ” สถานศึกษาตอ้งจดัซ่อมเสริมใหผู้เ้รียนท ากิจกรรมจนครบ
ตามเวลาท่ีก าหนด หรือปฏิบติักิจกรรมเพื่อพฒันาคุณลกัษณะท่ีตอ้งปรับปรุง แกไ้ข แลว้จึงเปล่ียนผลการเรียนจาก 
“มผ” เป็น “ผ” ทั้งน้ีด าเนินการใหเ้สร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น ยกเวน้มีเหตุสุดวสิัยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของ
สถานศึกษา 
 
การเรียนซ ้า 
   สถานศึกษาจะจดัใหผู้เ้รียนเรียนซ ้ าใน ๒ กรณี ดงัน้ี 
   กรณีท่ี ๑  เรียนซ ้ ารายวชิา หากผูเ้รียนไดรั้บการสอนซ่อมเสริมและสอบแกต้วั ๒ คร้ังแลว้ไม่
ผา่นเกณฑก์ารประเมิน ให้เรียนซ ้ ารายวชิานั้น  ทั้งน้ี ให้อยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจดัให้เรียนซ ้ า
ในช่วงใดช่วงหน่ึงท่ีสถานศึกษาเห็นวา่เหมาะสม  เช่น  พกักลางวนั  วนัหยดุ  ชัว่โมงวา่งหลงัเลิกเรียน  ภาคฤดู
ร้อน เป็นตน้ 
   กรณีท่ี ๒   เรียนซ ้ าชั้น มี ๒ ลกัษณะ คือ 
   ผูเ้รียนมีระดับผลการเรียนเฉล่ียในปีการศึกษานั้นต ่ากว่า ๑.๐๐และมีแนวโน้มว่าจะเป็น
ปัญหาต่อการเรียนในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน 
     ผูเ้รียนมีผลการเรียน  ๐ , ร , มสเกินคร่ึงหน่ึงของรายวชิาท่ีลงทะเบียนเรียนใน ปีการศึกษานั้น 
   ทั้งน้ี หากเกิดลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หรือทั้ง ๒ ลกัษณะ ใหส้ถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณา  หากเห็นวา่ไม่มีเหตุผลอนัสมควรก็ใหซ้ ้ าชั้น โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและ    ใหใ้ชผ้ลการเรียนใหม่
แทน  หากพิจารณาแลว้ไม่ตอ้งเรียนซ ้ าชั้น ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษา      ในการแกไ้ขผลการเรียน 
 
การสอนซ่อมเสริม 
   การสอนซ่อมเสริม  เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการจดัการเรียนรู้และเป็นการใหโ้อกาสแก่ผูเ้รียน
ไดมี้เวลาเรียนรู้ส่ิงต่างๆ เพิ่มข้ึน  จนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดัท่ีก าหนดไว ้ การสอนซ่อม
เสริมเป็นการสอนกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามแผนจดัการเรียนรู้ปกติเพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีพบใน
ผูเ้รียน  โดยจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน 
   การสอนซ่อมเสริมสามารถด าเนินการไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 
   ๑)  ผูเ้รียนมีความรู้/ทกัษะพื้นฐานไม่เพียงพอท่ีจะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้น  ควรจดั การสอน
ซ่อมเสริม  ปรับความรู้/ทกัษะพื้นฐาน   
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๔๒ 
 

   ๒)  การประเมินระหวา่งเรียน  ผูเ้รียนไม่สามารถแสดงความรู้  ทกัษะกระบวนการ หรือเจตคติ 
/ คุณลกัษณะท่ีก าหนดไวต้ามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั   
   ๓)  ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ และ/หรือต ่ากว่าเกณฑ์การประเมิน  โดยผูเ้รียนไดร้ะดบัผลการ
เรียน  “๐” ตอ้งจดัการสอนซ่อมเสริมก่อนจะใหผู้เ้รียนสอบแกต้วั 
   ๔)  ผูเ้รียนมีผลการเรียนไม่ผา่น  สามารถจดัสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อน  ทั้งน้ีให้อยูใ่นดุลย
พินิจของสถานศึกษา 
 
 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
          (๑)  ผูเ้รียนเรียนรายวชิาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็นรายวชิาพื้นฐาน ๖๖ 
หน่วยกิต และรายวชิาเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
         (๒)  ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิต ตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวชิาพื้นฐาน  ๖๖ 
หน่วยกิต  และรายวชิาเพิ่มเติมไม่นอ้ยกวา่  ๑๑ หน่วยกิต 
         (๓)  ผูเ้รียนมีผลการประเมิน การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดบัผา่น เกณฑ ์
การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
         (๔)  ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ในระดบัผา่นเกณฑ ์
การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
         (๕)  ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผา่นเกณฑก์ารประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
 ส าหรับการจบการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาส าหรับผูมี้
ความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาส าหรับผูด้อ้ยโอกาส การศึกษาตามอธัยาศยัใหค้ณะกรรมการ
ของสถานศึกษา  เขตพื้นท่ีการศึกษา  และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ด าเนินการวดั 
และประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัเกณฑใ์นแนวปฏิบติัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
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๔๓ 
 

การเช่ือมโยงองคค์วามรู้ เพื่อความต่อเน่ือง และการเทียบโอนหน่วยกิต ระหวา่งการศึกษาขั้นพื้นฐานกบั
อาชีวศึกษา รายวชิาท่ีสามารถน าไปเทียบโอนหน่วยกิต ในระดบัมธัยมตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา โดยมี
เง่ือนไขท่ีผูเ้รียนไดป้ระกาศนียบตัรหลกัสูตรระยะสั้น 
ตารางความต่อเน่ืองเช่ือมโยงรายวชิา 
 

ท่ี 
การศึกษาขั้นขั้นพื้นฐาน มธัยมตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษา 

รหสัวชิา ช่ือรายวชิา ค าอธิบายรายวชิา รหสัวชิา ช่ือรายวชิา ค าอธิบายรายวชิา 
๑ ว๒๑๒๐๒ คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ  
ศึกษาการใช้
คอมพิวเตอร์ การเปิด 
ปิดเคร่ือง การใช้
แป้นพิมพ ์
ระบบปฏิบติัการ การ
จดัท าส าเนาแผน่บนัทึก 
การดูสารบญั 
แฟ้มขอ้มูล การแกไ้ข
ขอ้มูลค าสั่งต่าง ๆ ใน
การพิมพแ์ฟ้มขอ้มูล
เอกสารการพิมพต์าราง 
การคน้หาและ
เปล่ียนแปลงขอ้ความ 
ค าสั่งพิเศษในการสั่ง
พิมพ ์การประยกุตใ์น
การพิมพเ์อกสารต่าง ๆ  

ปฏิบติัการใช้
เคร่ืองและปรับแต่งภาพ
บนจอ ใชโ้ปรแกรม
ประมวลผลค า ป้อน
ขอ้มูล แกไ้ขขอ้มูล ใช้
ค  าสั่งในการพิมพ์
แฟ้มขอ้มูล เอกสาร 
จดัเก็บแฟ้มขอ้มูล

๒๐๐๐๑-
๒๐๐๑ 

คอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพ 

ศึกษาและปฏิบติั
เก่ียวกบัการใช้
คอมพิวเตอร์ และ
ระบบสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพ การ
ใช ้
ระบบปฏิบติัการ
(Windows, Mac , 
Open source OS , 
ฯลฯ ) การใช้
โปรแกรม
ประมวลผลค า เพื่อ 
จดัท าเอกสารใน
งานอาชีพ การใช้
โปรแกรมตาราง 
ท าการเพื่อการ
ค านวณในงาน
อาชีพ การใช ้
โปรแกรมการน า
เสนอผลงาน หรือ
การใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูป อ่ืน ๆ 
ตามลกัษณะงาน
อาชีพ การใช ้
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๔๔ 
 

เอกสารและเรียก
แฟ้มขอ้มูลมาแกไ้ข 
ก าหนดรูปแบบเอกสาร 
พิมพเ์อกสาร สร้าง
ตาราง คน้หาและ
เปล่ียนแปลงขอ้ความใช้
ค  าสั่งพิเศษในการสั่ง
พิมพ ์ 

           เพื่อใหน้กัเรียนมี
ความรู้ความสามารถใน
การใชท้กัษะ
กระบวนการปฏิบติั  
เกิดความรู้  ความคิด  
ความเขา้ใจ  เก่ียวกบั
โปรแกรมประมวลผล
ค า  สามารถน าไปใชใ้น
การจดัท าเอกสาร  
ตลอดจนสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้อีกทั้ง
ยงัเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพได ้ 
รวมทั้งพฒันาผูเ้รียนให้
เห็นคุณค่าการเรียนรู้  มี
ความรับผดิชอบมีวนิยั 
มุ่งมัน่ในการท างาน 
ซ่ือสัตยสุ์จริต ใฝ่เรียนรู้ 
อยูอ่ยา่งพอเพียง รัก
ความเป็นไทย  รักชาติ  
ศาสน์  กษตัริย ์ มีจิต   

อินเทอร์เน็ตสืบคน้
ขอ้มูลเพื่องาน
อาชีพและการ
ส่ือสารขอ้มูล
สารสนเทศ 
ผลกระทบของการ
ใช ้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
จริยธรรมและ
ความรับผดิชอบใน
การใชค้อมพิวเตอร์
กบัระบบ
สารสนเทศ และ
งานอาชีพ 
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๔๕ 
 

สาธารณะและมีสัมมา
คารวะ 

๒ ว๒๑๒๐๓ คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

ศึกษาและ
ปฏิบติัเก่ียวกบัการ
เร่ิมตน้ใชโ้ปรแกรม
ตารางงาน 
ส่วนประกอบของ
โปรแกรมตารางงาน 
การป้อนและจดัรูปแบบ
ขอ้มูล การสร้างสูตร
และการใชฟั้งกช์นัใน
การค านวณ การปรับแก้
ขอ้มูล การจดัการ
ฐานขอ้มูลในตารางงาน 
การออกรายงานใน
รูปแบบขอ้ความและ
แผนภูมิ การวเิคราะห์
ขอ้มูล สร้างตารางสรุป
สาระส าคญั (Pivot 
Table)   

           เพื่อใหน้กัเรียนมี
ความรู้ความสามารถใน
การใชท้กัษะ
กระบวนการปฏิบติั  
เกิดความรู้  ความคิด  
ความเขา้ใจ  เก่ียวกบั
โปรแกรมตารางงาน  
ตลอดจนสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้อีกทั้ง
ยงัเป็นพื้นฐานใน

๒๐๐๐๑-
๒๐๐๑ 

คอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพ 

ศึกษาและปฏิบติั
เก่ียวกบัการใช้
คอมพิวเตอร์ และ
ระบบสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพ การ
ใช ้
ระบบปฏิบติัการ
(Windows, Mac , 
Open source OS , 
ฯลฯ ) การใช้
โปรแกรม
ประมวลผลค า เพื่อ 
จดัท าเอกสารใน
งานอาชีพ การใช้
โปรแกรมตาราง 
ท าการเพื่อการ
ค านวณในงาน
อาชีพ การใช ้
โปรแกรมการน า
เสนอผลงาน หรือ
การใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูป อ่ืน ๆ 
ตามลกัษณะงาน
อาชีพ การใช ้
อินเทอร์เน็ตสืบคน้
ขอ้มูลเพื่องาน
อาชีพและการ
ส่ือสารขอ้มูล
สารสนเทศ 
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การศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพได ้ 
รวมทั้งพฒันาผูเ้รียนให้
เห็นคุณค่าการเรียนรู้  มี
ความรับผดิชอบมีวนิยั  
มุ่งมัน่ในการท างาน 
ซ่ือสัตยสุ์จริต  ใฝ่เรียนรู้  
อยูอ่ยา่งพอเพียง        รัก
ความเป็นไทย  รักชาติ  
ศาสน์  กษตัริย ์ มีจิต
สารธารณะและมีสัมมา
คารวะ 
 

ผลกระทบของการ
ใช ้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
จริยธรรมและ
ความรับผดิชอบใน
การใชค้อมพิวเตอร์
กบัระบบ
สารสนเทศ และ
งานอาชีพ 
 

๓ ว๒๒๒๐๒ คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

ศึกษาและ
ปฏิบติัเก่ียวกบัการ
เร่ิมตน้ใชโ้ปรแกรม
น าเสนอ ส่วนประกอบ
ของโปรแกรมน าเสนอ 
การป้อนและจดัรูปแบบ
ขอ้มูล การตกแต่งงาน
น าเสนอใหมี้ความ
น่าสนใจ การปรับแก้
ขอ้มูล การจดัการกบั
งานน าเสนอ   

           เพื่อใหน้กัเรียนมี
ความรู้ความสามารถใน
การใชท้กัษะ
กระบวนการปฏิบติั  
เกิดความรู้  ความคิด  
ความเขา้ใจ  เก่ียวกบั
โปรแกรมน าเสนองาน  

๒๐๐๐๑-
๒๐๐๑ 

คอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพ 

ศึกษาและปฏิบติั
เก่ียวกบัการใช้
คอมพิวเตอร์ และ
ระบบสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพ การ
ใช ้
ระบบปฏิบติัการ
(Windows, Mac , 
Open source OS , 
ฯลฯ ) การใช้
โปรแกรม
ประมวลผลค า เพื่อ 
จดัท าเอกสารใน
งานอาชีพ การใช้
โปรแกรมตาราง 
ท าการเพื่อการ
ค านวณในงาน
อาชีพ การใช ้
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๔๗ 
 

ตลอดจนสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้อีกทั้ง
ยงัเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพได ้ 
รวมทั้งพฒันาผูเ้รียนให้
เห็นคุณค่าการเรียนรู้  มี
ความรับผดิชอบมีวนิยั  
มุ่งมัน่ในการท างาน 
ซ่ือสัตยสุ์จริต  ใฝ่เรียนรู้  
อยูอ่ยา่งพอเพียง รัก
ความเป็นไทย  รักชาติ  
ศาสน์  กษตัริย ์ มีจิต 
สารธารณะและมีสัมมา
คารวะ 
 

โปรแกรมการน า
เสนอผลงาน หรือ
การใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูป อ่ืน ๆ 
ตามลกัษณะงาน
อาชีพ การใช ้
อินเทอร์เน็ตสืบคน้
ขอ้มูลเพื่องาน
อาชีพและการ
ส่ือสารขอ้มูล
สารสนเทศ 
ผลกระทบของการ
ใช ้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
จริยธรรมและ
ความรับผดิชอบใน
การใชค้อมพิวเตอร์
กบัระบบ
สารสนเทศ และ
งานอาชีพ 

๔ ว๒๒๒๐๓ คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

ศึกษา
คุณสมบติัของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ในงาน
กราฟิก การเขียนรูป 
การวาดรูปดว้ย
โปรแกรมวาด
ภาพกราฟิกและกราฟิก
พื้นฐาน การสร้าง
รูปภาพงานศิลป์ดว้ย
คอมพิวเตอร์ ปฏิบติัการ
สร้างภพโดยใชค้  าสั่ง

๒๐๐๐๑-
๒๐๐๑ 

คอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพ 

ศึกษาและปฏิบติั
เก่ียวกบัการใช้
คอมพิวเตอร์ และ
ระบบสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพ การ
ใช ้
ระบบปฏิบติัการ
(Windows, Mac , 
Open source OS , 
ฯลฯ ) การใช้
โปรแกรม
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๔๘ 
 

จากโปรแกรมกราฟิก 
วาดภาพ เก็บภาพ เรียก
ภาพมาแกไ้ข ระบายสี 
ส าเนาภาพ ขยายและลด
ขนาดภาพ รูปแบบ
ตวัอกัษรพิมพง์าน 
เพื่อใหมี้ความรู้ ความ
เขา้ใจและทกัษะ
เบ้ืองตน้  เก่ียวกบัการ
สร้างภาพเบ้ืองตน้ และ
สร้างแนวคิดเก่ียวกบั
งานกราฟิกและการ
น าเสนอดว้ย
คอมพิวเตอร์  

           เพื่อใหน้กัเรียนมี
ความรู้ความสามารถใน
การใชท้กัษะ
กระบวนการปฏิบติั  
เกิดความรู้  ความคิด  
ความเขา้ใจ  เก่ียวกบั
โปรแกรมงานกราฟิก  
ตลอดจนสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้อีกทั้ง
ยงัเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพได ้ 
รวมทั้งพฒันาผูเ้รียนให้
เห็นคุณค่าการเรียนรู้  มี
ความรับผดิชอบมีวนิยั  
มุ่งมัน่ในการท างาน 

ประมวลผลค า เพื่อ 
จดัท าเอกสารใน
งานอาชีพ การใช้
โปรแกรมตาราง 
ท าการเพื่อการ
ค านวณในงาน
อาชีพ การใช ้
โปรแกรมการน า
เสนอผลงาน หรือ
การใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูป อ่ืน ๆ 
ตามลกัษณะงาน
อาชีพ การใช ้
อินเทอร์เน็ตสืบคน้
ขอ้มูลเพื่องาน
อาชีพและการ
ส่ือสารขอ้มูล
สารสนเทศ 
ผลกระทบของการ
ใช ้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
จริยธรรมและ
ความรับผดิชอบใน
การใชค้อมพิวเตอร์
กบัระบบ
สารสนเทศ และ
งานอาชีพ 
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๔๙ 
 

ซ่ือสัตยสุ์จริต ใฝ่เรียนรู้  
อยูอ่ยา่งพอเพียง รัก
ความเป็นไทย รักชาติ 
ศาสน์ กษตัริย ์มีจิต       
สารธารณะและมีสัมมา
คารวะ 
 

๕ ว๒๓๒๐๒ คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

ศึกษาเก่ียวกบั
หลกัการสร้างเวบ็เพจ
ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 
Macromedia 
Dreamweaver ๘ การ
ประยกุตก์ารสร้าง
เวบ็ไซต ์การจดัและการ
ตกแต่งขอ้ความ การ
แทรกรูปภาพลงในเวบ็
เพจ การสร้างตาราง 
การสร้างการเช่ือมโยง
ในแต่ละหนา้เวบ็เพจ 
เวบ็ไซต ์การแบ่งหนา้
เวบ็เพจเป็นส่วน ๆ การ
สร้างฟอร์มเพื่อรองรับ
ขอ้มูลจากผูใ้ช ้การ
ประยกุตส์ร้างเลเยอร์ใน
การตกแต่งเอกสารเวบ็
เพจ การแทรกมลัติมิเดีย
ส่ือต่าง ๆ ลงในเวบ็เพจ 
เพื่อการตกแต่งเวบ็เพจ
ใหส้วยงาม  

เพื่อใหน้กัเรียน
ความรู้ความสามารถใน

๒๐๐๐๑-
๒๐๐๑ 

คอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพ 

ศึกษาและปฏิบติั
เก่ียวกบัการใช้
คอมพิวเตอร์ และ
ระบบสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพ การ
ใช ้
ระบบปฏิบติัการ
(Windows, Mac , 
Open source OS , 
ฯลฯ ) การใช้
โปรแกรม
ประมวลผลค า เพื่อ 
จดัท าเอกสารใน
งานอาชีพ การใช้
โปรแกรมตาราง 
ท าการเพื่อการ
ค านวณในงาน
อาชีพ การใช ้
โปรแกรมการน า
เสนอผลงาน หรือ
การใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูป อ่ืน ๆ 
ตามลกัษณะงาน
อาชีพ การใช ้
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๕๐ 
 

การใชท้กัษะ
กระบวนการปฏิบติั  
และประยกุตใ์ช้
คอมพิวเตอร์ เพื่อใหเ้กิด
ความรู้ความเขา้ใจใน
การสร้างสรรคผ์ลงาน
ทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเกิดเจต
คติท่ีดี ท าใหส้ามารถใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อพฒันา
ความคิดสร้างสรรค ์
ตลอดจนสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้อีกทั้ง
ยงัเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพได ้ 
รวมทั้งพฒันาผูเ้รียนให้
เห็นคุณค่าการเรียนรู้  มี
ความรับผดิชอบมีวนิยั  
มุ่งมัน่ในการท างาน 
ซ่ือสัตยสุ์จริต ใฝ่เรียนรู้  
อยูอ่ยา่งพอเพียง รัก
ความเป็นไทย รักชาติ 
ศาสน์ กษตัริย ์มีจิตสาร
ธารณะและมีสัมมา
คารวะ 

 

 

อินเทอร์เน็ตสืบคน้
ขอ้มูลเพื่องาน
อาชีพและการ
ส่ือสารขอ้มูล
สารสนเทศ 
ผลกระทบของการ
ใช ้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
จริยธรรมและ
ความรับผดิชอบใน
การใชค้อมพิวเตอร์
กบัระบบ
สารสนเทศ และ
งานอาชีพ 
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๕๑ 
 

๖ ว๒๓๒๐๓ คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

ศึกษาระบบ
หนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ความหม
ายของหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์ประเภท
ของหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์  คุณลกัษ
ณะของระบบ
คอมพิวเตอร์ ท่ีใชก้บั
หนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์  โปรแก
รมจดัท าหนงัสือ
อีเล็กทรอนิกส์  ปฏิบติัก
ารสร้างหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้
โปรแกรมส าหรับสร้าง
หนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์  และ
สามารถน าเสนอ
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์
ได ้     

เพื่อใหมี้
ความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์  ระบบ
คอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมท่ีใชก้บั
หนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์  สามารถ
สร้างหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์ได ้
ตลอดจนสามารถน าไป

๒๐๐๐๑-
๒๐๐๑ 

คอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพ 

ศึกษาและปฏิบติั
เก่ียวกบัการใช้
คอมพิวเตอร์ และ
ระบบสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพ การ
ใช ้
ระบบปฏิบติัการ
(Windows, Mac , 
Open source OS , 
ฯลฯ ) การใช้
โปรแกรม
ประมวลผลค า เพื่อ 
จดัท าเอกสารใน
งานอาชีพ การใช้
โปรแกรมตาราง 
ท าการเพื่อการ
ค านวณในงาน
อาชีพ การใช ้
โปรแกรมการน า
เสนอผลงาน หรือ
การใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูป อ่ืน ๆ 
ตามลกัษณะงาน
อาชีพ การใช ้
อินเทอร์เน็ตสืบคน้
ขอ้มูลเพื่องาน
อาชีพและการ
ส่ือสารขอ้มูล
สารสนเทศ 
ผลกระทบของการ
ใช ้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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๕๒ 
 

ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้อีกทั้ง
ยงัเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพได ้ 
รวมทั้งพฒันาผูเ้รียนให้
เห็นคุณค่าการเรียนรู้  มี
ความรับผดิชอบมีวนิยั  
มุ่งมัน่ในการท างาน 
ซ่ือสัตยสุ์จริต ใฝ่เรียนรู้  
อยูอ่ยา่งพอเพียง รัก
ความเป็นไทย รักชาติ 
ศาสน์ กษตัริย ์มีจิตสาร
ธารณะและมีสัมมา
คารวะ 

จริยธรรมและ
ความรับผดิชอบใน
การใชค้อมพิวเตอร์
กบัระบบ
สารสนเทศ และ
งานอาชีพ 
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