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คำนำ 
 

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาในระดับจังหวัด มีนวัตกรรมที่จะสนับสนุนการศึกษาท่ีต่อเนื่อง
และเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่สามารถ
พัฒนาทักษะผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบททางการศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพมีทักษะต่อยอดใน
สถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ดังนั้นโรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ จึงได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสาวิทยา
สรรพ ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ กลุ่มสาระเพ่ิมเติม ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา นำไปพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร 

 ขอขอบคุณคณะครูที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฉบับนี้ จนสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี 
และหวังว่าหลักสูตรสถานศึกษาฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตามเจตนารมณ์
ของการปฏิรูปการศึกษาต่อไป 
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บทนำ 

ความนำ 

โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ 
ที่มุ่งหวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนมากที่สุดโดยการเชื่อมโยงทักษะความรู้สู่อาชีพของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพ จึงได้นำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ มาเชื่อมโยงกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ของสำนัก 
งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันภายในสาระการเรียนรู้เดียวกันและระหว่าง 
สาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตลอดจนการเชื่อมโยงเนื้อหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับการงานอาชีพด้วย 

ดังนั้น โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี จึงจัดทำหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและสาขาวิชาช่างยนต์)
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓ เป็นรายวิชา เพิ่มเติม สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพทิศทางการพัฒนา 
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 มุ่งพัฒนาครูและบุคลากร ตลอดทั้งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนมีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร 
มีทักษะในการเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ และพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจเพ่ือให้เด็กทุกคนมีสุขภาพ
กายและจิตใจที่สมบูรณ์ ยึดมั่นในการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และน้ำนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมรใช้ในการเรียนการสอน 
 

พันธกิจ (Mission) 
๑. กำจัดความไม่รู้ 

     ๒. มุ่งสู่การอ่านออกเขียนได้ 
     ๓. พัฒนากาย  พัฒนาใจ 
     ๔. ไฉไลสิ่งแวดล้อม 
     ๖. เป็นที่ยอมรับของชุมชน 
     ๗. พัฒนาคนสู่มาตรฐาน 
     ๘. พัฒนางานสู่สากล 



 

หลกัสตูรต่อเนื่องเชื่อมโยงโรงเรยีนบา้นสาวทิยาสรรพ ์2 

กลยุทธ์ (STRATEGIC) 
1.  เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถได้มาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนด 
2.  เพ่ิมศักยภาพให้ผู้เรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับทุกคนต้องอ่านออกเขียนได้ 
๓.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่แข็งแรง  สมบูรณ์ตลอดทั้งปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม   

          นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
     ๔.  พัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนให้สะอาด  สวยงาม  ร่มรื่น  น่าอยู่ 
     ๕.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ชมุชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยพัฒนาแหล่งเรียนรู้และเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     ๖.  เสริมสร้างศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งสู่การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกระดับชั้นให้สูงขึ้น 
     ๗.  พัฒนาระบบการบริหารทั้ง 4 ด้านตามกรอบภาระงานที่รับผิดชอบให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักสากล 
 

จุดเน้นปีการศึกษา  2564 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4 (Student Achivement) 
2. นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น (Literacy & Numeracy) 
3. เพ่ิมศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็น

หนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ (Excellence) 
4. นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความรักชาติ (EQ: Emotional Quotient) 
5. สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้ประชากร วัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ลดอัตราการ

ออกกลางคัน ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ (Alternative Learning) 
6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการขยายผลสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ 

(Sufficiency Economy) 
7. นักเรียน ครู และสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและมี

คุณภาพ (Southern Border Provinces) 
8. นักเรียน ครู และสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
9. สถานศึกษาทุกแห่งผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และผ่านการ

รับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก (Quality Schools) 
10. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(Effecient Service Areas) 

 

เป้าหมายภายในปีการศึกษา  2564 
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์  ร้อยละ  80  มีผลสัมฤทธิ์ทุกกล่มสาระอยู่ในระดับดี 
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์  ทุกคนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. ครูมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
4. มีสื่อ เทคโนโลยีที่เพียงพอ  
5. ระบบบริหารจัดการเหมาะสม ถูกต้อง   รวดเร็ว   เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ ์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 
ได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 
      ๑.   รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
       ๒.   ซื่อสัตย์  สุจริต 
       ๓.    มีวินัย 
       ๔.    ใฝ่เรียนรู ้
       ๕.    อยู่อย่างพอเพียง 
       ๖.   มุ่งม่ันในการทำงาน 
       ๗.  รักความเป็นไทย 
       ๘.  มีจิตสาธารณะ 
       ๙.  คิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ ์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน / หน่วยกิต 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ รวม 

รายวิชาพ้ืนฐาน 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 ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๓๖๐ ๙.๐ 

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 ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๒๔๐ ๖.๐ 

ภาษาอังกฤษ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๑๒๐ ๓.๐ ๓๖๐ ๙.๐ 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๘๐ ๒๒.๐ ๘๘๐ ๒๒.๐ ๘๘๐ ๒๒.๐ ๒๖๔๐ ๖๖.๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  

โครงงานอาชีพ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๒๔๐ ๖.๐ 

เกษตรพอเพียง ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๘๐ ๒.๐ ๒๔๐ ๖.๐ 

การป้องกันการทุจริต 40 1.0 40 1.0 40 1.0 120 3.0 

หน้าที่พลเมือง 40 1.0 40 1.0 40 1.0 120 3.0 

วิทยาการคำนวณ 40 1.0 40 1.0 40 1.0 120 3.0 

งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า - - ๘๐ ๒.๐ - - 80 2.0 

บริการซ่อมจักรยานยนต์ - - - - ๘๐ ๒.๐ 80 2.0 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 280 7.0 360 9.0 360 9.0 1000 25.0 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

แนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๑๒๐ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๑๒๐ 

ชุมนุม ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๙๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๓๐ 

รวมเวลาเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 

รวมเวลาเรียนเป็นชั่วโมง 1280 1360 1360 4000 



  

หลกัสตูรต่อเนื่องเชื่อมโยงโรงเรยีนบา้นสาวทิยาสรรพ ์5 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรยนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรยนที่ ๒ 
รายวิชา/กิจกรรม เวลา นก. รายวิชา/กิจกรรม เวลา นก. 
รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๖๐ ๑.๕ ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๖๐ ๑.๕ 
ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖๐ ๑.๕ ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖๐ ๑.๕ 
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๖๐ ๑.๕ ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๖๐ ๑.๕ 
และเทคโนโลยี   และเทคโนโลยี   

ส๒๑๑๐๑ สงัคมศึกษาฯ ๖๐ ๑.๕ ส๒๑๑๐๒ สังคมศึกษาฯ ๖๐ ๑.๕ 
ส๒๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๒๐ ๐.๕ ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร ์ 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 ๔๐ ๑.๐ ง๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ ๔๐ ๑.๐ 
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๖๐ ๑.๕ อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ  ๖๐ ๑.๕ 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๔๔๐ ๑๑.๐ รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๔๔๐ ๑๑.๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  รายวิชาเพิ่มเติม  
ง๒๑๒๐๑ โครงงานอาชีพ ๔๐ ๑.๐ ง๒๑๒๐๒ โครงงานอาชีพ ๔๐ ๑.๐ 
ง๒๑๒๐๓ เกษตรพอเพียง ๔๐ ๑.๐ ง๒๑๒๐๔ เกษตรพอเพียง ๔๐ ๑.๐ 
ส20207 การป้องกันการทุจริต 20 0.5 ส20208 การป้องกันการทุจริต 20 0.5 
ส20231 หน้าที่พลเมือง 20 0.5 ส20232 หน้าที่พลเมือง 20 0.5 
ว21201 วิทยาการคำนวณ 20 0.5 ว21202 วิทยาการคำนวณ 20 0.5 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 140 3.5 รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 140 3.5 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  
- กิจกรรมแนะแนว ๒๐ - กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
- กิจกรรมนักเรียน  - กิจกรรมนักเรียน  
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๒๐ - ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๒๐ 
- ชุมนุม ๑๕ - ชุมนุม ๑๕ 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและ ๕ - กิจกรรมเพื่อสังคมและ ๕ 
สาธารณประโยชน์  สาธารณประโยชน์  

รวมเวลาเรียนเป็นชั่วโมง 640 16 รวมเวลาเรียนเป็นชั่วโมง 640 16 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรยนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรยนที่ ๒ 
รายวิชา/กิจกรรม เวลา นก. รายวิชา/กิจกรรม เวลา นก. 
รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๖๐ ๑.๕ ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๖๐ ๑.๕ 
ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖๐ ๑.๕ ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖๐ ๑.๕ 
ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๖๐ ๑.๕ ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๖๐ ๑.๕ 
และเทคโนโลยี   และเทคโนโลยี   

ส๒๒๑๐๑ สงัคมศึกษาฯ ๖๐ ๑.๕ ส๒๒๑๐๒ สังคมศึกษาฯ ๖๐ ๑.๕ 
ส๒๒๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๒๐ ๐.๕ ส๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร ์ 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  ๖๐ ๑.๕ อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ  ๖๐ ๑.๕ 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๔๔๐ ๑๑.๐ รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๔๔๐ ๑๑.๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  รายวิชาเพิ่มเติม  
ง๒๒๒๐๑ โครงงานอาชีพ ๔๐ ๑.๐ ง๒๒๒๐๒ โครงงานอาชีพ ๔๐ ๑.๐ 
ง๒๒๒๐๓ เกษตรพอเพียง ๔๐ ๑.๐ ง๒๒๒๐๔ เกษตรพอเพียง ๔๐ ๑.๐ 
ส20209 การป้องกันการทุจริต 20 0.5 ส20210 การป้องกันการทุจริต 20 0.5 
ส20233 หน้าที่พลเมือง 20 0.5 ส20234 หน้าที่พลเมือง 20 0.5 
ว22201 วิทยาการคำนวณ 20 0.5 ว22202 วิทยาการคำนวณ 20 0.5 
ง๒๒๒๐๕ งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 40 1.0 ง๒๒๒๐๖ งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 40 1.0 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 180 4.5 รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 180 4.5 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  
- กิจกรรมแนะแนว ๒๐ - กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
- กิจกรรมนักเรียน  - กิจกรรมนักเรียน  
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๒๐ - ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๒๐ 
- ชุมนุม ๑๕ - ชุมนุม ๑๕ 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและ ๕ - กิจกรรมเพื่อสังคมและ ๕ 
สาธารณประโยชน์  สาธารณประโยชน์  

รวมเวลาเรียนเป็นชั่วโมง 680 17 รวมเวลาเรียนเป็นชั่วโมง 680 17 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรยนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรยนที่ ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลา นก. รายวิชา/กิจกรรม เวลา นก. 
รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๖๐ ๑.๕ ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖๐ ๑.๕ 
ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖๐ ๑.๕ ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖๐ ๑.๕ 
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๖๐ ๑.๕ ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๖๐ ๑.๕ 
และเทคโนโลยี   และเทคโนโลยี   

ส๒๓๑๐๑ สงัคมศึกษาฯ ๖๐ ๑.๕ ส๒๓๑๐๒ สงัคมศึกษาฯ ๖๐ ๑.๕ 
ส๒๓๑๐๕ ประวัติศาสตร์ ๒๐ ๐.๕ ส๒๓๑๐๖ ประวัติศาสตร ์ 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  ๖๐ ๑.๕ อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ  ๖๐ ๑.๕ 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๔๔๐ ๑๑.๐ รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๔๔๐ ๑๑.๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  รายวิชาเพิ่มเติม  
ง๒๓๒๐๑ โครงงานอาชีพ ๔๐ ๑.๐ ง๒๓๒๐๒ โครงงานอาชีพ ๔๐ ๑.๐ 
ง๒๓๒๐๓ เกษตรพอเพียง ๔๐ ๑.๐ ง๒๒๒๐๔ เกษตรพอเพียง ๔๐ ๑.๐ 
ส20211 การป้องกันการทุจริต 20 0.5 ส20212 การป้องกันการทุจริต 20 0.5 
ส20235 หน้าที่พลเมือง 20 0.5 ส20236 หน้าที่พลเมือง 20 0.5 
ว23201 วิทยาการคำนวณ 20 0.5 ว23202 วิทยาการคำนวณ 20 0.5 
ง๒๓๒๐๕ บริการจักรยานยนต์ 40 1.0 ง๒๓๒๐๖ บริการจักรยายนต์ 40 1.0 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 180 4.5 รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 180 4.5 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  
- กิจกรรมแนะแนว ๒๐ - กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
- กิจกรรมนักเรียน  - กิจกรรมนักเรียน  
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๒๐ - ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๒๐ 
- ชุมนุม ๑๕ - ชุมนุม ๑๕ 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและ ๕ - กิจกรรมเพื่อสังคมและ ๕ 
สาธารณประโยชน์  สาธารณประโยชน์  

รวมเวลาเรียนเป็นชั่วโมง 680 17 รวมเวลาเรียนเป็นชั่วโมง 680 17 
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ส่วนที่ 3 รายวิชาเพ่ิมเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา เวลา ชม./สัปดาห ์ จำนวนหน่วยกิต 
ง ๒๑๒๐๑ โครงงานอาชีพ ๔๐ ๑.๐ 
ง ๒๑๒๐๓ เกษตรพอเพียง ๔๐ ๑.๐ 
ส20207 การป้องกันการทุจริต 20 0.5 
ส20231 หน้าที่พลเมือง 20 0.5 
ว21201 วิทยาการคำนวณ 20 0.5 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา เวลา ชม./สัปดาห ์ จำนวนหน่วยกิต 
ง ๒๑๒๐๑ โครงงานอาชีพ ๔๐ ๑.๐ 
ง ๒๑๒๐๔ เกษตรพอเพียง ๔๐ ๑.๐ 
ส20208 การป้องกันการทุจริต 20 0.5 
ส20232 หน้าที่พลเมือง 20 0.5 
ว21202 วิทยาการคำนวณ 20 0.5 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา เวลา ชม./สัปดาห ์ จำนวนหน่วยกิต 
ง ๒๒๒๐๑ โครงงานอาชีพ ๔๐ ๑.๐ 
ง ๒๒๒๐๓ เกษตรพอเพียง ๔๐ ๑.๐ 
ส20209 การป้องกันการทุจริต 20 0.5 
ส20233 หน้าที่พลเมือง 20 0.5 
ว22201 วิทยาการคำนวณ 20 0.5 
ง ๒๒๒๐๕ งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 40 1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 หลกัสตูรต่อเนื่องเชื่อมโยงโรงเรยีนบา้นสาวทิยาสรรพ ์9 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา เวลา ชม./สัปดาห ์ จำนวนหน่วยกิต 
ง ๒๒๒๐๒ โครงงานอาชีพ ๔๐ ๑.๐ 
ง ๒๒๒๐๔ เกษตรพอเพียง ๔๐ ๑.๐ 
ส20210 การป้องกันการทุจริต 20 0.5 
ส20234 หน้าที่พลเมือง 20 0.5 
ว22202 วิทยาการคำนวณ 20 0.5 
ง ๒๒๒๐๖ งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 40 1.0 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา เวลา ชม./สัปดาห ์ จำนวนหน่วยกิต 
ง ๒๓๒๐๑ โครงงานอาชีพ ๔๐ ๑.๐ 
ง ๒๓๒๐๓ เกษตรพอเพียง ๔๐ ๑.๐ 
ส20211 การป้องกันการทุจริต 20 0.5 
ส20235 หน้าที่พลเมือง 20 0.5 
ว23201 วิทยาการคำนวณ 20 0.5 
ง ๒๓๒๐๕ บริการซ่อมจักรยายนต์ 40 1.0 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา เวลา ชม./สัปดาห ์ จำนวนหน่วยกิต 
ง ๒๓๒๐๒ โครงงานอาชีพ ๔๐ ๑.๐ 
ง ๒๓๒๐๔ เกษตรพอเพียง ๔๐ ๑.๐ 
ส20212 การป้องกันการทุจริต 20 0.5 
ส20236 หน้าที่พลเมือง 20 0.5 
ว23202 วิทยาการคำนวณ 20 0.5 
ง ๒๓๒๐๖ บริการซ่อมจักรยายนต์ 40 1.0 



  

 หลกัสตูรต่อเนื่องเชื่อมโยงโรงเรยีนบา้นสาวทิยาสรรพ ์10 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม/เลือกเสรี 
   กลุ่มสาระการงานอาชีพ   
  รายวิชางานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า           รหัส ง 22205                       จำนวน  1  หน่วยกิต 
  ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 2                     ภาคเรียน 1                           เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 
  ความคิดรวบยอด 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง และหลักการทำงาน การตรวจสอบหาสาเหตุข้อบกพร่อง 
งานซ่อมและบำรุงรักษาของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทความร้อน เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทมอเตอร์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าสำนักงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้ากำลังและงานบริการไฟฟ้า 

  ผลการเรียนรู้ 
  1. เข้าใจหลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ  
  2. มีทักษะในการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า 
  3. มีเจตคติที่ดีและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานมีความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียน  
              สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ 
   รวมทั้งหมด 3  ผลการเรียนรู้ 
  อัตราส่วนการให้คะแนน( 60 : 20 : 20 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 หลกัสตูรต่อเนื่องเชื่อมโยงโรงเรยีนบา้นสาวทิยาสรรพ ์11 

โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชางานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า1        รหัสวชิา ง 22205 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ ๑     เวลาเรียน   40  ชั่วโมง     จำนวน   1  หน่วยกิต 
อัตราส่วนระหว่างเรียน  (ปฏิบัติ) 60 : (กลางภาค) 20 : (ปลายภาค) 20 

 
ที ่ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ เวลา น้ำหนักคะแนน 

1 เครื่องมือสำหรับงาน
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 

1. อธิบายการใช้งาน 
ไขควง  
2. เลือกใช้งานเครื่องมือ
ประเภทคีม  

3. ทดสอบเครื่องมือ
ประเภทประแจ  
4. ทดสอบเครื่องมือ
ตรวจสอบวงจรไฟฟ้า  
5. ปฏิบัติทดลองบัดกรี
โดยใช้หัวแร้งแช่แบบ
ปากกาและหัวแร้งแบบ
ปืน 

1. เครื่องมือประเภท 
ไขควง 

2. เครื่องมือประเภทคีม  
3. เครื่องมือประเภท
ประแจ  

4. เครื่องมือตรวจสอบ
วงจรไฟฟ้า  

5.เครื่องมือประเภทอ่ืน ๆ 
 

4 6 

2 มอเตอร์ไฟฟ้า 1. อธิบายส่วนประกอบ
ของมอเตอร์ไฟฟ้า
ชนิดต่าง ๆ  

2. ระบุการใช้งานของ
มอเตอร์ไฟฟ้าชนิด
ต่าง ๆ  

3. อธิบายวิธีการตรวจ
ซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า
ชนิดต่าง ๆ  

4. อธิบายวิธีการ
บำรุงรักษามอเตอร์
ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ  

5. เขียนแผนภาพบอก
ส่วนประกอบของ
มอเตอร์ไฟฟ้า  
6. อธิบายการใช้งาน
และการบำรุงรักษา
มอเตอร์ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ 
 

1. ยูนิเวอร์แซลมเตอร์  
2. เชดเดดโพลมอเตอร์  
3. คาปาซิเตอร์มอเตอร์  
4. สปลิตเฟสมอเตอร์ 
 

4 6 



  

 หลกัสตูรต่อเนื่องเชื่อมโยงโรงเรยีนบา้นสาวทิยาสรรพ ์12 

ที ่ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ เวลา น้ำหนักคะแนน 
3 แสงสว่าง 1 อธิบายส่วนประกอบ

ในหลอดอินแคนเดส
เซนต์และหลอดฟลูออ
เรสเซนต์ 
2 อธิบายหลักการ
ทำงานของหลอดอิน
แคนเดสเซนต์และหลอด
ฟลูออเรสเซนต์ 
3 อธิบายวิธีการตรวจ
ซ่อมหลอดอินแคนเดส
เซนต์และหลอดฟลูออ
เรสเซนต์ 
4 สาธิตวิธีการ
บำรุงรักษาหลอดอินแคน
เดสเซนต์และหลอด
ฟลูออเรสเซนต์ 

1 หลอดอินแคนเดส
เซนต์ 
2 หลอดฟลูออเรสเซนต์ 

4 6 

4 เตาไฟฟ้าแบบ
ธรรมดา 

1. อธิบายโครงสร้างและ
ส่วนประกอบของเตา
ไฟฟ้าแบบธรรมดา  
2. อธิบายหลักการ
ทำงานของเตาไฟฟ้า
แบบธรรมดา  
3. สาธิตวธิีการตรวจ
ซ่อมเตาไฟฟ้าแบบ
ธรรมดา  
4. อธิบายวิธีการ
บำรุงรักษาเตาไฟฟ้า
แบบธรรมดา 
 

1. เตาไฟฟ้าแบบปรับ
ความร้อนได้ระดับเดียว  
2. เตาไฟฟ้าแบบปรับ
ความร้อนได้หลายระดับ  
3. หลักและวิธีการตรวจ
ซ่อมเตาไฟฟ้า 
 

4 7 

5 เตารีดไฟฟ้า 1. อธิบายโครงสร้างและ
ส่วนประกอบของเตารีด
ไฟฟ้า 

2. อธิบายหลักการ
ทำงานของเตารีดไฟฟ้า 

3. สาธิตวธิีการตรวจ
ซ่อมเตารีดไฟฟ้า 
 

1. เตารีดไฟฟ้าแบบ
ธรรมดา 
2. เตารีดไฟฟ้าแบบ
อัตโนมัติ 
3. เตารีดไฟฟ้าอัตโนมัติ
แบบไอน้ำ 
 

4 7 



  

 หลกัสตูรต่อเนื่องเชื่อมโยงโรงเรยีนบา้นสาวทิยาสรรพ ์13 

ที ่ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ เวลา น้ำหนักคะแนน 
  4. อธิบายวิธีการ

บำรุงรักษาเตารีดไฟฟ้า 
   

6 กาต้มน้ำไฟฟ้า 1. อธิบายโครงสร้างและ
ส่วนประกอบของกาต้ม
น้ำไฟฟ้า 

2. อธิบายหลักการ
ทำงานของกาต้มน้ำ
ไฟฟ้า 

3 .สาธิตวธิีการตรวจ
ซ่อมกาต้มน้ำไฟฟ้า 
4. สาธิตวธิีการ
บำรุงรักษากาต้มน้ำ
ไฟฟ้า 

1. กาต้มน้ำไฟฟ้าแบบ
ธรรมดา 
2. กาต้มน้ำไฟฟ้าแบบ
อัตโนมัติ 
3. กาต้มน้ำไฟฟ้าแบบ
อัตโนมัติโดยใช้แรงดัน
อากาศ 
 

4 7 

7 เครื่องดูดฝุ่น 1. อธิบายโครงสร้างและ
ส่วนประกอบของ
เครื่องดูดฝุ่น 

2. อธิบายหลักการ
ทำงานของเครื่องดูดฝุ่น 

3. สาธิตวธิีการตรวจ
ซ่อมเครื่องดูดฝุ่น 
 

1. เครื่องดูดฝุ่นแบบดูด
ฝุ่นโดยตรง 
2. เครื่องดูดฝุ่นแบบ
ทรงกระบอก 
3. เครื่องดูดฝุ่นแบบถัง
หรือกระป๋อง 
4. หลักการทำงานของ
เครื่องดูดฝุ่น 
5. ลำดับขั้นตอนการใช้
เครื่องดูดฝุ่น 
6. การดูแลบำรุงรักษา
เครื่องดูดฝุ่น 

4 7 

8 พัดลมไฟฟ้า 1. อธิบายโครงสร้างและ
ส่วนประกอบของพัดลม
ไฟฟ้าแบบต่าง ๆ 

2. อธิบายหลักการ
ทำงานของพัดลมไฟฟ้า
แบบต่าง ๆ 

3. สาธิตวธิีการตรวจ
ซ่อมพัดลมไฟฟ้า 
 

1. พัดลมไฟฟ้าแบบตั้ง
โต๊ะ 
2. พัดลมไฟฟ้าแบบตั้ง
พ้ืน 
3. พัดลมไฟฟ้าแบบติด
เพดาน 
4. พัดลมไฟฟ้าแบบติด
ผนัง 
5. พัดลมดูดและระบาย
อากาศ 
 
 

4 7 



  

 หลกัสตูรต่อเนื่องเชื่อมโยงโรงเรยีนบา้นสาวทิยาสรรพ ์14 

ที ่ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ เวลา น้ำหนักคะแนน 
9 สว่านไฟฟ้า 1. อธิบายโครงสร้างและ

ส่วนประกอบของสว่าน
ไฟฟ้า  
2. อธิบายหลักการ
ทำงานของสว่านไฟฟ้า  
3. สาธิตวธิีการตรวจ
ซ่อมสว่านไฟฟ้า  
4. อธิบายวิธีการ
บำรุงรักษาสว่านไฟฟ้าได้ 
 

1. สว่านไฟฟ้าแบบ
ธรรมดา  
2. สว่านไฟฟ้าแบบ 
โรตารี่  
3. โครงสร้างและ
ส่วนประกอบที่สำคัญ
ของสว่านไฟฟ้า  
4. วงจรการทำงานของ
สว่านไฟฟ้า  
5. ลำดับขั้นตอนการใช้
งานสว่านไฟฟ้า  
6. ข้อแนะนำและข้อควร
ระวังในการใช้งานสว่าน
ไฟฟ้า  
7. การดูแลและการ
บำรุงรักษาสว่านไฟฟ้า  
8. การตรวจซ่อมแก้ไข
สว่านไฟฟ้า 

4 7 

10 สอบกลางภาค - - 2 20 

12 สอบปลายภาค - - 2 20 

รวม 40 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 หลกัสตูรต่อเนื่องเชื่อมโยงโรงเรยีนบา้นสาวทิยาสรรพ ์15 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม/เลือกเสรี 
   กลุ่มสาระการงานอาชีพ   
  รายวิชางานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า           รหัส ง 22206                       จำนวน  1  หน่วยกิต 
  ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 2                     ภาคเรียน 2                            เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 
  ความคิดรวบยอด 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง และหลักการทำงาน การตรวจสอบหาสาเหตุข้อบกพร่อง 
งานซ่อมและบำรุงรักษาของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทความร้อน เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทมอเตอร์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าสำนักงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้ากำลังและงานบริการไฟฟ้า 

  ผลการเรียนรู้ 
  1. เข้าใจหลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ  
  2. มีทักษะในการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า 
  3. มีเจตคติที่ดีและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานมีความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียน  
              สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ 
   รวมทั้งหมด 3  ผลการเรียนรู้ 
  อัตราส่วนการให้คะแนน( 60 : 20 : 20 ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 หลกัสตูรต่อเนื่องเชื่อมโยงโรงเรยีนบา้นสาวทิยาสรรพ ์16 

โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชางานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า1        รหัสวชิา ง 22206 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่   2     เวลาเรียน   40  ชั่วโมง     จำนวน   1  หนว่ยกิต 
อัตราส่วนระหว่างเรียน  (ปฏิบัติ) 60 : (กลางภาค) 20 : (ปลายภาค) 20 

 
ที ่ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ เวลา น้ำหนักคะแนน 

1 เลื่อนฉลุไฟฟ้า 1. อธิบายโครงสร้างและ
ส่วนประกอบที่สำคัญ
ของเลื่อยฉลุไฟฟ้า  
2. วิเคราะห์ขั้นตอนและ
วิธีการใช้งานของเลื่อย
ฉลุไฟฟ้า  
3. สาธิตวธิีการบำรุง
ดูแลรักษาเลื่อยฉลุไฟฟ้า  
4. พิสูจน์วิธีการตรวจ
ซ่อมและการแก้ไข
ข้อบกพร่องของเลื่อยฉลุ
ไฟฟ้า 
 

1. โครงสร้างและ
ส่วนประกอบที่สำคัญ
ของเลื่อยฉลุไฟฟ้า  
2. หลักการทำงาน
เบื้องต้นของเลื่อนฉลุ
ไฟฟ้า  
3. โครงสร้างและ
ส่วนประกอบเลื่อยฉลุ
ไฟฟ้า  
4. ลำดับขั้นตอนการ
ตรวจสอบเลื่อยฉลุไฟฟ้า
ก่อนใช้งาน  
5. ขั้นตอนและวิธีการใช้
เลื่อยฉลุไฟฟ้า  
6. การบำรุงดูแลรักษา
เลื่อยฉลุไฟฟ้า 
 

4 7 

2 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 1. อธิบายโครงสร้างและ
ส่วนประกอบที่สำคัญ
ของหม้อหุงข้าวไฟฟ้า  
2. สรุปขั้นตอนและ
วิธีการใช้งานของหม้อหุง
ข้าวไฟฟ้า  
3. อธิบายวิธีการบำรุง
ดูแลรักษาหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า  
4. สาธิตวธิีการตรว 
ซ่อมและการแก้ไข
ข้อบกพร่องหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า 
 

1. โครงสร้างและ
ส่วนประกอบทั่วไปของ
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า  
2. หลักการทำงานของ
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า  
3. วิธีการใช้หม้อหุงข้าว
ไฟฟ้าในการหุงข้าว  
4. การทำความสะอาด
และบำรุงรักษาหม้อหุง
ข้าวไฟฟ้า  
5. ข้อควรระวังการใช้

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 

4 7 
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ที ่ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ เวลา น้ำหนักคะแนน 
3 กระทะไฟฟ้า 1. อธิบายโครงสร้างและ

ส่วนประกอบที่สำคัญ
ของกระทะไฟฟ้า  
2. สรุปขั้นตอนและ
วิธีการใช้งานของกระทะ
ไฟฟ้า  
3. สาธิตวธิีการบำรุง
ดูแลรักษากระทะไฟฟ้า  
4. พิสูจน์วิธีการตรวจ
ซ่อมและการแก้ไข
ข้อบกพร่องของกระทะ
ไฟฟ้า 

1. โครงสร้างและ
ส่วนประกอบที่สำคัญ
ของกระทะไฟฟ้า  
2. โครงสร้างและ
ส่วนประกอบของกระทะ
ไฟฟ้า  
3. หลักการทำงาน
เบื้องต้นของกระทะ
ไฟฟ้า  
4. การดูแลบำรุงรักษา
กระทะไฟฟ้า 

4 7 

4 เครื่องปิ้งขนมปัง 1. อธิบายโครงสร้างและ
ส่วนประกอบที่สำคัญ
ของเครื่องปิ้งขนมปัง  
2. สาธิตขั้นตอนและ
วิธีการใช้งานของเครื่อง
ปิ้งขนมปัง  
3. อธิบายวิธีการบำรุง
ดูแลรักษาเครื่องปิ้ง 
ขนมปัง  
4. สาธิตวธิีการตรวจ
ซ่อมและการแก้ไข
ข้อบกพร่องของเครื่องปิ้ง 
ขนมปัง  
5. เลือกใช้งานและดูแล
รักษาเครื่องปิ้งขนมปัง 

1. โครงสร้างและ
ส่วนประกอบที่สำคัญ
ของเครื่องปิ้งขนมปัง  
2. หลักการทำงาน
เบื้องต้นของเครื่องปิ้ง
ขนมปัง  
3. ลำดับขั้นตอน
วิธีการใช้เครื่องปิ้ง 
ขนมปัง  
4. การบำรุงดูแลรักษา
เครื่องปิ้งขนมปัง 

 

4 7 

5 เตาอบไมโครเวฟ 1. อธิบายโครงสร้างและ
ส่วนประกอบที่สำคัญ
ของเตาอบไมโครเวฟ  
2. อธิบายขั้นตอนและ
วิธีการใช้งานของเตาอบ
ไมโครเวฟ  
3. อธิบายวิธีการบำรุง
ดูแลรักษาเตาอบ
ไมโครเวฟ  

1. รูปลักษณ์ภายนอก
เตาอบไมโครเวฟ  
2. โครงสร้างและ
ส่วนประกอบทั่วไปของ
เตาอบไมโครเวฟ  
3. วงจรการทำงานของ
เตาอบไมโครเวฟ  
4. โครงสร้างการทำงาน
เบื้องต้นของวงจร
ดิจิตอลเตาอบไมโครเวฟ  

4 7 
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ที ่ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ เวลา น้ำหนักคะแนน 
  4. สาธิตวธิีการตรวจ

ซ่อมและการแก้ไข
ข้อบกพร่องของเตาอบ
ไมโครเวฟ 
 

5. หน้าที่ของวงจร
ควบคุมเตาอบไมโครเวฟ  
6. ข้อแนะนำและข้อควร
ระวังในการใช้งานเตาอบ
ไมโครเวฟ  
7. ขั้นตอนและวิธีการ
ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์เตา
ไมโครเวฟ 

  

6 เครื่องฉายข้ามศีรษะ 1. อธิบายโครงสร้างและ
ส่วนประกอบที่สำคัญ
ของเครื่องฉายข้ามศีรษะ  
2. ระบุข้ันตอนและ
วิธีการใช้งานของเครื่อง
ฉายข้ามศีรษะ  
3. สาธิตวธิีการบำรุง
ดูแลรักษาเครื่องฉายข้าม
ศีรษะ  
4. สาธิตวธิีการตรวจ
ซ่อมและการแก้ไข
ข้อบกพร่องของเครื่อง
ฉายข้ามศีรษะ 
 

1. โครงสร้างและ
ส่วนประกอบที่สำคัญ
ของเครื่องฉายข้ามศีรษะ  
2. วงจรการทำงาน
เครื่องฉายข้ามศีรษะ  
3. หลักการทำงานของ
เครื่องฉายข้ามศีรษะ  
4. ขั้นตอนการเตรียม
เครื่องฉายข้ามศีรษะ
ก่อนใช้งาน  
5. วิธีการใช้งานของ
เครื่องฉายข้ามศีรษะ  
6. การดูแลบำรุงรักษา
เครื่องฉายข้ามศีรษะ  
7. ขั้นตอนการเปลี่ยน
หลอดไฟภายในเครื่อง
ฉายข้ามศีรษะ  
8. ข้อควรระวังและการ
ป้องกันความปลอดภัย
จากเครื่องฉายข้ามศีรษะ 

6 10 

7 เครื่องบดอาหาร 1. อธิบายโครงสร้างและ
ส่วนประกอบที่สำคัญ
ของเครื่องบดอาหาร  
2. ระบุข้ันตอนและ
วิธีการใช้งานของเครื่อง
บดอาหาร  
3. อธิบายวิธีการบำรุง
ดูแลรักษาเครื่องบด
อาหาร  

1. โครงสร้างและ
ส่วนประกอบที่สำคัญ
ของเครื่องบดอาหาร  
2. หลักการทำงานของ
เครื่องปั่นผลไม้ 

5 8 
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ที ่ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ เวลา น้ำหนักคะแนน 
  4. สาธิตวธิีการตรวจ

ซ่อมและการแก้ไข
ข้อบกพร่องของเครื่อง
บดอาหาร 

   

8 เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ 1. บอกโครงสร้างและ
ส่วนประกอบที่สำคัญ
ของเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ 
2. ระบุข้ันตอนและ
วิธีการใช้งานของเครื่อง
ซักผ้าอัตโนมัติ 
3. อธิบายวิธีการบำรุง
ดูแลรักษาเครื่องซักผ้า
อัตโนมัติ 
4. บอกวิธีการตรวจซ่อม
และการแก้ไข
ข้อบกพร่องของเครื่อง
ซักผ้าอัตโนมัติ 

1. ส่วนประกอบที่สำคัญ
ของเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ  
2. โครงสร้างและ
ส่วนประกอบทั่วไปของ 
เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ  
3. การบำรุงดูแลรักษา
เครื่องซักผ้า  
4. ข้อแนะนำและข้อควร
ระวังในการใช้งาน  
5. วิธีการใช้งานเครื่อง
ซักผ้า  
6. การดูแลบำรุงรักษา
เครื่องซักผ้าทั่วไป 
 
 

5 7 

9 สอบกลางภาค - - 2 20 

10 สอบปลายภาค - - 2 20 

รวม 40 100 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม/เลือกเสรี 
   กลุ่มสาระการงานอาชีพ   
  รายวิชางานบริการจักรยานยนต์            รหสั ง 23205                       จำนวน 1 หน่วยกิต 
  ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่  3                         ภาคเรียน 1                       เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 
   

  ความคิดรวบยอด 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกเตรียมใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุ

อุปกรณ์ใน การบริการเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ระบบจุดระเบิด ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น 
ระบบระบายความร้อน ระบบห้ามล้อ ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบส่งกำลัง ระบบไฟฟ้าการบำรุงรักษา
และตรวจสอบการบริการตามระยะที่กำหนด การประเมินราคาค่าบริการรถจักรยานยนต์เชิงธุรกิจ 

 

  ผลการเรียนรู้ 
 1. เพ่ือให้มีความเข้าใจหลักการถอด / ประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์  ระบบต่างๆ และตรวจสภาพ 
              ชิ้นสว่น 

2. เพ่ือให้สามารถบำรุงรักษา บริการระบบต่างๆ ของรถจักรยานยนต์ รวมทั้งประมาณราคาค่าบริการ 
  3. เพ่ือให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบ  ซื่อสัตย์   
              และปลอดภัย  
   
          รวมทั้งหมด 3  ผลการเรียนรู้ 
  อัตราส่วนการให้คะแนน( 60 : 20 : 20 ) 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชางานบริการจักรยานยนต์   รหัสวิชา ง ๒๓๒๐5 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่ ๑     เวลาเรียน   40  ชั่วโมง     จำนวน   1  หน่วยกิต 
อัตราส่วนระหว่างเรียน  (ปฏิบัติ) 60 : (กลางภาค) 20 : (ปลายภาค) 20 

 
ที ่ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ เวลา น้ำหนักคะแนน 

1. เครื่องมือช่าง 1.   อธิบายประเภทของ
เครื่องมือช่างทั่วไปและ
เครื่องมือพิเศษได้ถูกต้อง
2  .บอกชื่อเครื่องมือช่าง
ทั่วไปและเครื่องมือ
พิเศษได้ถูกต้อง 
3  .สามารถใช้เครื่องมือ
ช่างทั่วไปและเครื่องมือ
พิเศษในการซ่อม – 
บริการรถจักรยานยนต์
ได้ถูกต้อง 
4.    เตรียมความพร้อม
ด้าน วัสดุ  อุปกรณ์
สอดคล้องกับงานได้
อย่างถูกต้อง (ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม/
บูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง) 
5.  ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง และสำเร็จ
ภายใน เวลาที่กำหนด
อย่างมีเหตุและผลตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  (ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม/
บูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง) 

เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ
และความเร็วในการ
ทำงาน  จำเป็นต้องใช้
เครื่องมือในการบริการ
ตรวจเช็ครถจักยานยนต์  
การใช้เครื่องมือโดยไม่
คำนึงถึงความเหมาะสม
และความถูกต้อง  จะทำ
ให้เกิดการชำรุดเสียหาย
แก่เครื่องมือและอุปกรณ์
ได้ 

7 12 

2. ระบบเครื่องยนต์ 1.บอกชื่อชิ้นส่วนและ
หน้าที่ของเครื่องยนต์ 2 
, 4 จังหวะได้ถูกต้อง 
 

ชิ้นส่วนต่างๆ  ของ
เครื่องยนต์  จะต้อง
ทำงานได้อย่างสัมพันธ์
กันและอยู่ในสภาพที่ดี   

7 12 
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ที ่ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ เวลา น้ำหนักคะแนน 
  2.อธิบายหลักการ

ทำงานของเครื่องยนต์ 2 
, 4 จังหวะได้ถูกต้อง 
3เปรียบเทียบระหว่าง
เครื่องยนต์ 2 , 4 
จังหวะได้ถูกต้อง 

จึงจะทำให้เครื่องยนต์มี
ประสิทธิภาพที่ดี 

  

3. ระบบหล่อลื่นและ
ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง 

1.อธิบายประเภทและ
บอกหน้าที่ของระบบ
หล่อลื่นของเครื่องยนต์ 
2 , 4 จังหวะได้ถูกต้อง 
2.อธิบายวิธีการไล่ลม
และทำการปรับตั้งปั๊ม
น้ำมันหล่อลื่น ของ
เครื่องยนต์ 2 จังหวะได้
ถูกต้อง 
 

เครื่องยนต์  มีชิ้นส่วนที่
เคลื่อนที่หรือหมุนด้วย
ความเร็วสูง  ย่อมทำให้
เกิดการสึกหรออย่าง
รวดเร็ว  ดังนั้นจึง
จำเป็นต้องมีการหล่อลื่น  
เพ่ือลดความฝืด  การ
เสียดสีของสิ้นส่วนให้
น้อยลง 
 

7 12 

4. ระบบจุดระเบิดและ
ระบบไฟสัญญาณ 

1. บอกชื่อและหน้าที่
ของอุปกรณ์ในวงจรจุด
ระเบิดแบบทองขาว และ
แบบC.D.Iได้ถูกต้อง 
2. อธิบายประเภทของ
ระบบจุดระเบิดใน
รถจักรยานยนต์ ได้
ถูกต้อง 
3. อธิบายการทำงาน
ของระบบจุดระเบิดแบบ
ทองขาว และแบบ  
C.D.I   ได้ถูกต้อง 

เครื่องยนต์แก๊สโซลีนเป็น
เครื่องยนต์ที่มีอัตราส่วน
การอัดตัวต่ำ  ความร้อน
ที่เกิดจากการอัดตัวจึงไม่
สูงพอที่จะจุดเชื้อเพลิงใน
ห้องเผาไหม้ได้  จึง
จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ทาง
ไฟฟ้าเข้ามาจุดประกาย
ไฟที่เรียกว่า  “ระบบจุด
ระเบิด” 
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5. ระบบบังคับเลี้ยวและ
ระบบรองรับน้ำหนัก 

1. บอกชื่อของ
ส่วนประกอบระบบ
บังคับเลี้ยวได้ถูกต้อง 
2. อธิบายมุมล้อหน้าได้
ถูกต้อง 
 

การควบคุมรถจักยาน
ยนต์ให้เป็นไปตามความ
ต้องการของผู้ขับขี่ใน
สภาวะต่างๆ  ซึ่ง
สามารถทำได้โดยการ
ควบคุมและบังคับกลไก  
ซึ่งรถแต่ละรุ่นแต่ละแบบ
จะมีการออกแบบที่
แตกต่างกันออกไป   
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ที ่ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ เวลา น้ำหนักคะแนน 

   เพ่ือให้เกิดการบังคับ
เลี้ยวและการทรงตัว
เป็นไปอย่างดีที่สุด 

  

6 สอบกลางภาค - - 2 20 

7 สอบปลายภาค - - 2 20 

รวม 40 100 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม/เลือกเสรี 
   กลุ่มสาระการงานอาชีพ   
  รายวิชางานบริการจักรยานยนต์            รหสัวิชา ง ๒๓๒๐๖                   จำนวน 1 หน่วยกิต 
  ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่  3                           ภาคเรียน  2                       เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 
 

  ความคิดรวบยอด 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกเตรียมใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุ

อุปกรณ์ใน การบริการเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ระบบจุดระเบิด ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น 
ระบบระบายความร้อน ระบบห้ามล้อ ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบส่งกำลัง ระบบไฟฟ้าการบำรุงรักษา
และตรวจสอบการบริการตามระยะที่กำหนด การประเมินราคาค่าบริการรถจักรยานยนต์เชิงธุรกิจ 

 

  ผลการเรียนรู้ 
 1. เพ่ือให้มีความเข้าใจหลักการถอด / ประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์  ระบบต่างๆ และตรวจสภาพ 
              ชิ้นสว่น 

2. เพ่ือให้สามารถบำรุงรักษา บริการระบบต่างๆ ของรถจักรยานยนต์ รวมทั้งประมาณราคาค่าบริการ 
  3. เพ่ือให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบ  ซื่อสัตย์   
              และปลอดภัย  
   
          รวมทั้งหมด 3  ผลการเรียนรู้ 
  อัตราส่วนการให้คะแนน( 60 : 20 : 20 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 หลกัสตูรต่อเนื่องเชื่อมโยงโรงเรยีนบา้นสาวทิยาสรรพ ์25 

โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชางานบริการจักรยานยนต์   รหัสวิชา ง ๒๓๒๐๖ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่  2    เวลาเรียน   40  ชั่วโมง     จำนวน   1  หน่วยกิต 
อัตราส่วนระหว่างเรียน  (ปฏิบัติ) 60 : (กลางภาค) 20 : (ปลายภาค) 20 

 
ที ่ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ เวลา น้ำหนักคะแนน 

1 ระบบส่งกำลัง 1. บอกชื่อชิ้นส่วนและ
หน้าที่ของคลัตช์และ
เกียร์ ได้ถูกต้อง 
2.  อธิบายประเภทของ
คลัตช์ได้ถูกต้อง 
3. อธิบายการทำงาน
ของคลัตช์และเกียร์ได้
ถูกต้อง 

ระบบส่งกำลังเป็นระบบ
ที่ทำให้รถจักรยานยนต์
สามารถขับเคลื่อนไปได้  
โดยมีการรับส่งกำลังงาน
จากเครื่องยนต์ผ่านกลไก
ส่งกำลังไปยังโซ่  ล้อและ
ยาง 
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2 ระบบสตาร์ท 1.อธิบายประเภทของ
ระบบสตาร์ทได้ถูกต้อง 
2.อธิบายการทำงานวิธี
สตาร์ทโดยเท้าและไฟฟ้า
ได้ถูกต้อง 
3.สามารถบำรุงรักษา
ระบบสตาร์ทได้ถูกต้อง 
 

เพ่ือให้มีความ
สะดวกสบายในการ
ติดตั้งเครื่องยนต์
รถจักรยานยนต์  จึง
ติดตั้งระบบสตาร์ต
เครื่องยนต์ไว้  ซึ่งมีใช้ทั้ง
สตาร์ตเท้าสและแบบ
ไฟฟ้า 
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3 ระบบระบายความ
ร้อน 

1.  อธิบายประเภทของ
ระบบระบายความร้อน
ได้ถูกต้อง 
2.  บอกชื่ออุปกรณ์และ
หน้าที่ของระบบระบาย
ความร้อนด้วยอากาศ
และน้ำได้ถูกต้อง 
3. อธิบายการทำงาน
ของระบบระบายความ
ร้อนด้วยอากาศและน้ำ
ได้ถูกต้อง 

ขณะเครื่องยนต์ทำงาน
ย่อมเกิดความร้อนขึ้น
เนื่องจากการเผาไหม้
ของเชื้อเพลิง  การเสียด
สีระหว่างชิ้นส่วนต่างๆ  
จึงจำเป็นเป็นต้องมี
ระบบระบายความร้อน  
เพ่ือรักษาอุณหภูมิของ
เครื่องยนต์ให้เหมาะสม 
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4 ล้อและยางและระบบ
เบรก 

1. อธิบายชนิดของวงล้อ
ได้ถูกต้อง 

2. อธิบายชนิดของยาง
ได้ถูกต้อง 

น้ำหนักไม่ว่าจะเป็น  
น้ำหนักตัวรถและผู้ขับข่ี  
การส่งกำลัง  การห้าม 
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ที ่ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ เวลา น้ำหนักคะแนน 
  3. อธิบายโค๊ดของวงล้อ

และยางได้ถูกต้อง 
ล้อ  การบังคับเลี้ยว  
การสั่นสะเทือนจาก
สภาพพ้ืนผิวของถนน  
จะกระทำกับโครงรถโดย
ผ่านล้อและยาง  
เพราะฉะนั้นล้อและยาง
จะต้องแข็งแรงและมี
น้ำหนักเบา 

  

5 โครงรถ 1.อธิบายประเภทของ
โครงรถจักรยานยนต์ได้
ถูกต้อง 

 

การยึดติดตั้งชิ้นส่วน
ต่างๆของ
รถจักรยานยนต์ไม่ว่าจะ
เป็นเครื่องยนต์  ระบบ
รองรับน้ำหนัก  ระบบ
บังคับเลี้ยว ฯลฯ  
จำเป็นต้องออกแบบให้
โครงรถมีความแข็งแรง
และสวยงาม  ตามสภาพ
การใช้งาน  และ
สมรรถนะของ
เครื่องยนต์ 
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6 สอบกลางภาค - - 2 20 

7 สอบปลายภาค - - 2 20 

รวม 40 100 
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ส่วนที่ 4 การให้ระดับผลการเรียน/ผลการเรียนที่มีเงื่อนไข/การเรียนซ้ำ/การสอนซ่อมเสริม 
 

การให้ระดับผลการเรียน 
การตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการ

เรียนเป็น 8 ระดับ การตัดสินผลการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใช้ระบบผ่านและไม่ผ่านโดยกำหนด
เกณฑ์การตัดสินผ่านแต่ละรายวิชาที่ร้อยละ 50 จากนั้นจึงให้ระดับผลการเรียนที่ผ่านสำหรับระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับแนวการให้ระดับ 

ผลการเรียน 8 ระดับและความหมายของแต่ละระดับดังแสดงในตารางดังนี้ 
4                  ดีเยี่ยม                      80-100 
3.5               ดีมาก                       75-79 
3                  ดี                            70-74 
2.5               ค่อนข้างดี                  65-69 
2                  ปานกลาง                  60-64 
1.5               พอใช้                       55-59 
1                  ผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำ          50-54 
0                  ต่ำกว่าเกณฑ์               0-49 

 

ในกรณีที่ไม่สามารถให้ระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับได้ให้ใช้ตัวอักษรระบุเงื่อนไขของผลการเรียนดังนี้ 
          “มส” หมายถึงผู้เรียนไม่มีสิทธิเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนเนื่องจากผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อย
ละ 80 ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาและไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน 
          “ร” หมายถึงรอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้เนื่องจากผู้เรียนไม่มีข้อมูลผลการเรียน
รายวิชานั้นครบถ้วนได้แก่ไม่ได้วัดผลระหว่างภาคเรียน/ปลายภาคเรียนไม่ได้ส่งงานที่มอบหมายให้ทำซึ่งงานนั้น
เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียนหรือมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้ 

การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้นให้ผลการประเมินเป็น
ผ่านและไม่ผ่านกรณีที่ผ่านให้ระดับผลการประเมินเป็นดีเยี่ยมดีและผ่าน 
          1) ในการสรุปผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนเพ่ือการเลื่อนชั้นและจบการศึกษากำหนด
เกณฑ์การตัดสินเป็น 4 ระดับและความหมายของแต่ละระดับดังนี้ 
                    ดีเยี่ยม  หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนที่มี
คุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 
                    ดี  หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนที่มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับ 
                    ผ่าน  หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนที่มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับแต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการ 
                    ไม่ผ่าน  หมายถึง  ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนหรือ
ถ้ามีผลงานผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ 
          2) ในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทุกคุณลักษณะเพ่ือการเลื่อนชั้นและจบ
การศึกษากำหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น 4 ระดับและความหมายของแต่ละระดับดังนี้ 
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                    ดีเยี่ยม  หมายถึง  ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัยและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
เพ่ือประโยชน์สุขของตนเองและสังคมโดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจำนวน 5-8 คุณลักษณะ
และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับดี 
                    ดี  หมายถึง  ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพ่ือให้เป็นการยอมรับของสังคม
โดยพิจารณาจากได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจำนวน 1-4 คุณลักษณะและไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการ
ประเมินต่ำกว่าระดับดีหรือ ได้ผลการประเมินระดับดีทั้ง 8 คุณลักษณะหรือได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้น
ไปจำนวน 5-7 คุณลักษณะและมีบางคุณลักษณะได้ผลการประเมินระดับผ่าน 
            ผ่าน  หมายถึง  ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสถานศึกษากำหนดโดย
พิจารณาได้ผลการประเมินระดับผ่านทั้ง 8 คุณลักษณะหรือ ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปจำนวน 1-4 
คุณลักษณะและคุณลักษณะที่เหลือได้ผลการประเมินระดับผ่าน 
            ไม่ผ่าน  หมายถึง  ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสถานศึกษา
กำหนดโดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับไม่ผ่านตั้งแต่  1  คุณลักษณะ 
          การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรมและ
ผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดและให้ผลการประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมี  3  ลักษณะคือ 
          1) กิจกรรมแนะแนว 
          2) กิจกรรมนักเรียนซึ่งประกอบด้วย 
                    (1) กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหารโดยผู้เรียน
เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 
                    (2) กิจกรรมชุมนุมหรือชมรม 
          ทั้งนี้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้งข้อ (1) และ (2) สำหรับผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในข้อ (1) หรือ (2) 
           3) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ให้ใช้ 
ตัวอักษรแสดงผลการประเมิน ดังนี้ 
          “ผ” หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากำหนด 
          “มผ” หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
 

การเปลี่ยนผลการเรียน 
การเปลี่ยนผลการเรียน “0” 
          สถานศึกษาจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ผู้เรียนสอบไม่ผ่านก่อนแล้วจึง
สอบแก้ตัวได้ไม่เกิน 2 ครั้งถ้าผู้เรียนไม่ดำเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่สถานศึกษากำหนดให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก 1 ภาคเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 2 ต้องดำเนินการให้
เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น 
          ถ้าสอบแก้ตัว 2 ครั้งแล้วยังได้ระดับผลการเรียน “0” อีกให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผลการเรียนของผู้เรียนโดยปฏิบัติดังนี้ 
          1) ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐานให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น 
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          2) ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมให้เรียนซ้ำหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถานศึกษา 
          ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทนรายวิชาใด 
 

การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” 
          การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” ให้ดำเนินการดังนี้ 
          ให้ผู้เรียนดำเนินการแก้ไข “ร” ตามสาเหตุเมื่อผู้เรียนแก้ไขปัญหาเสร็จแล้วให้ได้ระดับผลการเรียน
ตามปกติ(ตั้งแต่ 0-4)ถ้าผู้เรียนไม่ดำเนินการแก้ไข “ร” กรณีท่ีส่งงานไม่ครบแต่มีผลการประเมินระหว่างภาค
เรียนและปลายภาคให้ผู้สอนนำข้อมูลที่มีอยู่ตัดสินผลการเรียนยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถานศึกษาท่ีจะขยายเวลาการแก้ “ร” ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 2 ต้องดำเนินการให้
เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้นเมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วให้เรียนซ้ำหากผลการเรียนเป็น “0” ให้ดำเนินการแก้ไข
ตามหลักเกณฑ์ 
 

การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” 
          การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” มี 2 กรณีดังนี้ 
          1) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 แต่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของเวลาเรียนในรายวิชานั้นให้สถานศึกษาจัดให้เรียนเพิ่มเติมโดยใช้ชั่วโมงสอนซ่อมเสริมหรือใช้
เวลาว่างหรือใช้วันหยุดหรือมอบหมายงานให้ทำจนมีเวลาเรียนครบตามท่ีกำหนดไว้สำหรับรายวิชานั้นแล้วจึง
ให้วัดผลปลายภาคเป็นกรณีพิเศษผลการแก้ “มส” ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “1”การแก้ “มส” กรณีนี้ให้
กระทำให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้นถ้าผู้เรียนไม่มาดำเนินการแก้ “มส” ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้นี้ให้
เรียนซ้ำยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะขยายเวลาการแก้ “มส”ออกไปอีกไม่เกิน 1 
ภาคเรียนแต่เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วให้ปฏิบัติดังนี้ 
                    (1) ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐานให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น 
                    (2) ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาให้เรียนซ้ำหรือเปลี่ยนรายวิชา
เรียนใหม่ 
          2) กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมดให้
สถานศึกษาดำเนินการดังนี้ 
                    (1) ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐานให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น 
                    (2) ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของ 
          สถานศึกษาให้เรียนซ้ำหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ให้หมายเหตุใน
ระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทนรายวิชาใด 
 

การเรียนซ้ำรายวิชา 
          ผู้เรียนที่ได้รับการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว 2 ครั้งแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เรียนซ้ำ
รายวิชานั้นทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดให้เรียนซ้ำในช่วงใดช่วงหนึ่งที่สถานศึกษาเห็นว่า
เหมาะสม  เช่น พักกลางวัน  วันหยุด ชั่วโมงว่าง หลังเลิกเรียนภาคฤดูร้อนเป็นต้น 
          ในกรณีภาคเรียนที่ 2 หากผู้เรียนยังมีผลการเรียน “0” “ร” “มส” ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเปิด
เรียนปีการศึกษาถัดไปสถานศึกษาอาจเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียนได้
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ทั้งนี้หากสถานศึกษาใดไม่สามารถดำเนินการเปิดสอนภาคฤดูร้อนได้ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ต้นสังกัด
เป็นผู้พิจารณาประสานงานให้มีการดำเนินการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียน 
 
การเปลี่ยนผล “มผ” 
          กรณีท่ีผู้เรียนได้ผล “มผ” สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนทำกิจกรรมในส่วนที่ผู้เรียนไม่ได้เข้า
ร่วมหรือไม่ได้ทำจนครบถ้วนแล้วจึงเปลี่ยนผลจาก “มผ” เป็น “ผ” ได้ท้ังนี้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาค
เรียนนั้นๆยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน 1 
ภาคเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 2 ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น 
 

การเลื่อนชั้น 
          เมื่อสิ้นปีการศึกษาผู้เรียนจะได้รับการเลื่อนชั้นเมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
          1) รายวชิาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
กำหนด 
          2) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในการอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          3) ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นควรได้ไม่ต่ำกว่า 1.00 ทั้งนี้รายวิชาใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินสถานศึกษาสามารถซ่อมเสริมผู้เรียนให้ได้รับการแก้ไขในภาคเรียนถัดไปทั้งนี้สำหรับภาคเรียนที่ 2 
ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น 
 

การสอนซ่อมเสริม 
          หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551กำหนดให้สถานศึกษาจัดสอนซ่อมเสริม
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ การสอนซ่อมเสริมเป็นการสอนเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องกรณีท่ี
ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ กระบวนการหรือเจตคติ/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด
สถานศึกษาต้องจัดสอนซ่อมเสริมเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามปกติเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียน
สามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้เป็นการให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาโดย
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลการสอนซ่อมเสริมสามารถ
ดำเนินการได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                    1) ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะพ้ืนฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้นควรจัดการสอน
ซ่อมเสริมปรับความรู้/ทักษะพ้ืนฐาน 
                    2) ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้ทักษะกระบวนการหรือเจตคติ/คุณลักษณะที่กำหนดไว้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดในการประเมินผลระหว่างเรียน 
                    3) ผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียน “0” ให้จัดการสอนซ่อมเสริมก่อนสอบแก้ตัว 
                    4) กรณีผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผ่านสามารถจัดสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อนเพ่ือแก้ไขผลการ
เรียนทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาจากรายละเอียดต่างๆข้างต้นสรุปเป็นแผนภาพที่ 2.6 แสดง
กระบวนการตัดสินและแก้ไขผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา 
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การเรียนซ้ำชั้น 
          ผู้เรียนที่ไม่ผ่านรายวิชาจำนวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น
สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ำชั้นได้ทั้งนี้ให้คำนึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถ
ของผู้เรียนเป็นสำคัญการเรียนซ้ำชั้นมี 2 ลักษณะคือ 
          1) ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต่ำกว่า 1.00และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อ
การเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
          2) ผู้เรียนมีผลการเรยีน 0, ร, มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น 
          ทั้งนี้หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือทั้ง 2 ลักษณะให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
หากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ้ำชั้นโดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและให้ใช้ผลการเรียนใหม่แทนหาก
พิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ้ำชั้นให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแก้ไขผลการเรียน 
 

ส่วนที่ 5 การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 63 หน่วย

กิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามที่สถานศึกษากำหนด 
(2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 63 

หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต 
(3) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี

สถานศึกษากำหนด 
(4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี

สถานศึกษากำหนด 
(5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่

สถานศึกษากำหนด 
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ส่วนที่ 6 การเชื่อมโยงองค์ความรู้ เพื่อความต่อเนื่อง และการเทียบโอนหน่วยกิต ระหว่างการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา รายวิชาที่สามารถนำไปเทียบโอนหน่วยกิต ในระดับ
มัธยมตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา โดยมีเงื่อนไขท่ีผู้เรียนได้ประกาศนียบัตรหลักสูตรระยะสั้น 
ตารางความต่อเนื่องเชื่อมโยงรายวิชา 

ที ่
การศึกษาข้ันขั้นพ้ืนฐาน มัธยมตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา คำอธิบายรายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

1 ง 22205 งานซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

ศึกษาและปฏบิัติเก่ียวกับโครงสร้าง และหลักการ
ทำงาน การตรวจสอบหาสาเหตุข้อบกพร่อง งาน
ซ่อมและบำรุงรักษาของเคร่ืองใช้ไฟฟา้ประเภท
ความร้อน เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทมอเตอร์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าสำนักงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
ระบบไฟฟ้ากำลังและงานบริการไฟฟ้า 

 

20104-
2110 

งานซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

ศึกษาและปฏบิัติเก่ียวกับโครงสร้าง และหลักการทำงาน การ
ตรวจสอบหาสาเหตุข้อบกพร่อง งานซ่อมและบำรุงรักษาของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทความร้อน เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท
มอเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าสำนักงานระบบไฟฟา้แสงสว่าง ระบบ
ไฟฟ้ากำลังและงานบริการไฟฟา้ 

2 ง 22206 งานซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

ศึกษาและปฏบิัติเก่ียวกับโครงสร้าง และหลักการ
ทำงาน การตรวจสอบหาสาเหตุข้อบกพร่อง งาน
ซ่อมและบำรุงรักษาของเคร่ืองใช้ไฟฟา้ประเภท
ความร้อน เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทมอเตอร์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าสำนักงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
ระบบไฟฟ้ากำลังและงานบริการไฟฟ้า 

 

20104-
2110 

งานซ่อม
เครือ่งใช้ไฟฟ้า 

ศึกษาและปฏบิัติเก่ียวกับโครงสร้าง และหลักการทำงาน การ
ตรวจสอบหาสาเหตุข้อบกพร่อง งานซ่อมและบำรุงรักษาของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทความร้อน เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท
มอเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าสำนักงานระบบไฟฟา้แสงสว่าง ระบบ
ไฟฟ้ากำลังและงานบริการไฟฟา้ 
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ที ่
การศึกษาข้ันขั้นพ้ืนฐาน มัธยมตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา คำอธิบายรายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

3 ง 23205 งานบริการ
จักรยานยนต ์

ศึกษาและปฏบิัติเก่ียวกับการเลอืกเตรียมใช้และ
บำรุงรักษาเครื่องมือเคร่ืองจักรและวัสดุอุปกรณ์ใน
การบริการเรื่องยนต์รถจักรยานยนต์ระบบจุด
ระเบิด ระบบน้ำมนัเชื้อเพลิง ระบบหล่อลืน่ ระบบ
ระบายความร้อน ระบบห้ามล้อ ระบบรองรับ
น้ำหนัก ระบบสง่กำลัง ระบบไฟฟ้าการบำรุงรักษา
และตรวจสอบการบริการตามระยะเวลาที่กำหนด 
การประมาณราคาค่าบริการรถจักรยานยนต์เชิง
ธุรกิจ 

1101-
1301 

งานบริการ
จักรยานยนต ์

ศึกษาและปฏบิัติเก่ียวกับการเลอืกเตรียมใช้และบำรุงรักษา
เครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการบริการเรื่องยนต์
รถจักรยานยนต์ระบบจุดระเบิด ระบบน้ำมนัเชื้อเพลิง ระบบ
หล่อลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบห้ามล้อ ระบบรองรับ
น้ำหนัก ระบบสง่กำลัง ระบบไฟฟ้าการบำรุงรักษาและ
ตรวจสอบการบริการตามระยะเวลาที่กำหนด การประมาณ
ราคาค่าบริการรถจักรยานยนต์เชิงธุรกิจ 

4 ง 23206 งานบริการ
จักรยานยนต ์

ศึกษาและปฏบิัติเก่ียวกับการเลอืกเตรียมใช้และ
บำรุงรักษาเครื่องมือเคร่ืองจักรและวัสดุอุปกรณ์ใน
การบริการเรื่องยนต์รถจักรยานยนต์ระบบจุด
ระเบิด ระบบน้ำมนัเชื้อเพลิง ระบบหล่อลืน่ ระบบ
ระบายความร้อน ระบบห้ามล้อ ระบบรองรับ
น้ำหนัก ระบบสง่กำลัง ระบบไฟฟ้าการบำรุงรักษา
และตรวจสอบการบริการตามระยะเวลาที่กำหนด 
การประมาณราคาค่าบริการรถจักรยานยนต์เชิง
ธุรกิจ 

1101-
1301 

งานบริการ
จักรยานยนต ์

ศึกษาและปฏบิัติเก่ียวกับการเลอืกเตรียมใช้และบำรุงรักษา
เครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการบริการเรื่องยนต์
รถจักรยานยนต์ระบบจุดระเบิด ระบบน้ำมนัเชื้อเพลิง ระบบ
หล่อลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบห้ามล้อ ระบบรองรับ
น้ำหนัก ระบบสง่กำลัง ระบบไฟฟ้าการบำรุงรักษาและ
ตรวจสอบการบริการตามระยะเวลาที่กำหนด การประมาณ
ราคาค่าบริการรถจักรยานยนต์เชิงธุรกิจ 
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