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คำ�นำ�
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานควบคู่กับการส่งเสริมวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียน
มีวิชาชีพ ทักษะทางอาชีพ ลักษณะนิสัยการท�ำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นก�ำลังคน
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ให้กบั ผูเ้ รียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้สามารถจบการศึกษา โดยได้รบั วุฒกิ ารศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแนวทางการจัดการศึกษา
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ความเปนมา

สืบเนื่องจำกกระทรวงศึกษำธิกำรมีนโยบำยในกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนด้ำนอำชีวศึกษำเพิ่มมำกขึ้น
เพื่อรองรับกำรจ้ำงงำนทั้งภำคธุรกิจบริกำร ภำคอุตสำหกรรม และภำคกำรเกษตร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลุ่มอำชีพ
ทีเ่ ป็นควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนทีก่ ำ� ลังขยำยตัวในทุกภำคส่วน กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นหน่วยงำนทีผ่ ลิตก�ำลังคน
จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งต้องเร่งประชำสัมพันธ์ สร้ำงควำมเข้ำใจ ให้นักเรียนหันมำสนใจเรียนทำงด้ำนอำชีพซึ่งมีตลำดรองรับ
ให้มำกขึ้น แต่เนื่องจำกสภำพปจจุบัน ค่ำนิยมของผู้ปกครองและผู้เรียนมุ่งที่จะเรียนทำงด้ำนสำมัญเพื่อเข้ำสู่ระดับ
อุดมศึกษำ ส่งผลให้ขำดก�ำลังคนในภำคแรงงำนเป็นอย่ำงมำก รัฐบำลจึงมีนโยบำยให้มีกำรจัดกำรศึกษำหลักสูตร
เรียนร่วมอำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำยควบคู่กันไป เพื่อให้ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
มีควำมรู้พื้นฐำนทำงด้ำนสำมัญและอำชีพ และเป็นทรัพยำกรบุคคลที่มีคุณภำพเมื่อเข้ำสู่ตลำดแรงงำน กำรจัดกำร
อำชีวศึกษำและกำรฝกอบรมวิชำชีพถือเป็นอีกเส้นทำงหนึ่งที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับตลำดแรงงำน สำมำรถผลิต
ก�ำลังคนในระดับฝมือที่ได้มำตรฐำน ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) และส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) ได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญดังกล่ำว จึงจ�ำเป็นต้องจัดกำรอำชีวศึกษำอย่ำงหลำกหลำย
เพื่ อ เป็ น กำรเพิ่ ม โอกำสทำงกำรศึ ก ษำด้ ำ นวิ ช ำชี พ ให้ แ ก่ ป ระชำชนวั ย เรี ย นและวั ย ท� ำ งำนตำมควำมถนั ด
ควำมสนใจ และเข้ำเรียนอำชีวศึกษำง่ำยขึน้ ด้วยกำรขยำยวิชำชีพและกลุม่ เป้ำหมำยเข้ำสูร่ ะบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
ได้อย่ำงทั่วถึง อันเป็นทำงเลือกส�ำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยที่มีควำมประสงค์จะเรียนควบคู่กันไป
ทั้งกำรศึกษำทำงสำมัญและทำงวิชำชีพ เมื่อส�ำเร็จกำรศึกษำผู้เรียนจะได้รับวุฒิกำรศึกษำตำมหลักสูตรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย และวุฒิกำรศึกษำตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ทั้งนี้
เป็นไปตำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำสังกัด สพฐ. ที่เปดสอนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
กับสถำนศึกษำสังกัด สอศ. ที่เปดสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ตำมกำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วมหลักสูตร
อำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำย (ทวิศึกษำ)
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วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำแก่ประชำชนวัยเรียนและวัยท�ำงำนตำมควำมถนัด
และควำมสนใจ
๒. เพื่อขยำยกลุ่มเป้ำหมำยผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยในกำรเข้ำสู่กำรศึกษำอำชีวศึกษำ
๓. เพื่ อ เป็ น ทำงเลื อ กส� ำ หรั บ ผู ้ เ รี ย นที่ มี ค วำมประสงค์ จ ะเรี ย นหลั ก สู ต รกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยควบคู่ไปกับหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ

กลุ่มเปาหมาย

สถำนศึกษำสังกัด สพฐ. ที่ท�ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำสังกัด สอศ. ในกำรจัดกำรศึกษำ
เรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำย (ทวิศึกษำ)

ระยะเวลาด�าเนินโครงการในระยะแรก
ปกำรศึกษำ ๒๕๕๘-๒๕๖๐

เงื่อนไขการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
ควบคู่กัน

๑. เรียนหลักสูตรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย และหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ
๒. ฝกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ และท�ำโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ
๓. เข้ำรับกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ ตำมที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำก�ำหนด
๔. เข้ำรับกำรทดสอบ O-NET และ V-NET

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและมีทักษะวิชำชีพตำมหลักสูตรอำชีวศึกษำ
๒. ผูเ้ รียนสำมำรถเข้ำสู่ตลำดแรงงำนอย่ำงมีคุณภำพ
๓. ผูเ้ รียนมีทำงเลือกในกำรศึกษำต่อที่หลำกหลำยมำกขึ้น
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บทที่ ๒
การจัดการศึกษาวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.

กระทรวงศึกษำธิกำรได้ออกกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรแบ่งระดับและประเภทกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน พ.ศ. ๒๕๔๖
เป็น ๓ ระดับ คือ
๑. กำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ
๒. กำรศึกษำระดับประถมศึกษำ
๓. กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ
๓.๑ กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
๓.๒ กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ
๓.๒.๑ ประเภทสำมัญศึกษำ
๓.๒.๒ ประเภทอำชีวศึกษำ
ส�ำหรับกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.)
รับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำประเภทสำมัญศึกษำ และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) รับผิดชอบ
กำรจัดกำรศึกษำประเภทอำชีวศึกษำ
จำกสภำวกำรณ์ทผี่ ำ่ นมำ สถำนศึกษำสังกัด สพฐ. ได้จดั ท�ำควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำสังกัด สอศ. ในกำร
เปดโอกำสให้เด็กที่อยู่พื้นที่ห่ำงไกล ยำกจน และด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำเข้ำศึกษำต่อในด้ำนอำชีพ ตำมหลักสูตร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ในสถำนศึกษำสังกัด สพฐ. ตำมควำมต้องกำรอย่ำงทั่วถึง เมื่อผู้เรียนส�ำเร็จกำรศึกษำ
สำมำรถออกไปประกอบอำชีพเพือ่ ด�ำรงชีวติ และพร้อมเข้ำสูต่ ลำดแรงงำนได้อย่ำงมีคณ
ุ ภำพ โดยกำรเปดสอนหลักสูตร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ในโรงเรียนมัธยมศึกษำ สังกัด สพฐ. ใน ๓ ลักษณะ ดังนี้

ลักษณะที่ ๑

วิธีการ : ลงทะเบียนเป็นผู้เรียนของสถำนศึกษำสังกัด สอศ. เรียนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
ผู้เรียนจบกำรศึกษำแล้วได้รับวุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) จำกสถำนศึกษำสังกัด สอศ. โดยมีจัดกำรเรียน
กำรสอน ๒ รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ ๑ บุคลำกรจำกสถำนศึกษำสังกัด สอศ. ไปสอนที่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
รูปแบบที่ ๒ โรงเรียนสังกัด สพฐ. ส่งผู้เรียนไปเรียนที่สถำนศึกษำสังกัด สอศ.
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ลักษณะที่ ๒

วิธีการ : ลงทะเบียนเป็นผู้เรียนของสถำนศึกษำสังกัด สพฐ. เรียนหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
ที่เน้นวิชำชีพ ผู้เรียนจบกำรศึกษำแล้ว ได้รับวุฒิมัธยมศึกษำตอนปลำย จำกสถำนศึกษำสังกัด สพฐ. และเรียนต่อ
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) กับสถำนศึกษำ
สังกัด สอศ. ด�ำเนินกำรได้ ๒ แนวทำง ดังนี้
แนวทำงที่ ๑ ผู้เรียนได้รับวุฒิมัธยมศึกษำตอนปลำยที่เน้นวิชำชีพ และเทียบโอนผลกำรเรียนเพื่อเรียนต่อ
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ในสถำนศึกษำสังกัด สอศ. อีก ๑ ภำคเรียน จึงได้รับวุฒิ ปวช.
แนวทำงที่ ๒ ผู้เรียนได้รับวุฒิมัธยมศึกษำตอนปลำยที่เน้นวิชำชีพ สมัครเรียนต่อหลักสูตรประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยขอเทียบโอนผลกำรเรียนในรำยวิชำปรับพื้นฐำนวิชำชีพ ใช้เวลำเรียนหลักสูตร ปวส.
ไม่น้อยกว่ำ ๒ ป จึงได้รับวุฒิ ปวส.

ลักษณะที่ ๓

วิธีการ : ลงทะเบียนเป็นผู้เรียนของสถำนศึกษำสังกัด สพฐ. เรียนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
โดยมีสถำนศึกษำสังกัด สอศ. เป็นพี่เลี้ยง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรขอเปดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตร
วิชำชีพ (ปวช.) ในโรงเรียนมัธยมศึกษำสังกัด สพฐ. ผู้เรียนจบกำรศึกษำแล้ว ได้รับวุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพ
จำกสถำนศึกษำสังกัด สพฐ.
นอกจำกกำรเรียนใน ๓ ลักษณะดังกล่ำวแล้ว สอศ. ได้ด�ำเนินโครงกำรการเรียนรายวิชาสะสมหน่วยกิต
เตรียมอาชีวศึกษา (Pre-Vocational Education: Pre-VEd.) ประกอบด้วย รำยวิชำชีพระยะสัน้ รำยวิชำเตรียม ปวช.
และรำยวิชำเตรียม ปวส. ซึ่งเป็นแนวทำงหนึ่งในกำรเพิ่มโอกำสทำงกำรเรียนด้ำนอำชีวศึกษำให้กับผู้สนใจ
ที่ เรี ย นในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษำตอนต้ น และมั ธ ยมศึ ก ษำตอนปลำย ได้ มี โ อกำสศึ ก ษำต่ อ หลั ก สู ต รอำชี ว ศึ ก ษำ
ตำมควำมถนัดและควำมสนใจ โดยสำมำรถน�ำผลกำรเรียนจำกรำยวิชำดังกล่ำวมำเทียบโอนเพื่อนับจ�ำนวนหน่วยกิต
สะสม ภำยหลังจำกที่ได้สมัครเข้ำเรียนและขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
หรือเป็นนักศึกษำตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) กับสถำนศึกษำในสังกัด สอศ.
ปจจุบัน กำรจัดกำรศึกษำในลักษณะดังกล่ำวยังพัฒนำก�ำลังคนด้ำนอำชีพได้ไม่เพียงพอกับควำมต้องกำร
ของตลำดแรงงำน ประกอบกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรจัดกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำนควบคู่
กับกำรสร้ำงเจตคติที่ดีต่ออำชีพและกำรเสริมทักษะทำงอำชีพให้กับผู้เรียน เพื่อให้เข้ำสู่โลกอำชีพโดยเป็นแรงงำน
ระดับฝมือ หรือสำมำรถประกอบอำชีพอิสระได้ รวมถึงกำรเพิ่มจ�ำนวนผู้ศึกษำต่อด้ำนอำชีวศึกษำ สพฐ. จึงได้มี
ควำมร่วมมือกับ สอศ. ด�ำเนินกำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำย (ทวิศึกษำ)
ในสถำนศึกษำสังกัด สพฐ.
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บทที่ ๓
การจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
กระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ และ
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช ๒๕๕๖ เพือ่ ให้สถำนศึกษำน�ำไปจัดท�ำหลักสูตรสถำนศึกษำ โดยก�ำหนด
โครงสร้ำงหลักสูตร ดังนี้

โครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และ
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พุทธศักราช ๒๕๕๖

รายวิชา
หน่วยกิต
๑. รายวิชาพื้นฐาน
๔๑ นก.
๑.๑ ภำษำไทย
๖ นก.
๑.๒ ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)
๖ นก.
๑.๓ วิทยำศำสตร์
๖ นก.
๑.๔ คณิตศำสตร์
๖ นก.
๑.๕ สังคมศึกษำ
๘ นก.
๑.๖ สุขศึกษำและพลศึกษำ
๓ นก.
๑.๗ ศิลปะ
๓ นก.
๑.๘ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
๓ นก.
๒. รายวิชาเพิ่มเติม
ไม่น้อยกว่า ๔๐ นก.
๒.๑ รำยวิชำเพิ่มเติมที่สอดคล้อง
กับนโยบำยของ ศธ.
- หน้ำที่พลเมือง
๒ นก.
๒.๒ รำยวิชำตำมจุดเน้นของ
ไม่น้อยกว่ำ ๓๘ นก.
สถำนศึกษำ
๓. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวม

รายวิชา
๑. หมวดวิชาทักษะชีวิต
๑.๑ กลุ่มวิชำภำษำไทย
๑.๒ กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ
๑.๓ กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
๑.๔ กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
๑.๕ กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ
๑.๖ กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ

หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า ๒๒ นก.
ไม่น้อยกว่ำ ๓ นก.
ไม่น้อยกว่ำ ๖ นก.
ไม่น้อยกว่ำ ๔ นก.
ไม่น้อยกว่ำ ๔ นก.
ไม่น้อยกว่ำ ๓ นก.
ไม่น้อยกว่ำ ๒ นก.

๒. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
๒.๑ กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน
๒.๒ กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ
๒.๓ กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก
๒.๔ ฝกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ
๒.๕ โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
๓๖๐ ชั่วโมง
๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า ๘๑ นก.
รวม

ไม่น้อยกว่า ๗๑ นก.
ไม่น้อยกว่ำ ๑๘ นก.
๒๔ นก.
ไม่น้อยกว่ำ ๒๑ นก.
๔ นก.
๔ นก.
ไม่น้อยกว่า ๑๐ นก.
๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ไม่น้อยกว่า ๑๐๓ นก.
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กำรจัดหลักสูตรสถำนศึกษำ เพื่อกำรเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำย (ทวิศึกษำ)
สถำนศึกษำสังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) ร่วมมือกับสถำนศึกษำสังกัดส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) ก�ำหนดโครงสร้ำงหลักสูตรและเวลำเรียน กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและ
ประเมินผล กำรฝกประสบกำรณ์/ฝกงำนในสถำนประกอบกำร และกำรเทียบโอนผลกำรเรียนของผู้เรียน เพื่อให้
ผูเ้ รียนจบกำรศึกษำตำมหลักสูตรสถำนศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย โดยเรียนครบตำมโครงสร้ำงของหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ และหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช ๒๕๕๖
ควบคู่กันโดยใช้เวลำเรียนไม่น้อยกว่ำ ๓ ปกำรศึกษำ ให้สถำนศึกษำด�ำเนินกำร ดังนี้

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

กำรจัดโครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑
เพื่อกำรเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำย (ทวิศึกษำ) มีดังนี้
๑. รายวิชาพื้นฐาน สถำนศึกษำสังกัด สพฐ. จัดรำยวิชำพื้นฐำน ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จ�ำนวน
๔๑ หน่วยกิต ประกอบด้วย
รายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
- ภำษำไทย
- คณิตศำสตร์
- วิทยำศำสตร์
- สังคมศึกษำ
- สุขศึกษำและพลศึกษำ
- ศิลปะ
- กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
- ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)

ไม่น้อยกว่า ๔๑ หน่วยกิต
๖ นก.
๖ นก.
๖ นก.
๘ นก.
๓ นก.
๓ นก.
๓ นก.
๖ นก.

อนึ่ง กำรจัดรำยวิชำพื้นฐำนให้พิจำรณำมำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัดตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขัน้ พืน้ ฐำน กับจุดประสงค์และเนือ้ หำของรำยวิชำในหมวดวิชำทักษะชีวติ และหมวดวิชำเลือกเสรี ของหลักสูตร ปวช.
โดยมีควำมสอดคล้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐
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๒. รายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม สถำนศึ ก ษำสั ง กั ด สอศ. รั บ เที ย บโอนผลกำรเรี ย นจำกรำยวิ ช ำพื้ น ฐำน
เป็นผลกำรเรียนรำยวิชำหมวดวิชำเลือกเสรีและจัดให้เรียนรำยวิชำหมวดวิชำทักษะวิชำชีพ ตำมหลักสูตร ปวช.
ไม่น้อยกว่ำ ๗๑ หน่วยกิต ประกอบด้วย
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
- กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน
- กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ
- กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก
- ฝกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ
- โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ

ไม่น้อยกว่า ๗๑ หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ ๑๘ นก.
๒๔ นก.
ไม่น้อยกว่ำ ๒๑ นก.
๔ นก.
๔ นก.

สถำนศึกษำสังกัด สพฐ. แต่งตัง้ คณะกรรมกำรเพือ่ พิจำรณำรำยวิชำหมวดวิชำทักษะวิชำชีพ ของสถำนศึกษำ
สังกัด สอศ. ก�ำหนดเป็นรำยวิชำเพิ่มเติมตำมแผนกำรเรียนของหลักสูตรสถำนศึกษำสังกัด สพฐ. โดยนับรวมรำยวิชำ
เพิ่มเติมตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ให้มีเวลำเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่ำ ๔๐ หน่วยกิต
๓. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถำนศึกษำสังกัด สพฐ. จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนตำมโครงสร้ำงเวลำเรียน
ในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ๓๖๐ ชั่วโมง ตลอด ๓ ป
ทั้งนี้ สถานศึกษาสังกัด สพฐ. และ สอศ. ที่รวมกันจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ตองรวมกันวางแผนการจัดหลักสูตรสถานศึกษาในแตละประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางาน ใหผูเรียนเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตรของทั้งสองสถานศึกษา และมีเวลาเรียน
ไมนอยกวา ๓ ป
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การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้

หน่วยกิต

๑. รายวิชาพื้นฐาน
๑.๑ ภำษำไทย
๑.๒ ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)
๑.๓ วิทยำศำสตร์
๑.๔ คณิตศำสตร์
๑.๕ สังคมศึกษำ
๑.๖ สุขศึกษำและพลศึกษำ
๑.๗ ศิลปะ
๑.๘ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
๒. รายวิชาเพิ่มเติม
๒.๑ รำยวิชำเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร
๒.๒ รำยวิชำเพิ่มเติมที่จะรับเทียบโอนจำกหมวดวิชำทักษะวิชำชีพ
หลักสูตร ปวช.*
๑) กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน
๒) กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ
๓) กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก
๔) ฝกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ
๕) โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ
๓. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวม

๔๑ นก.
๖ นก.
๖ นก.
๖ นก.
๖ นก.
๘ นก.
๓ นก.
๓ นก.
๓ นก.
ไม่น้อยกว่า ๔๐ นก.
.... นก.
.... นก.

๓๖๐ ชั่วโมง
ไม่น้อยกว่า ๘๑ นก.

* สถำนศึกษำสังกัด สพฐ. พิจำรณำรำยวิชำหมวดวิชำทักษะวิชำชีพ หลักสูตร ปวช. ก�ำหนดเป็นรำยวิชำ
ตำมแผนกำรเรียนหลักสูตรสถำนศึกษำโดยนับรวมรำยวิชำเพิ่มเติมตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร
ให้มีเวลำเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่ำ ๔๐ หน่วยกิต
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การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียน

สถำนศึกษำสังกัด สพฐ. และสถำนศึกษำสังกัด สอศ. วำงแผนร่วมกันในกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัด
และประเมินผลกำรเรียนรู้ ดังนี้
๑. รายวิชาพื้นฐาน สถำนศึกษำสังกัด สพฐ. เป็นผู้จัดกำรเรียนกำรสอน วัดและประเมินผลกำรเรียน
และตัดสินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนตำมแนวปฏิบัติที่ สพฐ. ก�ำหนด
๒. รายวิชาเพิ่มเติม
๒.๑ รายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สถำนศึกษำสังกัด สพฐ.
เป็นผู้จัดกำรเรียนกำรสอน วัดและประเมินผลกำรเรียน และตัดสินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนตำมแนวปฏิบัติที่ สพฐ.
ก�ำหนด
๒.๒ รายวิชาเพิ่มเติมที่จะรับเทียบโอนจากหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ หลักสูตร ปวช. สถำนศึกษำ
สั ง กั ด สอศ. เป็ น ผู ้ จั ด กำรเรี ย นกำรสอน วั ด และประเมิ น ผลกำรเรี ย น และตั ด สิ น ผลกำรเรี ย นรู ้ ข องผู ้ เรี ย น
ตำมแนวปฏิบัติที่ สอศ. ก�ำหนด
๓. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถำนศึกษำสังกัด สพฐ. เป็นผู้จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน วัดและประเมินผล
กำรร่วมกิจกรรม และประเมินผลกำรผ่ำนกิจกรรมของผู้เรียนตำมแนวปฏิบัติที่ สพฐ. ก�ำหนด
สําหรับการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใหผูเรียน ใหสถานศึกษาสังกัด สอศ. จัดหาสถานประกอบการ
จัดตารางการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ และเปนผูวัดและประเมินผล และตัดสินผลการเรียนรูของผูเรียน
ตามแนวปฏิบัติที่ สอศ. กําหนด

การเทียบโอนผลการเรียน

สถำนศึกษำสังกัด สพฐ. และสถำนศึกษำสังกัด สอศ. แต่งตั้งคณะกรรมกำรเทียบโอนผลกำรเรียน
เพื่อด�ำเนินกำรเทียบโอนผลกำรเรียนให้ผู้เรียนเรียนครบตำมข้อก�ำหนดของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย) และหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ ดังนี้
๑. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถำนศึกษำสังกัด สพฐ. รับเทียบโอนผลกำรเรียนรำยวิชำจำกหมวดวิชำทักษะวิชำชีพ หลักสูตร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ เป็นรำยวิชำเพิ่มเติมตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย โครงกำร
เรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำย (ทวิศึกษำ) มีแนวปฏิบัติในกำรเทียบโอนผลกำรเรียน
ดังนี้
๑) กำรเทียบโอนผลกำรเรียนด�ำเนินกำรได้ระหว่ำงเรียน โดยเป็นควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำ
สังกัด สพฐ. และ สอศ.
๒) จ�ำนวนหน่วยกิตและรำยวิชำที่ได้จำกกำรเทียบโอนผลกำรเรียน ให้ผลกำรเรียนตำมหลักฐำนเดิม
ที่ปรำกฏ โดยให้ปรับชื่อรหัสวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำก�ำหนด
๓) กำรตรวจสอบผลกำรเรียนและจ�ำนวนหน่วยกิตเพื่อตรวจสอบว่ำ ผู้เรียนเรียนครบตำมโครงสร้ำง
หลักสูตร เมื่อจบภำคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษำปที่ ๖ โดยคณะกรรมกำรเทียบโอนผลกำรเรียนของสถำนศึกษำ
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๔) สถำนศึกษำสังกัด สพฐ. จัดท�ำใบแสดงผลกำรเรียนรำยวิชำของผู้เรียนตำมโครงสร้ำงหลักสูตร
สถำนศึกษำ เพื่อใช้เป็นเอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำในกำรเทียบโอนผลกำรเรียนเข้ำสู่หลักสูตร ปวช.
๕) กำรคิดผลกำรเรียนเฉลี่ยให้เป็นไปตำมเกณฑ์ของสถำนศึกษำที่รับเทียบโอนก�ำหนด โดยคิดตำม
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกภำคเรียน ตำมโครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ
๖) กำรจัดท�ำระเบียนแสดงผลกำรเรียน หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย (ปพ.๑ : พ) ให้กรอกจ�ำนวนหน่วยกิต รำยวิชำ และผลกำรเรียนเฉลี่ย (GPAX) ให้ครบถ้วนตำมโครงสร้ำง
หลักสูตรสถำนศึกษำ
๗) สถำนศึก ษำสังกัด สพฐ. จัดเก็ บรั ก ษำหลั ก ฐำนแสดงผลกำรเรี ย น ผลกำรฝ ก ประสบกำรณ์
ทักษะวิชำชีพ ผลกำรจัดท�ำโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ และหลักฐำนกำรเทียบโอนทีด่ ำ� เนินกำร โดยคณะกรรมกำร
เทียบโอนผลกำรเรียนไว้เป็นหลักฐำน
๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สถำนศึกษำสังกัด สอศ. เทียบโอนผลกำรเรียน ดังนี้
๑) รำยวิชำพื้นฐำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำสังกัด สพฐ. จ�ำนวน ๔๑ หน่วยกิต รับเทียบโอน
เป็นรำยวิชำในหมวดวิชำทักษะชีวิต ๒๒ หน่วยกิต อีก ๑๙ หน่วยกิต เทียบโอนเป็นรำยวิชำในหมวดวิชำเลือกเสรี
๑๐ หน่วยกิต และ/หรือหมวดวิชำทักษะวิชำชีพ ของสถำนศึกษำสังกัด สอศ.
ทั้งนี้ รายวิชาที่สถานศึกษาสังกัด สอศ. รับเทียบโอนผลการเรียนได ผูเรียนจะตองไดผลการเรียน
ตั้งแต ๒.๐ ขึ้นไป
๒) กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำสังกัด สพฐ. เทียบโอนเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
ทั้งนี้ สถำนศึกษำสังกัด สอศ. จัดท�ำใบแสดงผลกำรเรียนรำยวิชำของผู้เรียนตำมโครงสร้ำงหลักสูตร
สถำนศึกษำ เพื่อใช้เป็นเอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำในกำรเทียบโอนผลกำรเรียนเข้ำสู่หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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ตารางการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างหลักสูตรสถานศึกษาสังกัด สพฐ. และ สอศ.
ในการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
สถานศึกษาสังกัด สพฐ.
หลักสูตรสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑. รายวิชาพื้นฐาน
๑.๑ ภำษำไทย
๑.๒ ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)
๑.๓ วิทยำศำสตร์
๑.๔ คณิตศำสตร์
๑.๕ สังคมศึกษำ
๑.๖ สุขศึกษำและพลศึกษำ
๑.๗ ศิลปะ
๑.๘ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี

สถานศึกษาสังกัด สอศ.
หน่วยกิต
๔๑ นก.
๖ นก.
๖ นก.
๖ นก.
๖ นก.
๘ นก.
๓ นก.
๓ นก.
๓ นก.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หน่วยกิต
พุทธศักราช ๒๕๕๖
๑. หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไม่น้อยกว่า ๒๒ นก.
๑.๑ กลุ่มวิชำภำษำไทย
ไม่น้อยกว่ำ ๓ นก.
๑.๒ กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ
ไม่นอ้ ยกว่ำ ๖ นก.
๑.๓ กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
ไม่น้อยกว่ำ ๔ นก.
๑.๔ กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
ไม่น้อยกว่ำ ๔ นก.
๑.๕ กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ
ไม่น้อยกว่ำ ๓ นก.
๑.๖ กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ ๒ นก.
เทียบโอนผลกำรเรียนรำยวิชำพื้นฐำนจำกหลักสูตรสถำนศึกษำสังกัด สพฐ.
เป็นผลกำรเรียนหมวดวิชำทักษะชีวิตภำยใต้เงื่อนไขหลักสูตร ปวช.
ไม่น้อยกว่ำ ๒๒ นก.
เทียบโอนผลกำรเรียนรำยวิชำพื้นฐำนจำกหลักสูตรสถำนศึกษำสังกัด สพฐ.
หรือตำมข้อตกลงร่วมกัน เป็นผลกำรเรียนหมวดวิชำทักษะวิชำชีพภำยใต้เงือ่ นไข
หลักสูตร ปวช.

มีหน่วยกิตของรำยวิชำพื้นฐำนอีก ๑๙ นก.

๒. รายวิชาเพิ่มเติม

ไม่น้อยกว่า ๔๐ นก. ๒. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
๒.๑ กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน
เทียบโอนผลกำรเรียน
๒.๒ กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ
กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน
๒.๓ กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก
กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ
๒.๔ ฝกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ
กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก
ฝกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ
๒.๕ โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ
โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
จำกหลักสูตร ปวช. เป็นผลกำรเรียนรำยวิชำเพิ่มเติม
ภำยใต้เงื่อนไขหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

๓. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมผู้เรียน/ชุมนุม ชมรม
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวม

ไม่น้อยกว่า ๗๑ นก.
ไม่น้อยกว่ำ ๑๘ นก.
๒๔ นก.
ไม่น้อยกว่ำ ๒๑ นก.
๔ นก.
๔ นก.
ไม่น้อยกว่า ๑๐ นก.

เทียบโอนผลกำรเรียนของรำยวิชำพื้นฐำนที่เหลือ
เป็นผลกำรเรียนในหมวดวิชำเลือกเสรี ๑๐ หน่วยกิต
ภำยใต้เงื่อนไขหลักสูตร ปวช.

๓๖๐ ชั่วโมง

๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์

เทียบโอนผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
จำกหลักสูตรสถำนศึกษำสังกัด สพฐ. เป็นผลกำรประเมิน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรภำยใต้เงื่อนไขหลักสูตร ปวช.

ไม่น้อยกว่า ๘๑ นก.
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รวม

ไม่น้อยกว่า ๑๐๓ นก.

เกณฑ์การจบการศึกษา

ผู้เรียนที่เรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำย (ทวิศึกษำ) จะต้องได้รับกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์กำรจบกำรศึกษำ ดังนี้
๑. เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑.๑ ผู้เรียนเรียนรำยวิชำพื้นฐำนและเพิ่มเติม โดยเป็นรำยวิชำพื้นฐำน ๔๑ หน่วยกิต และรำยวิชำ
เพิ่มเติมไม่น้อยกว่ำ ๔๐ หน่วยกิต
๑.๒ ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรำยวิชำพื้นฐำน
๔๑ หน่วยกิต และรำยวิชำเพิ่มเติมไม่น้อยกว่ำ ๓๖ หน่วยกิต
๑.๓ ผู้เรียนมีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน ในระดับผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
ตำมที่สถำนศึกษำก�ำหนด
๑.๔ ผู้เรียนมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมที่
สถำนศึกษำก�ำหนด
๑.๕ ผู ้ เรี ย นเข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมพั ฒ นำผู ้ เรี ย นและมี ผ ลกำรประเมิ น ผ่ ำ นเกณฑ์ ก ำรประเมิ น ตำมที่
สถำนศึกษำก�ำหนด
๒. เกณฑ์การส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
๒.๑ ประเมินผ่ำนรำยวิชำในหมวดวิชำต่ำงๆ ครบ ตำมที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตรสถำนศึกษำแต่ละ
ประเภทวิชำและสำขำวิชำ
๒.๒ ได้จ�ำนวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วนตำมที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตรสถำนศึกษำแต่ละประเภทวิชำ
และสำขำวิชำ
๒.๓ ได้คำ่ ระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ตำ�่ กว่ำ ๒.๐๐ และผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมเกณฑ์
ที่ก�ำหนด
๒.๔ เข้ำร่วมกิจกรรมในสถำนศึกษำไม่น้อยกว่ำ ๒ ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ครบทุกภำคเรียน โดยมีเวลำ
เข้ำร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ ของเวลำที่จัดกิจกรรมในแต่ละภำคเรียน

เอกสารหลักฐานการศึกษา

๑. เอกสารหลักฐานการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
เมือ่ ผูเ้ รียนเรียนรำยวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำทีจ่ ดั เพือ่ กำรเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำ
และมัธยมศึกษำตอนปลำย (ทวิศึกษำ) สถำนศึกษำสังกัด สพฐ. และสถำนศึกษำสังกัด สอศ. จัดท�ำใบแสดง
ผลกำรเรียนรำยวิชำของผู้เรียน และรำยงำนจ�ำนวนหน่วยกิตและผลกำรเรียนของผู้เรียนเป็นรำยบุคคลระหว่ำง
สองสถำนศึกษำ เพื่อให้ได้รับทรำบผลกำรเรียนตำมที่สถำนศึกษำก�ำหนดร่วมกัน
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๒. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก�าหนด
๒.๑ เอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
๑) ระเบียนแสดงผลกำรเรียนหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย (ปพ.๑ : พ)
๒) ประกำศนียบัตร (ปพ.๒ : พ)
๓) แบบรำยงำนผูส้ ำ� เร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย (ปพ.๓ : พ)
๔) เอกสำรหลักฐำนแสดงผลกำรเรียนรำยวิชำจำกสถำนศึกษำสังกัด สพฐ. ที่ใช้ประกอบ
กำรพิจำรณำเทียบโอนผลกำรเรียน
ทั้งนี้ ตองระบุวาเปนการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ทวิศึกษา) ในชองหมายเหตุ ของแบบ ปพ.๑ : พ ปพ.๓ : พ และในทะเบียนนักเรียน
๒.๒ เอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๑) ระเบียนแสดงผลกำรเรียนประจ�ำตัวนักเรียน (ปพ.๑ ปวช.)
๒) ประกำศนียบัตร และวุฒิบัตร
๓) แบบรำยงำนผลกำรเรียนของผู้ที่ส�ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ
พุทธศักรำช ๒๕๕๖ (ปพ.๓ ปวช.)
๔) เอกสำรหลักฐำนแสดงผลกำรเรียน ผลกำรฝกประสบกำรณ์ ฯลฯ เป็นรำยภำคจำกสถำนศึกษำ
สังกัด สอศ. ที่ใช้ประกอบกำรพิจำรณำเทียบโอนผลกำรเรียน
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บทที่ ๔
บทบาทและหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ

กำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำย (ทวิศึกษำ) ส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน (สพฐ.) ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) และหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
มีบทบำทและหน้ำที่ ดังนี้

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๑. ก�ำหนดนโยบำยแนวทำงกำรด�ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย (ทวิศึกษำ)
๒. ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำง สพฐ. สอศ. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๓. จัดท�ำแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำย (ทวิศึกษำ)
๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำชีพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๕. ติดตำม ก�ำกับ ดูแลผลกำรด�ำเนินงำน

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำด�ำเนินกำรตำมนโยบำยของ สพฐ. ในกำรเปดสอนวิชำชีพ
๒. รำยงำน สพฐ. เพื่อทรำบกำรเข้ำร่วมและออกจำกโครงกำรกำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วมหลักสูตร
อำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำย (ทวิศึกษำ) ของสถำนศึกษำสังกัด สพฐ.
๓. ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ เพื่อประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินกำรของสถำนศึกษำ
๔. ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยำกรทำงกำรศึกษำให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำชีพได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๕. แต่งตั้งคณะท�ำงำนรับผิดชอบกำรด�ำเนินกำรโครงกำรกำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำ
และมัธยมศึกษำตอนปลำย (ทวิศึกษำ) เพื่อนิเทศ ก�ำกับ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนกำรด�ำเนินงำนของโรงเรียน
ในโครงกำร

อาชีวศึกษาจังหวัด

๑. ประสำนกับสถำนศึกษำ สพฐ. ที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำรเพื่อจัดท�ำข้อตกลง
- ประเภทวิชำ สำขำวิชำ สำขำงำน ที่เปดสอน
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- หลักสูตรสถำนศึกษำ
- จ�ำนวนผู้เรียนในแต่ละประเภทวิชำ สำขำวิชำ สำขำงำน
- ตำรำงสอนและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ฯลฯ
๒. ประชุมก�ำหนดควำมรับผิดชอบของสถำนศึกษำสังกัด สอศ. ในจังหวัดเพือ่ จัดกำรเรียนกำรสอนคูข่ นำน
กับสถำนศึกษำสังกัด สพฐ.
๓. จัดสรร บริหำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำสังกัด สอศ. ในจังหวัดเพื่อจัดกำรเรียนกำรสอนคู่ขนำน
ให้เกิดประสิทธิภำพ
๔. นิเทศ ติดตำม ประเมินผล

สถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑. แต่งตั้งคณะท�ำงำนเพื่อศึกษำแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย (ทวิศึกษำ) ในสถำนศึกษำ
๒. วำงแผนกำรจัดท�ำหลักสูตรสถำนศึกษำและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกันระหว่ำงสถำนศึกษำ
สังกัด สพฐ. กับสถำนศึกษำสังกัด สอศ.
๓. ขออนุมัติหลักสูตรสถำนศึกษำกับคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
๔. แจ้งส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อทรำบกำรเข้ำร่วมโครงกำรกำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วมหลักสูตร
อำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำย (ทวิศึกษำ)
๕. ท�ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำสังกัด สพฐ. กับสถำนศึกษำสังกัด สอศ.
๖. วำงแผนและเตรียมควำมพร้อมในปจจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรเปดสอนวิชำชีพตำมหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนด
๗. ประชำสัมพันธ์ให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ได้รับทรำบข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วม
หลักสูตรอำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำย (ทวิศึกษำ) ในสถำนศึกษำ และรำยงำนแผนจัดชั้นเรียนรำยป
และแผนกำรรับนักเรียน ประจ�ำปกำรศึกษำ ให้ สพฐ. โดยส�ำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส�ำนัก
บริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำยทรำบ
๘. แต่งตั้งคณะกรรมกำรเทียบโอนผลกำรเรียนเพื่อท�ำหน้ำที่พิจำรณำเทียบโอนผลกำรเรียน
๙. รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนต่อส�ำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ และหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง ทุกสิน้ ปกำรศึกษำ
๑๐. สถำนศึ ก ษำบั น ทึ ก ข้ อ มู ล นั ก เรี ย นรำยบุ ค คลในระบบ Data Management Center (DMC)
ตำมก�ำหนดเวลำที่ สพฐ. ก�ำหนดเพื่อรับกำรจัดสรรงบประมำณเงินอุดหนุน ค่ำใช้จ่ำยรำยหัวจำก สพฐ.
๑๑. สถำนศึกษำในโครงกำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำย
(ทวิศึกษำ) ในสถำนศึกษำยืนยันข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC ตำมแนวปฏิบัติที่ส�ำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนก�ำหนด
ทั้งนี้ หำกสถำนศึกษำมีควำมประสงค์จะออกจำกโครงกำร ต้องแจ้งให้ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำสังกัด สอศ. ที่ท�ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย ๑ ปกำรศึกษำ และต้องจัด
กำรเรียนกำรสอนให้กับผู้เรียนในโครงกำรฯ ต่อไปจนจบหลักสูตร จึงออกจำกโครงกำรได้
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ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร
เรื่อง กำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำย (ทวิศึกษำ)
.....................................................
โดยที่เป็นกำรสมควรก�ำหนดกำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำย
(ทวิศึกษำ) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยมีควำมรู้ด้ำนอำชีพจำกกำรฝกปฏิบัติจริง อีกทั้ง
เป็นกำรเปดโอกำสให้ประชำชนวัยเรียนและวัยท�ำงำนได้เข้ำถึงกำรศึกษำอำชีวศึกษำได้มำกขึ้น สอดรับนโยบำย
รัฐบำลที่ต้องกำรผลิตก�ำลังคนระดับฝมือที่มีคุณภำพและมำตรฐำนให้มีปริมำณเพียงพอและตรงตำมควำมต้องกำร
ของตลำดแรงงำน จึงมีควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ประกอบด้วย ส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ร่วมกันผลิตผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำ
อำชีวศึกษำตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๖
อำศัยควำมในมำตรำ ๘ และมำตรำ ๑๒ แห่งพระรำชบัญญัตริ ะเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร
พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร จึงออกประกำศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกำศนี้เรียกว่ำ “ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วมหลักสูตร
อำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำย (ทวิศึกษำ)”
ข้อ ๒ ประกำศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
ข้อ ๓ กำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำย หมำยถึง กำรจัด
กำรศึกษำโครงกำรเรียนร่วมที่ให้ผู้เรียนได้ศึกษำหลักสูตรอำชีวศึกษำและหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนควบคู่กัน
ทั้งสองหลักสูตร โดยผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจะได้วุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และวุฒิมัธยมศึกษำตอนปลำย
โดยใช้เวลำเรียนไม่น้อยกว่ำ ๓ ป
ข้อ ๔ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบกำรจัดกำรศึกษำ กำรคิดหน่วยกิต โครงสร้ำงหลักสูตร กำรรับ
และเทียบโอนผลกำรเรียน คุณวุฒขิ องครูประจ�ำหลักสูตร คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้ำศึกษำ กำรลงทะเบียนเรียน วิธกี ำรเรียน
เกณฑ์กำรส�ำเร็จกำรศึกษำ กำรประกันคุณภำพของหลักสูตร และกำรพัฒนำหลักสูตร ให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนด
ของหลักสูตรนั้นๆ
ข้อ ๕ หลั ก สู ต รที่ จ ะน� ำ มำจั ด กำรศึ ก ษำตำมกำรจั ด กำรศึ ก ษำเรี ย นร่ ว มหลั ก สู ต รอำชี ว ศึ ก ษำ
และมัธยมศึกษำตอนปลำย (ทวิศึกษำ) ต้องเป็นไปตำมข้อตกลงควำมร่วมมือของสถำนศึกษำที่เปดสอนร่วมกัน
โดยต้องค�ำนึงถึงประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับประสิทธิภำพด้ำนคุณภำพมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำ และ/หรือ
ด้ำนมำตรฐำนสมรรถนะ เป็นต้น
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ข้อ ๖ สถำนศึ ก ษำต้ อ งให้ ผู ้ เข้ ำ ศึ ก ษำลงทะเบี ย นเรี ย นเป็ น นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษำ ในสองสถำนศึ ก ษำ
โดยสถำนศึกษำต้องระบุชื่อสถำนศึกษำที่ร่วมจัดกำรศึกษำ และจ�ำนวนผู้เรียนอย่ำงชัดเจน
ข้อ ๗ ในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมแนวทำงดังกล่ำวได้ หรือมีควำมจ�ำเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจำก
ที่ก�ำหนดไว้ในประกำศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้ำส่วนรำชกำรตกลงร่วมกันพิจำรณำและให้ถือค�ำวินิจฉัยนั้น
เป็นที่สุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก

(ดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
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การเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำกเอกสำรแนวด�ำเนินกำรเทียบโอนผลกำรเรียนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
ระดับต�่ำกว่ำปริญญำ (ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ, ๒๕๔๖ : หน้ำ ๒๕-๒๖) ได้ระบุกำรเทียบโอนผลกำรเรียน
จำกหลักสูตรเฉพำะอื่นๆ เข้ำสู่หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๔๔ (ประเภทสำมัญศึกษำ) ไว้ดังนี้
๑.๕ การเที ย บโอนผลการเรี ย นจากหลั ก สู ต รเฉพาะอื่ น ๆ เข้ า สู ่ ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๔๔ (ประเภทสามัญศึกษา)
เป็นกำรเทียบโอนผลกำรเรียนให้แก่ผทู้ นี่ ำ� ผลกำรเรียนจำกหลักสูตรเฉพำะอืน่ ๆ ซึง่ หมำยถึงหลักสูตร
เฉพำะทำงตำม พ.ร.บ. กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบ ที่จัดเป็น
หลักสูตรเฉพำะ หรือหลักสูตรฝกอบรมตำมควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย หลักสูตรของหน่วยงำนต่ำง ๆ เช่น
หลักสูตรของรัฐวิสำหกิจ หลักสูตรของหน่วยงำนรำชกำร หลักสูตรของหน่วยงำนรำชกำรอืน่ หลักสูตรของหน่วยงำน/
สถำนศึกษำเอกชน ซึง่ เป็นกำรเทียบโอนจำกกำรศึกษำรูปแบบหนึง่ ไปสูก่ ำรศึกษำอีกรูปแบบหนึง่ หรือรูปแบบเดียวกัน
มีแนวปฏิบัติในกำรเทียบโอนผลกำรเรียน ดังแสดงในตำรำงต่อไปนี้
ตารางที่ ๗ แสดงแนวปฏิบัติในกำรเทียบโอนผลกำรเรียนจำกหลักสูตรเฉพำะอื่นๆ เข้ำสู่หลักสูตรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๔๔ (ประเภทสำมัญศึกษำ)
หลักสูตรเฉพาะอื่นๆ เข้าสู่ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประเภทสามัญศึกษา)
แนวปฏิบัติ
วิธีการ
๑. เกณฑ์ที่ใช้ในกำรพิจำรณำ ได้แก่ โครงสร้ำงหลักสูตร
๑. พิจำรณำจำกเอกสำร/
๑) พิจำรณำเอกสำร/หลักฐำนแสดงผลกำรเรียน และเอกสำรแสดงพื้นควำมรู้เดิม
หลักฐำนกำรศึกษำ
เพื่อจัดช่วงชั้น/ระดับ หรือจัดเข้ำชั้นเรียน
- ใบแสดงผลกำรเรียน
๒) พิจำรณำโครงสร้ำงของหลักสูตรที่ขอเทียบโอน กรณีที่รำยวิชำก�ำหนดน�้ำหนักเป็นชั่วโมง
เป็นรำยวิชำ (Transcript)
และไม่ได้ก�ำหนดน�้ำหนักเป็นหน่วยกิต ให้คิดค�ำนวณเทียบจ�ำนวนหน่วยกิต ทั้งภำคทฤษฎี
- รำยวิชำและค�ำอธิบำย
และภำคปฏิบัติ
รำยวิชำ
๓) รำยวิชำ/หมวดวิชำ/กลุ่มวิชำที่ได้เรียนมำแล้ว และมีผลกำรประเมินผ่ำน ที่มีจุดประสงค์
- สำขำวิชำ หมวดวิชำ
และเนื้อหำที่มีควำมสอดคล้องกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ ตำมสำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้
- กำรฝกงำน
ทั้ง ๘ กลุ่มสำระ จึงเทียบโอนผลกำรเรียนและรับเข้ำเรียนต่อเนื่อง หำกมีควำมสอดคล้อง
- กิจกรรม
น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ ให้ประเมินก่อนรับเทียบโอนให้เป็นรำยวิชำ/หมวดวิชำเพิ่มเติม
- จุดประสงค์ของหลักสูตร
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำที่รับเทียบโอนก�ำหนด
- จุดประสงค์ของรำยวิชำ
๔) รำยวิชำ/หมวดวิชำ/กลุ่มวิชำในส่วนที่ยังไม่ได้เรียนจำกสถำนศึกษำเดิม แต่ได้จัดให้เรียน
- หนังสือรับรอง ฯลฯ
ในสถำนศึกษำที่รับเทียบโอนผ่ำนไปแล้ว ให้เป็นดุลยพินิจของสถำนศึกษำที่รับเทียบโอน
๒. พิจำรณำจำกเอกสำร
ที่จะจัดให้เรียนในช่วงเวลำที่เหมำะสม สถำนศึกษำอำจท�ำกำรประเมินใหม่ส�ำหรับ
หลักฐำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
บำงรำยวิชำ/หมวดวิชำ/กลุ่มวิชำที่เทียบโอนผลกำรเรียน หำกเห็นว่ำ มีผลกำรประเมิน
เอกสำรแสดงพื้นฐำนควำมรู้เดิม
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนแล้ว จึงรับโอนรำยวิชำ/หมวดวิชำ/กลุ่มวิชำนั้น
เกียรติบัตร แฟ้มสะสมผลงำน
๒. ข้อก�ำหนด กำรก�ำหนดช่วงเวลำในกำรเทียบโอนผลกำรเรียน กำรก�ำหนดอำยุของผลกำรเรียน
๓. ประเมินด้วยเครื่องมือและ
กำรให้ผลกำรเรียน ให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติทั่วไป
วิธีกำรที่หลำกหลำย
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การโอนผลการเรียนเข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษา
กำรโอนผลกำรเรียนจำกหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย รำยวิชำพื้นฐำน และจำกหลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย รำยวิชำบังคับ เข้ำสู่หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช ๒๕๕๖ หมวดวิชำ
ทักษะชีวิต และหมวดวิชำเลือกเสรี มีแนวทำงในกำรด�ำเนินกำร ดังนี้
๑. วิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชีว้ ดั และสำระกำรเรียนรูข้ องหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
พุทธศักรำช ๒๕๕๑ และหลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ เปรียบเทียบ
กับจุดประสงค์รำยวิชำ สมรรถนะรำยวิชำและค�ำอธิบำยรำยวิชำ หมวดวิชำทักษะชีวิตในหลักสูตรประกำศนียบัตร
วิชำชีพ พุทธศักรำช ๒๕๕๖
๒. พิจำรณำแนวทำงกำรเทียบรำยวิชำตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำและ
ประเมินผลกำรเรียนตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ คือ ต้องเป็นรำยวิชำ
หรือกลุม่ วิชำทีม่ จี ดุ ประสงค์และเนือ้ หำใกล้เคียงกัน ไม่ตำ�่ กว่ำร้อยละ ๖๐ และมีจำ� นวนหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่ำหน่วยกิต
ของรำยวิชำที่ระบุไว้ในหลักสูตร โดยมีแนวทำงในกำรพิจำรณำได้หลำยกรณี ดังนี้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน/
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

รำยวิชำ

รำยวิชำ

รำยวิชำ

กลุ่มวิชำ

กลุ่มวิชำ

รำยวิชำ

กลุ่มวิชำ

กลุ่มวิชำ

จำกเอกสำรแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำย (ทวิศึกษำ)
(หน่วยศึกษำนิเทศก์, ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ : ๒๕๕๖ หน้ำ ๔-๗)

22

๓. กำรโอนผลกำรเรียนรำยวิชำ รำยวิชำทีน่ ำ� มำขอโอนผลกำรเรียนจะต้องเป็นรำยวิชำทีไ่ ด้รบั ผลกำรเรียน
ไม่ต�่ำกว่ำ ๒.๐ กรณีที่ได้รับผลกำรเรียนต�่ำกว่ำ ๒.๐ ให้สถำนศึกษำที่รับโอนผลกำรเรียนท�ำกำรประเมินใหม่
ถ้ำมีผลตำมเกณฑ์มำตรฐำนแล้วจึงรับโอนรำยวิชำนั้น รำยวิชำที่ได้ระดับผลกำรเรียนตั้งแต่ ๒.๐ สถำนศึกษำ
จะรับโอนผลกำรเรียนหรือจะท�ำกำรประเมินใหม่แล้วจึงรับโอนรำยวิชำนั้นก็ได้
กรณีมกี ำรประเมินใหม่ ระดับผลกำรเรียนให้เป็นไปตำมทีไ่ ด้จำกกำรประเมินใหม่ แต่ตอ้ งไม่สงู ไปกว่ำเดิม
๔. กำรให้ระดับผลกำรเรียนเฉพำะรำยวิชำ ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลกำรเรียนตำมระเบียบกระทรวง
ศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียนตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช
๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้
๔.๐
หมำยถึง
ผลกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
๓.๕
หมำยถึง
ผลกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมำก
๓.๐
หมำยถึง
ผลกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
๒.๕
หมำยถึง
ผลกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้
๒.๐
หมำยถึง
ผลกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้
๑.๕
หมำยถึง
ผลกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน
๑.๐
หมำยถึง
ผลกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมำก
๐
หมำยถึง
ผลกำรเรียนตก
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ตารางการเทียบรายวิชา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายวิชาพื้นฐานกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
หมวดวิชาทักษะชีวิตและหมวดวิชาเลือกเสรี
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๖ นก.

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

๖ นก.

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

๖ นก.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๕๖
กลุ่มวิชาภาษาไทย
๒๐๐๐-๑๑๐๑ ภำษำไทยพื้นฐำน
๒๐๐๐-๑๑๐๒ ภำษำไทยเพื่ออำชีพ*
๒๐๐๐-๑๑๐๔ กำรพูดในงำนอำชีพ*
๒๐๐๐-๑๑๐๕ กำรเขียนในงำนอำชีพ*
๒๐๐๐-๑๑๐๖ ภำษำไทยเชิงสร้ำงสรรค์
หมายเหตุ
* หมำยถึง น�ำไปเทียบเป็นรำยวิชำในหมวดวิชำเลือกเสรี
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
๒๐๐๐-๑๒๐๑ ภำษำอังกฤษในชีวิตจริง ๑
๒๐๐๐-๑๒๐๒ ภำษำอังกฤษในชีวิตจริง ๒
๒๐๐๐-๑๒๐๕ กำรอ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจ�ำวัน
๒๐๐๐-๑๒๐๖ กำรเขียนในชีวิตประจ�ำวัน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
๒๐๐๐-๑๓๐๑ วิทยำศำสตร์เพื่อพัฒนำทักษะชีวิต
๒๐๐๐-๑๓๐๒ วิทยำศำสตร์เพื่อพัฒนำอำชีพช่ำงอุตสำหกรรม**
๒๐๐๐-๑๓๐๓ วิทยำศำสตร์เพื่อพัฒนำอำชีพธุรกิจและบริกำร**
๒๐๐๐-๑๓๐๔ วิทยำศำสตร์เพื่อพัฒนำอำชีพศิลปกรรม**
๒๐๐๐-๑๓๐๕ วิทยำศำสตร์เพื่อพัฒนำอำชีพเกษตรกรรม**
๒๐๐๐-๑๓๐๖ โครงงำนวิทยำศำสตร์*
หมายเหตุ
* หมำยถึง น�ำไปเทียบเป็นรำยวิชำในหมวดวิชำเลือกเสรี
** หมำยถึง เลือกตำมสำขำวิชำที่เรียนเพื่อน�ำไปเทียบเป็นรำยวิชำ
ในหมวดวิชำทักษะชีวิต
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๓ นก.
๒-๐-๒
๑-๐-๑
๑-๐-๑
๑-๐-๑
๑-๐-๑

๖ นก.
๒-๐-๒
๒-๐-๒
๐-๒-๑
๐-๒-๑
๔ นก.
๑-๒-๒
๑-๒-๒
๑-๒-๒
๑-๒-๒
๑-๒-๒
๐-๒-๑

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
๖ นก.

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
๘ นก.

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี

๓ นก.

๓ นก.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๕๖
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
๒๐๐๐-๑๔๐๑ คณิตศำสตร์พื้นฐำน
๒๐๐๐-๑๔๐๒ คณิตศำสตร์พื้นฐำนอำชีพ*
๒๐๐๐-๑๔๐๓ คณิตศำสตร์พื้นฐำนอุตสำหกรรม ๑**
๒๐๐๐-๑๔๐๕ เรขำคณิตวิเครำะห์และแคลคูลัสเบื้องต้น**
๒๐๐๐-๑๔๐๖ คณิตศำสตร์พำณิชยกรรม**
๒๐๐๐-๑๔๐๗ คณิตศำสตร์เพื่อกำรออกแบบ**
หมายเหตุ
* หมำยถึง น�ำไปเทียบเป็นรำยวิชำในหมวดวิชำเลือกเสรี
** หมำยถึง เลือกตำมสำขำวิชำที่เรียนเพื่อน�ำไปเทียบเป็นรำยวิชำ
ในหมวดวิชำทักษะชีวิต
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
๒๐๐๐-๑๕๐๑ หน้ำที่พลเมืองและศีลธรรม
๒๐๐๐-๑๕๐๒ ทักษะชีวิตและสังคม*
๒๐๐๐-๑๕๐๓ ภูมิศำสตร์และประวัติศำสตร์ไทย*
๒๐๐๐-๑๕๐๗ ประวัติศำสตร์ชำติไทย
หมายเหตุ
* หมำยถึง น�ำไปเทียบเป็นรำยวิชำในหมวดวิชำเลือกเสรี
กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
๒๐๐๐-๑๖๐๓ กำรออกก�ำลังกำยเพื่อเสริมสร้ำง
สมรรถภำพในกำรท�ำงำน
๒๐๐๐-๑๖๐๖ กำรจัดระเบียบชีวิตเพื่อควำมสุข
-

๓ นก.

จ�านวนหน่วยกิตรวม ๔๑ หน่วยกิต

รวม หมวดวิชาทักษะชีวิต ๒๒ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ๑๐ หน่วยกิต
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๔ นก.
๒-๐-๒
๒-๐-๒
๒-๐-๒
๒-๐-๒
๒-๐-๒
๒-๐-๒

๓ นก.
๒-๐-๒
๒-๐-๒
๒-๐-๒
๑-๐-๑

๒ นก.
๐-๒-๑
๑-๐-๑

สรุปสาขาวิชาและสาขางาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
ประเภทวิชา
๑. อุตสำหกรรม

สาขาวิชา

สาขางาน

๑ ช่ำงยนต์

๒ ช่ำงกลโรงงำน

๓ ช่ำงเชื่อมโลหะ

๒. พำณิชยกรรม

๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

ช่ำงไฟฟ้ำก�ำลัง
ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์
ช่ำงก่อสร้ำง
ช่ำงเครื่องเรือนและตกแต่งภำยใน
สถำปตยกรรม
ส�ำรวจ
ช่ำงเขียนแบบเครื่องกล
ช่ำงซ่อมบ�ำรุง
ช่ำงพิมพ์
เทคนิคแว่นตำและเลนส์
ช่ำงต่อเรือ

๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖

โทรคมนำคม
โยธำ
อุตสำหกรรมยำง
เมคคำทรอนิกส์
กำรบัญชี
กำรตลำด
กำรเลขำนุกำร
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ธุรกิจสถำนพยำบำล
กำรประชำสัมพันธ์
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๑
๒
๓
๔
๕
๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๒
๓
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

ยำนยนต์
เครื่องกลอุตสำหกรรม
เครื่องกลเรือ
เครื่องกลเกษตร
ตัวถังและสีรถยนต์
เครื่องมือกล
แม่พิมพ์โลหะ
แม่พิมพ์พลำสติก
ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์
ผลิตภัณฑ์
โครงสร้ำง
อุตสำหกรรมต่อตัวถังรถโดยสำร
ไฟฟ้ำก�ำลัง
อิเล็กทรอนิกส์
ก่อสร้ำง
เครื่องเรือนและตกแต่งภำยใน
สถำปตยกรรม
ส�ำรวจ
เขียนแบบเครื่องกล
ซ่อมบ�ำรุงอุตสำหกรรม
ช่ำงพิมพ์
แว่นตำและเลนส์
ต่อเรือโลหะ
ต่อเรือไม้และไฟเบอร์กลำส
นำวำสถำปตย์
โทรคมนำคม
โยธำ
อุตสำหกรรมยำง
เมคคำทรอนิกส์
กำรบัญชี
กำรตลำด
กำรเลขำนุกำร
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ธุรกิจสถำนพยำบำล
กำรประชำสัมพันธ์

ประเภทวิชา

๓. ศิลปกรรม

สาขาวิชา
๗ ธุรกิจค้ำปลีก

๘
๑
๒
๓
๔
๕

ภำษำต่ำงประเทศ
วิจิตรศิลป
กำรออกแบบ
ศิลปหัตถกรรม
ศิลปกรรมเซรำมิก
ศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและ
เครื่องประดับ
๖ กำรถ่ำยภำพและวีดิทัศน์
๗ เทคโนโลยีศิลปกรรม
๘ คอมพิวเตอร์กรำฟก
๙ อุตสำหกรรมเครื่องหนัง
๑๐ เครือ่ งประดับอัญมณี
๑๑ ช่ำงทองหลวง
๑๒ ศิลปกำรดนตรี

๔. คหกรรม

๑ แฟชั่นและสิ่งทอ

๒ อำหำรและโภชนำกำร
๓ คหกรรมศำสตร์
๔ เสริมสวย
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๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๑
๑
๑
๑
๑
๑

สาขางาน
ธุรกิจค้ำปลีกทั่วไป
ธุรกิจค้ำปลีกร้ำนสะดวกซื้อ
ธุรกิจค้ำปลีกสรรพสินค้ำ
ธุรกิจค้ำปลีกซุปเปอร์เซ็นเตอร์
ธุรกิจค้ำปลีกซุปเปอร์มำร์เก็ต
ธุรกิจค้ำปลีกสินค้ำเฉพำะอย่ำง
ธุรกิจค้ำปลีกอำหำรและภัตตำคำร
ภำษำต่ำงประเทศ
วิจิตรศิลป
กำรออกแบบ
ศิลปหัตถกรรม
ศิลปกรรมเซรำมิก
ศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ

๑
๑
๑
๒
๓
๑
๑
๒
๑
๒
๑
๒
๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๑

กำรถ่ำยภำพและวีดิทัศน์
เทคโนโลยีศิลปกรรม
คอมพิวเตอร์กรำฟกอำร์ต
มัลติมีเดีย
แอนิเมชั่น
ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
เครื่องประดับอัญมณี
กำรเจียระไนอัญมณี
ช่ำงทองหลวง
เครื่องประดับอัญมณี
ดนตรี
ดนตรีประกอบสื่อและกำรแสดง
แฟชั่นดีไซน์
เสื้อผ้ำแฟชั่น
อุตสำหกรรมเสื้อผ้ำ
ธุรกิจแฟชั่น
อำหำรและโภชนำกำร
กำรแปรรูปอำหำร
ธุรกิจอำหำร
ธุรกิจดอกไม้และงำนประดิษฐ์
เด็กปฐมวัย
คหกรรมเพื่อกำรโรงแรม
เสริมสวย

ประเภทวิชา
๕. เกษตรกรรม

สาขาวิชา
๑ เกษตรศำสตร์

๖. ประมง

๑ เพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
๒ แปรรูปสัตว์น�้ำ

๗. อุตสำหกรรมท่องเที่ยว

๑
๒
๑
๒
๓
๑

๘. อุตสำหกรรมสิ่งทอ
๙. เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร
๙ ประเภทวิชา

สาขางาน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๑
๑
๒
๓
๔
๑
๑
๑
๑
๑
๑

กำรโรงแรม
กำรท่องเที่ยว
เทคโนโลยีสิ่งทอ
เคมีสิ่งทอ
เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
๕๑ สาขาวิชา

กำรเกษตร
พืชศำสตร์
สัตวศำสตร์
ช่ำงเกษตร
อุตสำหกรรมเกษตร
ผลิตสัตว์น�้ำ
เพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
แปรรูปสัตว์น�้ำ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำแช่เยือกแข็ง
ซูริมิและผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำบรรจุกระปอง
กำรโรงแรม
กำรท่องเที่ยว
เทคโนโลยีสิ่งทอ
เคมีสิ่งทอ
เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
๘๘ สาขางาน

หมายเหตุ เอกสำรแนบท้ำยหนังสือส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ที่ ศธ ๐๖๐๖/๖๔๔๖
ลงวันที่ ๑๘ ธันวำคม ๒๕๕๖
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ตัวอย่�ง

ก�รเทียบโอนผลก�รเรียน
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ตัวอย่าง
การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาระหว่างหลักสูตรสถานศึกษาสังกัด สพฐ. และ สอศ.
แผนการเรียนการบัญชี
หลักสูตรสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนการบัญชี
๑. รายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิต
๑.๑ ภำษำไทย ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖
๑.๒ ภำษำอังกฤษ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖
๑.๓ วิทยำศำสตร์ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖
๑.๔ คณิตศำสตร์ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖
๑.๕ สังคมศึกษำ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖
๑.๖ สุขศึกษำและพลศึกษำ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖
๑.๗ ศิลปะ ๑, ๒, ๓, ๔
๑.๘ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ๑, ๒, ๓
๒. รายวิชาเพิ่มเติม ..... หน่วยกิต
๒.๑ รำยวิชำเพิ่มเติมตำมนโยบำยของ ศธ.
หน้ำที่พลเมือง ๑, ๒, ๓, ๔
๒.๒ รำยวิชำเพิ่มเติมจัดตำมสำขำวิชำ
กำรบัญชี หมวดวิชำทักษะวิชำชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี

หน่วยกิต หมายเหตุ
๖.๐
๖.๐
๖.๐
๖.๐
๘.๐
๓.๐
๓.๐
๓.๐

-

๒.๐

-

พิจารณารับเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า ๔๐ หน่วยกิต

๑. หมวดวิชาทักษะชีวิต ≥๒๒ หน่วยกิต
๑.๑ กลุ่มวิชำภำษำไทย
๑.๒ กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ
๑.๓ กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
๑.๔ กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
๑.๕ กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ
๑.๖ กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ

หน่วยกิต หมายเหตุ
≥ ๓ นก.
≥ ๖ นก.
≥ ๔ นก.
≥ ๔ นก.
≥ ๓ นก.
≥ ๒ นก.

เทียบโอน
เทียบโอน
เทียบโอน
เทียบโอน
เทียบโอน
เทียบโอน

๒. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า ๗๑ หน่วยกิต
๒.๑ กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
ควำมรู้เกี่ยวกับงำนอำชีพ
คอมพิวเตอร์และสำรสนเทศเพื่องำนอำชีพ
เศรษฐศำสตร์เบื้องต้น
กำรบัญชีเบื้องต้น ๑
กำรบัญขีเบื้องต้น ๒
กำรขำยเบื้องต้น ๑
กำรขำยเบื้องต้น ๒
พิมพ์ดีดภำษำไทยเบื้องต้น
พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น
๒.๒ กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
กำรบัญชีส�ำหรับกิจกำรซื้อขำยสินค้ำ
กำรบัญชีห้ำงหุ้นส่วน
กำรบัญชีบริษัทจ�ำกัด
บัญชีต้นทุนเบื้องต้น
ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำกับกำรบัญชี
ภำษีเงินได้นิติบุคคลกับกำรบัญชี
กำรใช้คอมพิวเตอร์ในงำนบัญชี
กระบวนกำรจัดท�ำบัญชี

30

๑๘ นก.
๒-๐-๒
๑-๒-๒
๒-๐-๒
๑-๒-๒
๑-๒-๒
๒-๐-๒
๑-๒-๒
๑-๒-๒
๑-๒-๒
๒๔ นก.
๒-๒-๓
๒-๒-๓
๒-๒-๓
๒-๒-๓
๓-๐-๓
๓-๐-๓
๒-๒-๓
๑-๔-๓

-

ตัวอย่าง
การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาระหว่างหลักสูตรสถานศึกษาสังกัด สพฐ. และ สอศ.
แผนการเรียนการบัญชี (ต่อ)
หลักสูตรสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนการบัญชี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี

หน่วยกิต หมายเหตุ

พิจารณารับเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า ๔๐ หน่วยกิต (ต่อ)

๓. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ไม่น้อยกว่ำ ๓ ชั่วโมงต่อสัปดำห์

หน่วยกิต หมายเหตุ
๒.๓ กลุมทักษะวิชาเลือก
≥๒๑ นก.
กำรบัญชีสินค้ำและระบบบัญชีเดี่ยว
๓-๐-๓
กำรบัญชีเช่ำซื้อและฝำกขำย
๒-๒-๓
กำรประยุกต์โปรแกรมตำรำงงำนเพื่องำนบัญชี ๒-๒-๓
กำรบัญชีกิจกำรร่วมค้ำและระบบใบส�ำคัญ
๒-๒-๓
กำรบัญชีกิจกำรพิเศษ
๓-๐-๓
กำรบัญชีปฏิบัติกำรภำษำอังกฤษ
๒-๒-๓
กำรบัญชีตั๋วเงิน
๓-๐-๓
กำรบัญชีสินค้ำ
๓-๐-๓
กำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง
๑-๒-๒
กำรเป็นผู้ประกอบกำร
๒-๐-๒
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
๑-๒-๒
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
๑-๒-๒
๒.๔ ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
๔ นก.
ฝกงำน ๑
*-*-๒
ฝกงำน ๒
*-*-๒
๒.๕ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
๔ นก.
โครงกำร ๑
*-*-๒
โครงกำร ๒
*-*-๒
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
≥๑๐ นก.
รับเทียบโอนผลกำรเรียนจำกรำยวิชำพื้นฐำน
เทียบโอน
ของหลักสูตรสถำนศึกษำสังกัด สพฐ. ที่เหลือ
≥๑๐ นก.
๑๙ หน่วยกิต
๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ ๒ ชั่วโมง
เทียบโอน
ต่อสัปดำห์

หมายเหตุ : ๑. หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช ๒๕๕๖ ก�ำหนดเวลำเรียนเป็นทฤษฎี-ปฏิบัติ-หน่วยกิต
๒. ≥ หมำยถึง ให้จัดกำรเรียนกำรสอนไม่น้อยว่ำ .... หน่วยกิต
๓. *-*-๒ หมำยถึง รำยวิชำทีก่ ำ� หนดค่ำหน่วยกิตแต่เวลำเรียนภำคทฤษฎีและภำคปฏิบตั ติ ำมทีส่ ถำนศึกษำ

สังกัด สอศ. ก�ำหนด
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การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เปรียบเทียบกับจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและค�าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาทักษะชีวิต ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๕๖ อาจด�าเนินการได้หลายวิธี ตัวอย่างที่น�าเสนอเปนเพียงแนวทางหนึ่งที่สามารถด�าเนินการได้ รวมถึงการเทียบรายวิชา
หรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกัน ไม่ต�่ากว่าร้อยละ ๖๐ และมีจ�านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้
ในหลักสูตร เพื่อให้เปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๖
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ฯลฯ

ท ๒.๑ ม.๔-๖/๑ เขียนสื่อสำรในรูปแบบต่ำงๆ ได้ตรงตำมวัตถุประสงค์
โดยใช้ภำษำเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูล และสำระส�ำคัญชัดเจน
ท ๒.๑ ม.๔-๖/๖ เขียนรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำเรื่องที่สนใจ ตำมหลักกำร
เขียนเชิงวิชำกำร และใช้ข้อมูลสำรสนเทศอ้ำงอิงอย่ำงถูกต้อง
ท ๓.๑ ม.๔-๖/๔ มีวิจำรณญำณในกำรเลือกเรื่องที่ฟงและดู
ท ๓.๑ ม.๔-๖/๕ พูดในโอกำสต่ำงๆ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้ำวใจ
และเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภำษำถูกต้องเหมำะสม
ท ๓.๑ ม.๔-๖/๖ มีมำรยำทในกำรฟง กำรดู และกำรพูด
ท ๔.๑ ม.๔-๖/๒ ใช้ค�ำและกลุ่มค�ำสร้ำงประโยคตรงตำมวัตถุประสงค์
ท ๔.๑ ม.๔-๖/๓ ใช้ภำษำเหมำะสมแก่โอกำส กำลเทศะ และบุคคล
รวมทั้งค�ำรำชำศัพท์อย่ำงเหมำะสม
ท ๔.๑ ม.๔-๖/๗ วิเครำะห์และประเมินกำรใช้ภำษำจำกสื่อสิ่งพิมพ์และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตัวอย่าง มาตรฐาน/ตัวชี้วัดช่วงชั้น (ม.๔-๖)

๒-๐-๒

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้ภำษำไทย
๒. สำมำรถเลือกใช้ภำษำไทยได้ถูกต้องตำมหลักกำรใช้ภำษำ เหมำะสมกับบุคคล กำลเทศะ
โอกำส และสถำนกำรณ์
๓. สำมำรถน�ำควำมรู้และทักษะกำรฟง กำรดู กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียนไปใช้สื่อสำร
ในชีวิตประจ�ำวันถูกต้องตำมหลักกำร
๔. เห็นคุณค่ำและควำมส�ำคัญของกำรใช้ภำษำไทย
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรใช้ภำษำไทยในกำรฟง กำรดู กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน
๒. วิเครำะห์ ประเมินค่ำสำรจำกกำรฟง กำรดู กำรอ่ำนตำมหลักกำร
๓. พูดติดต่อกิจธุระ พูดในโอกำสต่ำงๆ ตำมหลักกำรและมำรยำทของสังคม
๔. เขียนข้อควำมติดต่อกิจธุระ เขียนรำยงำนเชิงวิชำกำร และเขียนโครงกำรตำมหลักกำร
ค�าอธิบายรายวิชา
ศึกษำเกี่ยวกับกำรรับสำรและกำรส่งสำรด้วยภำษำไทย กำรใช้ถ้อยค�ำ ส�ำนวน ระดับภำษำ
กำรฟง กำรดูและกำรอ่ำนข่ำว บทควำม สำรคดี โฆษณำ บันเทิงคดี วรรณกรรมหรือภูมิปญญำ
ท้องถิ่นด้ำนภำษำจำกสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำรพูดในโอกำสต่ำงๆ ตำมมำรยำท
ของสังคม กำรกล่ำวทักทำย แนะน� ำ ตนเองและผู ้ อื่น ตอบรั บ และปฏิ เ สธ แสดงควำมยิ น ดี
แสดงควำมเสียใจ กำรพูดติดต่อกิจธุระ พูดสรุปควำม พูดแสดงควำมคิดเห็น กำรเขียนข้อควำม
ติดต่อกิจธุระ เขียนสะกดค�ำ สรุปควำม อธิบำย บรรยำย กำรกรอกแบบฟอร์ม เขียนประวัติย่อ
เขียนรำยงำนเชิงวิชำกำรและเขียนโครงกำร

๒๐๐๐-๑๑๐๑

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
กลุ่มวิชาภาษาไทย
ภาษาไทยพื้นฐาน

ตัวอย่าง
การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ที่สอดคล้องกับสมรรถนะและค�าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาทักษะชีวิต หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
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ท ๑.๑ ม.๔-๖/๘ สังเครำะห์ควำมรู้จำกกำรอ่ำน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
และแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ มำพัฒนำตน พัฒนำกำรเรียน และพัฒนำควำมรู้
ทำงอำชีพ
ท ๒.๑ ม.๔-๖/๖ เขียนรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำเรื่องที่สนใจ ตำมหลัก
กำรเขียนเชิงวิชำกำร และใช้ข้อมูลสำรสนเทศอ้ำงอิงอย่ำงถูกต้อง
ท ๓.๑ ม.๔-๖/๒ วิเครำะห์ แนวคิด กำรใช้ภำษำ และควำมน่ำเชื่อถือ
จำกเรื่องที่ฟงและดูอย่ำงมีเหตุผล
ท ๓.๑ ม.๔-๖/๓ ประเมินเรื่องที่ฟงและดู แล้วก�ำหนดแนวทำงน�ำไป
ประยุกต์ใช้ในกำรด�ำเนินชีวิต
ท ๓.๑ ม.๔-๖/๔ มีวิจำรณญำณในกำรเลือกเรื่องที่ฟงและดู
ท ๓.๑ ม.๔-๖/๕ พูดในโอกำสต่ำงๆ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้ำวใจ
และเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภำษำที่ถูกต้องเหมำะสม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตัวอย่าง มาตรฐาน/ตัวชี้วัดช่วงชั้น (ม.๔-๖)

๑-๐-๑

วิชำบังคับก่อน : ๒๐๐๐-๑๑๐๑ ภำษำไทยพื้นฐำน
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้ภำษำไทย
๒. สำมำรถใช้ภำษำไทยสื่อสำรในงำนอำชีพอย่ำงถูกต้องตำมหลักกำรใช้ภำษำ
๓. สำมำรถน�ำทักษะทำงภำษำไทยไปใช้พัฒนำตนเองและงำนอำชีพ
๔. เห็นคุณค่ำและควำมส�ำคัญของกำรใช้ภำษำไทย
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรใช้ภำษำไทยในงำนอำชีพ
๒. วิเครำะห์ สังเครำะห์และประเมินค่ำสำรในงำนอำชีพ จำกกำรฟง กำรดู กำรอ่ำนตำมหลักกำร
๓. พูดติดต่อกิจธุระและพูดในงำนอำชีพตำมหลักกำร
๔. เขียนเอกสำรในงำนอำชีพตำมหลักกำร
ค�าอธิบายรายวิชา
ศึกษำเกี่ยวกับกำรใช้ภำษำไทยในงำนอำชีพ กำรฟงค�ำสั่งหรือข้อแนะน�ำกำรปฏิบัติงำน
ฟงและดูสำรในงำนอำชีพจำกสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
กำรอ่ำนคูม่ อื กำรปฏิบตั งิ ำน คูม่ อื กำรใช้อปุ กรณ์หรือรำยละเอียดของผลิตภัณฑ์ กำรน�ำเสนอผลงำน สำธิต
ขัน้ ตอนกำรปฏิบตั งิ ำนหรือกระบวนกำรผลิตชิน้ งำน กำรพูดติดต่อกิจธุระ สนทนำกิจธุระทำงโทรศัพท์
สัมภำษณ์งำน พูดเสนอควำมเห็นในทีป่ ระชุม กำรเขียนรำยงำนกำรปฏิบตั งิ ำน เขียนจดหมำยกิจธุระ
และเขียนโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ในงำนอำชีพ

๒๐๐๐-๑๑๐๒

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
กลุ่มวิชาภาษาไทย
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
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ต ๑.๑ ม.๔-๖/๒ อ่ำนออกเสียงข้อควำม ข่ำว ประกำศ โฆษณำ บทร้อยกรอง
และบทละครสั้น (skit) ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
ต ๑.๓ ม.๔-๖/๑ พูดและเขียนน�ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบกำรณ์
ข่ำว/เหตุกำรณ์ เรื่อง และประเด็นต่ำงๆ ที่อยู่ในควำมสนใจของสังคม
ต ๒.๑ ม.๔-๖/๑ เลือกใช้ภำษำ น�้ำเสียง และกิริยำท่ำทำงเหมำะกับระดับ
ของบุคคล โอกำส และสถำนที่ตำมมำรยำทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้ำของภำษำ
ต ๒.๑ ม.๔-๖/๓ เข้ำร่วม แนะน�ำ และจัดกิจกรรมทำงภำษำและ
วัฒนธรรมอย่ำงเหมำะสม
ต ๔.๑ ม.๔-๖/๑ ใช้ภำษำสื่อสำรในสถำนกำรณ์จริง/สถำนกำรณ์จ�ำลอง
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถำนศึกษำ ชุมชน และสังคม
ต ๔.๒ ม.๔-๖/๑ ใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสืบค้น/ค้นคว้ำ รวบรวม
วิเครำะห์ และสรุปควำมรู้/ข้อมูลต่ำงๆ จำกสื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆ
ในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ตัวอย่าง มาตรฐาน/ตัวชี้วัดช่วงชั้น (ม.๔-๖)
๒-๐-๒

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษฟง ดู พูด อ่ำน และเขียนตำมสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ในชีวิตประจ�ำวัน
๒. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำและใช้ภำษำตำมมำรยำทสังคม
๓. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของกำรใช้ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ�ำวันและกำรศึกษำต่อ
สมรรถนะรายวิชา
๑. ฟง-ดู บทสนทนำ เรื่องรำว ค�ำสั่งต่ำงๆ ในชีวิตประจ�ำวันจำกสื่อโสตทัศน์
๒. สนทนำโต้ตอบได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ของกำรสือ่ สำรตำมสถำนกำรณ์ตำ่ งๆ ในชีวติ ประจ�ำวัน
๓. อ่ำนเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ�ำวัน
๔. เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองในชีวิตประจ�ำวัน
๕. ใช้ภำษำตำมมำรยำทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ
๖. ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศสืบค้นและฝกฝนกำรฟง พูด อ่ำน และเขียน พร้อมแสดงหลักฐำน
กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ค�าอธิบายรายวิชา
ศึกษำและปฏิบัติเกี่ยวกับกำรฟง-ดู พูด อ่ำน เขียน กำรฟงค�ำสั่ง เรื่องรำว กำรสนทนำโต้ตอบ
ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ หรือที่ก�ำหนดเกี่ยวกับครอบครัว กำรศึกษำ งำนอดิเรก สุขภำพ กำรสนทนำ
เรื่องในอดีต ปจจุบัน และอนำคต เทศกำลทำงวัฒนธรรม กำรอ่ำนเรื่องทั่วไป ข้อควำมสั้นๆ ที่พบ
ในชีวิตประจ�ำวันจำกสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำรเขียนข้อควำมสั้นๆ กำรใช้พจนำนุกรม
และ online dictionary กำรใช้ภำษำตำมมำรยำทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ กำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้หรือฝกฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนำทักษะทำงภำษำด้วยตนเอง
กำรสืบค้นข้อมูลจำกแหล่งกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย

๒๐๐๐-๑๒๐๑

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ๑
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ต ๑.๑ ม.๔-๖/๒ อ่ำนออกเสียงข้อควำม ข่ำว ประกำศ โฆษณำ บทร้อยกรอง
และบทละครสั้น (skit) ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
ต ๑.๓ ม.๔-๖/๑ พูดและเขียนน�ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบกำรณ์
ข่ำว/เหตุกำรณ์ เรื่องและประเด็นต่ำงๆ ที่อยู่ในควำมสนใจของสังคม
ต ๑.๓ ม.๔-๖/๒ พูดและเขียนสรุปใจควำมส�ำคัญ แก่นสำระที่ได้จำก
กำรวิเครำะห์เรื่อง กิจกรรม ข่ำว เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์ตำมควำมสนใจ
ต ๒.๑ ม.๔-๖/๑ เลือกใช้ภำษำ น�้ำเสียง และกิริยำท่ำทำงเหมำะกับระดับของ
บุคคล โอกำส และสถำนที่ตำมมำรยำทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ
ต ๒.๑ ม.๔-๖/๓ เข้ำร่วม แนะน�ำ และจัดกิจกรรมทำงภำษำและวัฒนธรรม
อย่ำงเหมำะสม
ต ๔.๑ ม.๔-๖/๑ ใช้ภำษำสื่อสำรในสถำนกำรณ์จริง/สถำนกำรณ์จ�ำลอง
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถำนศึกษำ ชุมชน และสังคม
ต ๔.๒ ม.๔-๖/๑ ใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสืบค้น/ค้นคว้ำ รวบรวม
วิเครำะห์ และสรุปควำมรู้/ข้อมูลต่ำงๆ จำกสื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆ
ในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ตัวอย่าง มาตรฐาน/ตัวชี้วัดช่วงชั้น (ม.๔-๖)
๒-๐-๒

วิชำบังคับก่อน : ๒๐๐๐-๑๒๐๑ ภำษำอังกฤษในชีวิตจริง ๑
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. สำมำรถใช้ ภ ำษำอั ง กฤษ ฟ ง ดู พู ด อ่ ำ น และเขี ย นตำมสถำนกำรณ์ ต ่ ำ งๆ
ในชีวิตประจ�ำวัน
๒. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำและใช้ภำษำตำมมำรยำทสังคม
๓. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของกำรใช้ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ�ำวันและกำรศึกษำต่อ
สมรรถนะรายวิชา
๑. ฟง-ดู เรื่องรำว บันเทิงคดี ข่ำวสั้นๆ ในชีวิตประจ�ำวันจำกสื่อโสตทัศน์
๒. สนทนำโต้ตอบสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ในชีวิตประจ�ำวันและสถำนประกอบกำร
๓. อ่ำนเรือ่ งทัว่ ไป ก�ำหนดกำร ป้ำยต่ำงๆ ในชีวติ ประจ�ำวันจำกสือ่ สิง่ พิมพ์และสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
๔. เขียนให้ข้อมูล กรอกแบบฟอร์มต่ำงๆ ในชีวิตประจ�ำวัน
๕. ใช้ภำษำตำมมำรยำทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ
๖. ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศสืบค้นและฝกฝนกำรฟง พูด อ่ำน และเขียน พร้อมแสดงหลักฐำน
กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ค�าอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรฟง-ดู พูด อ่ำน เขียน กำรฟง-ดูเรื่องรำวต่ำงๆ บันเทิงคดีจำกสื่อโสตทัศน์
กำรสนทนำโต้ตอบในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่ก�ำหนดเกี่ยวกับกำรเดินทำง ท่องเที่ยว กำรบอกทิศทำง
กำรบอกต�ำแหน่งที่ตั้ง สิ่งบันเทิง กำรซื้อ ขำย กำรต้อนรับ กำรสนทนำทำงโทรศัพท์ กำรปฏิบัติ
ตำมค�ำสั่ง ขั้นตอนกำรปฏิบัติ กำรอ่ำนเรื่องทั่วไป ข้อควำม ก�ำหนดกำร ป้ำยประกำศต่ำงๆ ที่พบ
ในชีวติ ประจ�ำวันจำกสือ่ สิง่ พิมพ์ และสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ กำรกรอกแบบฟอร์ม
ต่ำงๆ กำรใช้ภำษำตำมมำรยำทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เป็นแหล่งเรียนรู้หรือฝกฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนำทักษะทำงภำษำด้วยตนเอง กำรสืบค้นข้อมูล
จำกแหล่งกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย

๒๐๐๐-๑๒๐๒

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ๒

38

๒๐๐๐-๑๒๐๕

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจ�าวัน
๐-๒-๑

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
ต ๑.๑ ม.๔-๖/๒ อ่ำนออกเสียงข้อควำม ข่ำว ประกำศ โฆษณำ บทร้อยกรอง
๑. สำมำรถอ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดต่ำงๆ ในชีวิตประจำวัน
และบทละครสั้น (skit) ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
๒. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของกำรอ่ำนภำษำอังกฤษในชีวิตประจ�ำวันและกำรศึกษำต่อ
ต ๑.๑ ม.๔-๖/๓ อธิบำยและเขียนประโยคและข้อควำมให้สัมพันธ์กับสื่อ
สมรรถนะรายวิชา
ที่ไม่ใช่ควำมเรียงรูปแบบต่ำงๆ ที่อ่ำน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่
๑. อ่ำนหนังสือพิมพ์ แผ่นพับ แผ่นปลิว โฆษณำ โปสกำร์ดจำกสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ในชีวิตประจ�ำวัน
ควำมเรียงรูปแบบต่ำงๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อควำมที่ฟงหรืออ่ำน
ต ๓.๑ ม.๔-๖/๑ ค้นคว้ำ/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงควำมคิดเห็น
๒. อ่ำนประกำศ ฉลำก ป้ำยประกำศ ป้ำยเตือน เครื่องหมำย สัญลักษณ์จำกสถำนที่ต่ำงๆ
๓. อ่ำนตำรำง แผนภำพ แผนภูมิ
เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น จำกแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆ
๔. อ่ำนเอกสำรทำงกำรค้ำ
และน�ำเสนอด้วยกำรพูดและกำรเขียน
๕. อ่ำนประกำศรับสมัครงำน ระเบียบกำร
ต ๔.๒ ม.๔-๖/๑ ใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสืบค้น/ค้นคว้ำ รวบรวม
๖. อ่ำนก�ำหนดกำร บันทึกสั้นๆ
วิเครำะห์ และสรุปควำมรู้/ข้อมูลต่ำงๆ จำกสื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆ
๗. ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศสืบค้นและฝกฝนกำรอ่ำนพร้อมแสดงหลักฐำนกำรเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
ในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ
ต ๔.๒ ม.๔-๖/๒ เผยแพร่/ประชำสัมพันธ์ ข้อมูล ข่ำวสำรของโรงเรียน ชุมชน ค�าอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรอ่ำนเรื่องต่ำงๆ ที่พบในชีวิตประจ�ำวันจำกสื่อสิ่งพิมพ์ สำรคดี บันเทิงคดี
และท้องถิ่น/ประเทศชำติ เป็นภำษำต่ำงประเทศ
หนังสือพิมพ์ โฆษณำแผ่นพับ แผ่นปลิว โปสกำร์ด ประกำศ ฉลำก ป้ำยประกำศ ป้ำยเตือน
เครื่องหมำย สัญลักษณ์ ตำรำง แผนภำพ แผนภูมิ รำยกำรสินค้ำ ประกำศรับสมัครงำน ก�ำหนดกำร
ฯลฯ
ระเบียบกำร บันทึกสัน้ ๆ กำรเลือกใช้สอื่ เทคโนโลยีเป็นแหล่งกำรเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง กำรสืบค้นข้อมูล
จำกแหล่งกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ตัวอย่าง มาตรฐาน/ตัวชี้วัดช่วงชั้น (ม.๔-๖)
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ต ๑.๓ ม.๔-๖/๑ พูดและเขียนน�ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบกำรณ์
ข่ำว/เหตุกำรณ์ เรื่องและประเด็นต่ำงๆ ที่อยู่ในควำมสนใจของสังคม
ต ๑.๓ ม.๔-๖/๒ พูดและเขียนสรุปใจควำมส�ำคัญ/แก่นสำระที่ได้จำก
กำรวิเครำะห์เรื่อง กิจกรรม ข่ำว เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์ตำมควำมสนใจ
ต ๑.๒ ม.๔-๖/๕ พูดและเขียนบรรยำยควำมรู้สึกและแสดงควำมคิดเห็น
ของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่ำงๆ กิจกรรม ประสบกำรณ์ และข่ำว/เหตุกำรณ์
อย่ำงมีเหตุผล
ต ๒.๑ ม.๔-๖/๒ อธิบำย/อภิปรำยวิถีชีวิต ควำมคิด ควำมเชื่อ และที่มำ
ของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้ำของภำษำ
ต ๓.๑ ม.๔-๖/๑ ค้นคว้ำ/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น จำกแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆ
และน�ำเสนอด้วยกำรพูดและกำรเขียน
ต ๔.๒ ม.๔-๖/๑ ใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสืบค้น/ค้นคว้ำ รวบรวม
วิเครำะห์ และสรุปควำมรู้/ข้อมูลต่ำงๆ จำกสื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆ
ในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ตัวอย่าง มาตรฐาน/ตัวชี้วัดช่วงชั้น (ม.๔-๖)
๐-๒-๑

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. สำมำรถเขียนภำษำอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน
๒. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของกำรใช้ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ�ำวันและกำรศึกษำต่อ
สมรรถนะรายวิชา
๑. เขียนข้อมูลบุคคล
๒. เขียนบันทึกย่อ ข้อควำมสั้นๆ
๓. เขียนอวยพรเทศกำลต่ำงๆ
๔. เขียนจดหมำยส่วนตัว จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์
๕. กรอกแบบฟอร์มชนิดต่ำงๆ
๖. ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศสืบค้นและฝกฝนกำรเขียนพร้อมแสดงหลักฐำนกำรเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
ค�าอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเขียนโต้ตอบทำงสังคม กำรเขียนข้อมูลบุคคล ข้อควำมสั้นๆ บันทึกย่อ/
จดหมำยส่วนตัว กำรเขียนบัตรอวยพร บัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ในโอกำสต่ำงๆ จดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์ กำรกรอกแบบฟอร์มต่ำงๆ กำรเลือกใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศพัฒนำทักษะกำรเขียน
กำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง จำกแหล่งกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย

๒๐๐๐-๑๒๐๖

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
การเขียนในชีวิตประจ�าวัน
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ว ๑.๑ ม.๔-๖/๑ ทดลองและอธิบำยกำรรักษำดุลยภำพของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
ว ๑.๑ ม.๔-๖/๒ ทดลองและอธิบำยกลไกกำรรักษำดุลยภำพของน�้ำในพืช
ว ๑.๑ ม.๔-๖/๓ สืบค้นข้อมูลและอธิบำยกลไกกำรควบคุมดุลยภำพของน�้ำ แร่ธำตุ และอุณหภูมิ
ของมนุษย์และสัตว์อื่นๆ และน�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
ว ๓.๑ ม.๔-๖/๑ สืบค้นข้อมูลและอธิบำยโครงสร้ำงอะตอม และสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธำตุ
ว ๓.๑ ม.๔-๖/๒ วิเครำะห์และอธิบำยกำรจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
อิเล็กตรอนในระดับพลังงำนนอกสุดกับสมบัติของธำตุและกำรเกิดปฏิกิริยำ
ว ๓.๑ ม.๔-๖/๓ อธิบำยกำรจัดเรียงธำตุและท�ำนำยแนวโน้มสมบัติของธำตุในตำรำงธำตุ
ว ๓.๒ ม.๔-๖/๑ ทดลอง อธิบำยและเขียนสมกำรของปฏิกิริยำเคมีทั่วไปที่พบในชีวิตประจ�ำวัน
รวมทั้งอธิบำยผลของสำรเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ว ๓.๒ ม.๔-๖/๒ ทดลองและอธิบำยอัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี ปจจัยที่มีผลต่ออัตรำกำรเกิด
ปฏิกิริยำเคมี และน�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
ว ๔.๑ ม.๔-๖/๑ ทดลองและอธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแรงกับกำรเคลื่อนที่ของวัตถุในสนำม
โน้มถ่วง และน�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
ว ๔.๑ ม.๔-๖/๓ ทดลองและอธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแรงกับกำรเคลื่อนที่ของอนุภำค
ในสนำมแม่เหล็ก และน�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๘.๑ ใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ในกำรสืบเสำะหำควำมรู้
กำรแก้ปญหำ รู้ว่ำปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สำมำรถ
อธิบำยและตรวจสอบได้ ภำยใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลำนั้นๆ เข้ำใจว่ำ วิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตัวอย่าง มาตรฐาน/ตัวชี้วัดช่วงชั้น (ม.๔-๖)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหน่วยและกำรวัด แรงและกำรเคลื่อนที่
ไฟฟ้ำ อะตอมและธำตุ สำรและปฏิกิริยำเคมี กำรรักษำดุลยภำพของสิ่งมีชีวิต
และระบบนิเวศ
๒. มีทักษะเกี่ยวกับกำรใช้เครื่องมือวัด ปริมำณทำงฟสิกส์ กำรทดลอง
แหล่งก�ำเนิดไฟฟ้ำ วงจรไฟฟ้ำ กำรค�ำนวณค่ำไฟฟ้ำ กำรทดลองปฏิกิริยำเคมี
ในชีวิตประจ�ำวันและงำนอำชีพ
๓. มีเจตคติที่ดีต่อวิชำวิทยำศำสตร์และกิจนิสัยที่ดีในกำรท�ำงำน
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงควำมรูแ้ ละปฏิบตั เิ กีย่ วกับปริมำณทำงฟสกิ ส์ แรงและกำรเคลือ่ นที่
๒. แสดงควำมรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับไฟฟ้ำในชีวิตประจ�ำวัน
๓. แสดงควำมรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับสำรเคมีและกำรเปลี่ยนแปลงทำงเคมี
๔. แสดงควำมรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ
๕. แสดงควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนำโนเทคโนโลยี
ค�าอธิบายรายวิชา
ศึกษำและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ หน่วยและ
กำรวัด แรงและกำรเคลือ่ นที่ ไฟฟ้ำในชีวติ ประจ�ำวัน นำโนเทคโนโลยี โครงสร้ำง
อะตอมและตำรำงธำตุ พันธะเคมี สำรและกำรเปลีย่ นแปลง ปฏิกริ ยิ ำเคมีในชีวติ
ประจ�ำวัน กำรรักษำดุลยภำพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
๒๐๐๐-๑๓๐๑ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
๑-๒-๒
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ว ๔.๑ ม.๔-๖/๑ ทดลองและอธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแรงกับกำรเคลื่อนที่
ของวัตถุในสนำมโน้มถ่วง และน�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
ว ๔.๑ ม.๔-๖/๒ ทดลองและอธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแรงกับกำรเคลื่อนที่
ของอนุภำคในสนำมไฟฟ้ำ และน�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
ว ๔.๑ ม.๔-๖/๓ ทดลองและอธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแรงกับกำรเคลื่อนที่
ของอนุภำคในสนำมแม่เหล็ก และน�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
ว ๔.๒ ม.๔-๖/๑ อธิบำยและทดลองควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรกระจัด เวลำ
ควำมเร็ว ควำมเร่งของกำรเคลื่อนที่ในแนวตรง
ว ๔.๒ ม.๔-๖/๒ สังเกตและอธิบำยกำรเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม
และแบบฮำร์มอนิกอย่ำงง่ำย
ว ๔.๒ ม.๔-๖/๓ อภิปรำยผลกำรสืบค้นและประโยชน์เกี่ยวกับกำรเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม และแบบฮำร์มอนิกอย่ำงง่ำย
ว ๕.๑ ม.๔-๖/๔ อธิบำยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ
และน�ำเสนอผลกำรสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ และกำรป้องกันอันตรำย
จำกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ
ว ๕.๑ ม.๔-๖/๖ สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพลังงำนที่ได้จำกปฏิกิริยำนิวเคลียร์
และผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ว ๘.๑ ใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์
ในกำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรแก้ปญหำ รู้ว่ำปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติ
ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สำมำรถอธิบำยและตรวจสอบได้
ภำยใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลำนั้นๆ เข้ำใจว่ำ วิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ฯลฯ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตัวอย่าง มาตรฐาน/ตัวชี้วัดช่วงชั้น (ม.๔-๖)
๑-๒-๒

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับปริมำณทำงฟสิกส์ เวกเตอร์ แรง สมดุลของวัตถุ กำรเคลื่อนที่
งำน ก�ำลัง พลังงำน คลื่น
๒. มีทักษะกำรค�ำนวณ กำรทดลอง สำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ในวิชำชีพและชีวิตประจ�ำวัน
๓. มีเจตคติที่ดีต่อวิชำวิทยำศำสตร์ และกิจนิสัยที่ดีในกำรท�ำงำน
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงควำมรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับปริมำณทำงฟสิกส์ แรง สมดุลของวัตถุ และกำรเคลื่อนที่
แบบต่ำงๆ
๒. แสดงควำมรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับหลักกำรท�ำงำนของคลื่น และพลังงำน
ค�าอธิบายรายวิชา
ศึกษำและปฏิบัติเกี่ยวกับปริมำณทำงฟสิกส์และเวกเตอร์ แรง กำรรวมแรงและกำรแยกแรง
กำรสมดุ ล ของวั ต ถุ กำรเคลื่ อ นที่ แ นวเส้ น ตรง กำรเคลื่ อ นที่ แ บบโปรเจคไทล์ กำรเคลื่ อ นที่
แบบวงกลม กำรเคลื่อนที่แบบฮำร์โมนิกอย่ำงง่ำย งำน ก�ำลังและพลังงำน คลื่นและสมบัติของคลื่น
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ

๒๐๐๐-๑๓๐๒

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
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ฯลฯ

ว ๘.๑ ม.๔-๖/๑ ตั้งค�ำถำมที่อยู่บนพื้นฐำนของควำมรู้และควำมเข้ำใจ
ทำงวิทยำศำสตร์ หรือควำมสนใจ หรือจำกประเด็นที่เกิดขึ้นในขณะนั้น
ที่สำมำรถท�ำกำรส�ำรวจตรวจสอบหรือศึกษำค้นคว้ำได้อย่ำงครอบคลุม
และเชื่อถือได้
ว ๘.๑ ม.๔-๖/๒ สร้ำงสมมติฐำนที่มีทฤษฎีรองรับ หรือคำดกำรณ์สิ่งที่จะพบ
หรือสร้ำงแบบจ�ำลอง หรือสร้ำงรูปแบบ เพื่อน�ำไปสู่กำรส�ำรวจตรวจสอบ
ว ๘.๑ ม.๔-๖/๓ ค้นคว้ำรวบรวมข้อมูลที่ต้องพิจำรณำปจจัยหรือตัวแปร
ส�ำคัญ ปจจัยที่มีผลต่อปจจัยอื่น ปจจัยที่ควบคุมไม่ได้ และจ�ำนวนครั้ง
ของกำรส�ำรวจตรวจสอบ เพื่อให้ได้ผลที่มีควำมเชื่อมั่นอย่ำงเพียงพอ
ว ๘.๑ ม.๔-๖/๔ เลือกวัสดุ เทคนิควิธี อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรสังเกต กำรวัด
กำรส�ำรวจตรวจสอบอย่ำงถูกต้อง ทั้งทำงกว้ำงและลึกในเชิงปริมำณและ
คุณภำพ
ว ๘.๑ ม.๔-๖/๕ รวบรวมข้อมูลและบันทึกผลกำรส�ำรวจตรวจสอบ
อย่ำงเป็นระบบถูกต้อง ครอบคลุมทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ โดยตรวจ
สอบควำมเป็นไปได้ ควำมเหมำะสม หรือควำมผิดพลำดของข้อมูล
ว ๘.๑ ม.๔-๖/๖ จัดกระท�ำข้อมูล โดยค�ำนึงถึงกำรรำยงำนผลเชิงตัวเลข
ที่มีระดับควำมถูกต้องและน�ำเสนอข้อมูลด้วยเทคนิควิธีที่เหมำะสม
ว ๘.๑ ม.๔-๖/๗ วิเครำะห์ข้อมูล แปลควำมหมำยข้อมูล และประเมิน
ควำมสอดคล้องของข้อสรุป หรือสำระส�ำคัญ เพื่อตรวจสอบกับสมมติฐำน
ที่ตั้งไว้

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตัวอย่าง มาตรฐาน/ตัวชี้วัดช่วงชั้น (ม.๔-๖)
๐-๒-๑

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์
และขั้นตอนกำรท�ำงำนโครงงำนวิทยำศำสตร์
๒. มีทักษะเกี่ยวกับทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ และขั้นตอน
กำรท�ำโครงงำนวิทยำศำสตร์
๓. มีเจตคติที่ดีต่อวิชำวิทยำศำสตร์และกิจนิสัยที่ดีในกำรท�ำงำน
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงควำมรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับหลักกำร กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
๒. แสดงควำมรู้และปฏิบัติขั้นตอนกำรท�ำโครงงำนวิทยำศำสตร์
ค�าอธิบายรายวิชา
ศึกษำและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ และ
ขั้นตอนกำรท�ำงำนโครงงำนวิทยำศำสตร์

๒๐๐๐-๑๓๐๖

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์
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ฯลฯ

ค ๕.๑ ม.๔-๖/๒ หำค่ำเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐำน ฐำนนิยม ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน และเปอร์เซ็นไทล์ของข้อมูล
ค ๕.๑ ม.๔-๖/๓ เลือกใช้ค่ำกลำงที่เหมำะสมกับข้อมูลและวัตถุประสงค์
ค ๕.๒ ม.๔-๖/๑ น�ำผลที่ได้จำกกำรส�ำรวจควำมคิดเห็นไปใช้คำดกำรณ์
ในสถำนกำรณ์ที่ก�ำหนดให้
ค ๕.๒ ม.๔-๖/๒ อธิบำยกำรทดลองสุ่ม เหตุกำรณ์ ควำมน่ำจะเป็นของ
เหตุกำรณ์ และน�ำผลที่ได้ไปใช้คำดกำรณ์ในสถำนกำรณ์ที่ก�ำหนดให้
ค ๕.๓ ม.๔-๖/๑ ใช้ข้อมูลข่ำวสำรและค่ำสถิติช่วยในกำรตัดสินใจ
มาตรฐาน ค ๖.๑ มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปญหำ กำรให้เหตุผล กำรสื่อสำร
กำรสื่อควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ และกำรน�ำเสนอกำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ
ทำงคณิตศำสตร์และเชื่อมโยงคณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ และ
มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตัวอย่าง มาตรฐาน/ตัวชี้วัดช่วงชั้น (ม.๔-๖)
๒-๐-๒

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกิดควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับอัตรำส่วน สัดส่วน ร้อยละ กำรแปรผัน
สถิติเบื้องต้น กำรวัดแนวโน้มเข้ำสู่ส่วนกลำง และกำรวัดกำรกระจำยของข้อมูล
๒. มี ทั ก ษะกระบวนกำรคิ ด และน� ำ วิ ธี ก ำรแก้ ป  ญ หำเรื่ อ งอั ต รำส่ ว น สั ด ส่ ว น ร้ อ ยละ
กำรแปรผัน สถิติเบื้องต้น กำรวัดแนวโน้มเข้ำสู่ส่วนกลำง กำรวัดกำรกระจำยของข้อมูล ประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ�ำวัน
๓. มีเจตคติทดี่ ใี นกำรเรียนรู้ อัตรำส่วน สัดส่วน ร้อยละ กำรแปรผัน สถิตเิ บือ้ งต้น กำรวัดแนวโน้ม
เข้ำสู่ส่วนกลำง และกำรวัดกำรกระจำยของข้อมูล
สมรรถนะรายวิชา
๑. ด�ำเนินกำรและประยุกต์ใช้เกี่ยวกับอัตรำส่วน สัดส่วนและร้อยละในวิชำชีพ
๒. ด�ำเนินกำรและประยุกต์ใช้เกี่ยวกับกำรแปรผันในวิชำชีพ
๓. ส�ำรวจและจัดหมวดหมู่ข้อมูลอย่ำงง่ำย
๔. เลือกใช้ค่ำกลำงของข้อมูลที่เหมำะสมกับข้อมูลที่ก�ำหนด
๕. วิเครำะห์ต�ำแหน่งของข้อมูล และกำรวัดกำรกระจำยของข้อมูลจำกข้อมูลที่ก�ำหนด
๖. ใช้ข้อมูลข่ำวสำร ค่ำสถิติ และค่ำสถิติที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรตัดสินใจ
ค�าอธิบายรายวิชา
ศึกษำเกี่ยวกับทักษะกำรคิดค�ำนวณ กำรแก้ปญหำเรื่องอัตรำส่วน สัดส่วน ร้อยละ กำรแปรผัน
สถิติเบื้องต้น กำรวัดแนวโน้มเข้ำสู่ส่วนกลำง กำรวัดกำรกระจำยของข้อมูล และฝกปฏิบัติในกำร
เลือกใช้ค่ำสถิติที่เหมำะสมกับข้อมูล

๒๐๐๐-๑๔๐๑

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
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ค ๑.๑ ม.๔-๖/๑ แสดงควำมสัมพันธ์ของจ�ำนวนต่ำงๆ ในระบบจ�ำนวนจริง
ค ๑.๑ ม.๔-๖/๒ มีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับค่ำสัมบูรณ์ของจ�ำนวนจริง
ค ๑.๑ ม.๔-๖/๓ มีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับจ�ำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลข
ยกก�ำลังที่มีเลขชี้ก�ำลังเป็นจ�ำนวนตรรกยะและจ�ำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์
ค ๑.๒ ม.๔-๖/๑ เข้ำใจควำมหมำย และหำผลลัพธ์ที่เกิดจำกกำรบวก กำรลบ
กำรคูณ กำรหำรจ�ำนวนจริง จ�ำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกก�ำลังที่มีเลขชี้ก�ำลัง
เป็นจ�ำนวนตรรกยะ และจ�ำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์
ค ๑.๓ ม.๔-๖/๑ หำค่ำประมำณของจ�ำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ และ
จ�ำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกก�ำลังโดยใช้วิธีกำรค�ำนวณที่เหมำะสม
ค ๑.๔ ม.๔-๖/๑ เข้ำใจสมบัติของจ�ำนวนจริงเกี่ยวกับกำรบวก กำรคูณ
กำรเท่ำกัน กำรไม่เท่ำกัน และน�ำไปใช้ได้
ค ๔.๒ ม.๔-๖/๓ แก้สมกำร และอสมกำรตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสอง
มาตรฐาน ค ๖.๑ มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปญหำ กำรให้เหตุผล กำรสื่อสำร
กำรสื่อควำมหมำยทำงคณิตศำสตร์ และกำรน�ำเสนอกำรเชื่อมโยงควำมรู้ต่ำงๆ
ทำงคณิตศำสตร์และเชื่อมโยงคณิตศำสตร์กับศำสตร์อื่นๆ และ
มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตัวอย่าง มาตรฐาน/ตัวชี้วัดช่วงชั้น (ม.๔-๖)
๒-๐-๒

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกิดควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับสมกำรเชิงเส้น ระบบสมกำรเชิงเส้น
สมกำรก�ำลังสองตัวแปรเดียว เลขยกก�ำลัง ลอกำริทึม พื้นที่ และปริมำตร
๒. มีทักษะกระบวนกำรคิดและน�ำวิธีกำรแก้ปญหำเรื่องสมกำรเชิงเส้น ระบบสมกำรเชิงเส้น
สมกำรก�ำลังสองตัวแปรเดียว เลขยกก�ำลัง ลอกำริทึม พื้นที่ ปริมำตร ประยุกต์ใช้ในงำนอำชีพ
๓. มีเจตคติทดี่ ใี นกำรเรียนรู้ สมกำรเชิงเส้น ระบบสมกำรเชิงเส้น สมกำรก�ำลังสองตัวแปรเดียว
เลขยกก�ำลัง ลอกำริทึม พื้นที่ และปริมำตร
สมรรถนะรายวิชา
๑. น�ำควำมรู้เกี่ยวกับสมกำรเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมกำรเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้
ในสถำนกำรณ์จริง หรือปญหำที่ก�ำหนด
๒. น�ำควำมรู้เกี่ยวกับสมกำรก�ำลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในสถำนกำรณ์หรือปญหำที่ก�ำหนด
๓. ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับจ�ำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกก�ำลังที่มีเลขชี้ก�ำลังเป็นจ�ำนวนตรรกยะ
๔. ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับจ�ำนวนจริงที่อยู่ในรูปลอกำริทึม
๕. วัดและเปรียบเทียบควำมยำว พื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมำตรในหน่วยมำตรำวัดต่ำงๆ
๖. ใช้ควำมรู้เกี่ยวกับควำมยำว พื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมำตร แก้ปญหำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ
ค�าอธิบายรายวิชา
ศึกษำเกี่ยวกับทักษะกำรคิดค�ำนวณ กำรแก้ปญหำเรื่องสมกำรเชิงเส้น ระบบสมกำรเชิงเส้น
สมกำรก�ำลังสองตัวแปรเดียว เลขยกก�ำลัง ลอกำริทึม พื้นที่และปริมำตร

๒๐๐๐-๑๔๐๒

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
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ส ๑.๒ ม.๔-๖/๑ ปฏิบัติตนเป็นศำสนิกชนที่ดีต่อสำวก สมำชิกในครอบครัว
และคนรอบข้ำง
ส ๑.๒ ม.๔-๖/๒ ปฏิบัติตนถูกต้องตำมศำสนพิธี พิธีกรรมตำมหลักศำสนำ
ที่ตนนับถือ
ส ๑.๒ ม.๔-๖/๓ แสดงตนเป็นพุทธมำมกะ หรือแสดงตนเป็นศำสนิกชน
ของศำสนำที่ตนนับถือ
ส ๒.๑ ม.๔-๖/๑ วิเครำะห์และปฏิบัติตนตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
ครอบครัว ชุมชน ประเทศชำติ และสังคมโลก
ส ๒.๑ ม.๔-๖/๓ ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติ
เพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศชำติและสังคมโลก
ส ๓.๑ ม.๔-๖/๒ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มีต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
ส ๔.๓ ม.๔-๖/๔ วิเครำะห์ผลงำนของบุคคลส�ำคัญทั้งชำวไทยและ
ต่ำงประเทศที่มีส่วนสร้ำงสรรค์วัฒนธรรมไทยและประวัติศำสตร์ไทย

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตัวอย่าง มาตรฐาน/ตัวชี้วัดช่วงชั้น (ม.๔-๖)
๒-๐-๒

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีควำมรูค้ วำมเข้ำใจเกีย่ วกับสถำบันครอบครัวและสถำบันทำงสังคม สิทธิหน้ำทีข่ องพลเมืองดี
และหลักธรรมของศำสนำ
๒. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๓. ปฏิบัติตนเป็นศำสนิกชนที่ดีตำมหลักธรรมของศำสนำที่ตนนับถือ
๔. ตระหนักถึงกำรด�ำรงชีวิตที่ถูกต้องดีงำมในฐำนะศำสนิกชนและพลเมืองดี
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงควำมรู้เกี่ยวกับสถำบันครอบครัวและสถำบันทำงสังคม สิทธิหน้ำที่ของพลเมืองดี
และหลักธรรมของศำสนำ
๒. วิเครำะห์หลักกำรของวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมเพื่อใช้ในกำรด�ำรงชีวิต
๓. น�ำหลักศำสนำ หลักธรรม และหลักกฎหมำยมำประยุกต์ใช้เพื่อกำรเป็นพลเมืองดี
ค�าอธิบายรายวิชา
ศึกษำเกี่ยวกับควำมส�ำคัญของสถำบันครอบครัวและสถำบันทำงสังคม วัฒนธรรม คุณธรรม
จริยธรรม และค่ำนิยม สิทธิหน้ำที่ของพลเมืองดีตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และหลักธรรมของศำสนำที่ตนนับถือ

๒๐๐๐-๑๕๐๑

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
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ส ๔.๑ ม.๔-๖/๑ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของเวลำและยุคสมัย
ทำงประวัติศำสตร์ที่แสดงถึงกำรเปลี่ยนแปลงของมนุษยชำติ
ส ๔.๑ ม.๔-๖/๒ สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ทำงประวัติศำสตร์โดยใช้วิธีกำร
ทำงประวัติศำสตร์อย่ำงเป็นระบบ
ส ๔.๓ ม.๔-๖/๑ วิเครำะห์ประเด็นส�ำคัญของประวัติศำสตร์ไทย
ส ๔.๓ ม.๔-๖/๒ วิเครำะห์ควำมส�ำคัญของสถำบันพระมหำกษัตริย์
ต่อชำติไทย
ส ๔.๓ ม.๔-๖/๓ วิเครำะห์ปจจัยที่ส่งเสริมกำรสร้ำงสรรค์ภูมิปญญำไทย
และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปจจุบัน
ส ๔.๓ ม.๔-๖/๔ วิเครำะห์ผลงำนของบุคคลส�ำคัญทั้งชำวไทยและ
ต่ำงประเทศที่มีส่วนสร้ำงสรรค์วัฒนธรรมไทย และประวัติศำสตร์ไทย
ส ๔.๓ ม.๔-๖/๕ วำงแผนก�ำหนดแนวทำงและมีส่วนร่วมกำรอนุรักษ์
ภูมิปญญำไทยและวัฒนธรรมไทย

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตัวอย่าง มาตรฐาน/ตัวชี้วัดช่วงชั้น (ม.๔-๖)
๑-๐-๑

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์
๒. สำมำรถน�ำควำมรู้ทำงประวัติศำสตร์มำประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐำนในกำรด�ำรงชีวิต
๓. ตระหนักในควำมส�ำคัญของประวัติศำสตร์ชำติไทย เพื่อธ�ำรงไว้ซึ่งสถำบันชำติ ศำสนำ
และพระมหำกษัตริย์
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงควำมรู้เกี่ยวกับกระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์
๒. เปรียบเทียบกำรเมือง กำรปกครอง เศรษกิจ สังคม วัฒนธรรมของประวัติศำสตร์ชำติไทย
ค�าอธิบายรายวิชา
ศึกษำเกี่ยวกับกระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ ประวัติศำสตร์ชำติไทยสมัยสุโขทัย อยุธยำ
รัตนโกสินทร์ ด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง เศรษกิจ สังคม วัฒนธรรม และพระรำชกรณียกิจที่ส�ำคัญ
ของพระมหำกษัตริย์องค์ปจจุบัน

๒๐๐๐-๑๕๐๗

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
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ส ๒.๑ ม.๔-๖/๑ วิเครำะห์และปฏิบัติตนตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
ครอบครัว ชุมชน ประเทศชำติ และสังคมโลก
ส ๒.๑ ม.๔-๖/๓ ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติ
เพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศชำติและสังคมโลก
ส ๒.๑ ม.๔-๖/๔ ประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
และเสนอแนวทำงพัฒนำ
ส ๒.๑ ม.๔-๖/๕ วิเครำะห์ควำมจ�ำเป็นที่จะต้องมีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสำกล
ส ๓.๒ ม.๔-๖/๓ วิเครำะห์ผลดี ผลเสียของควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ
ระหว่ำงประเทศในรูปแบบต่ำงๆ
ส ๕.๑ ม.๔-๖/๑ ใช้เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ในกำรรวบรวม วิเครำะห์
และน�ำเสนอข้อมูลภูมิสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ส ๕.๑ ม.๔-๖/๒ วิเครำะห์อิทธิพลของสภำพภูมิศำสตร์ ซึ่งท�ำให้เกิดปญหำ
ทำงกำยภำพหรือภัยพิบัติทำงธรรมชำติในประเทศไทยและภูมิภำคต่ำงๆ
ของโลก
ส ๕.๑ ม.๔-๖/๓ วิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ซึ่งได้รับอิทธิพล
จำกปจจัยทำงภูมิศำสตร์ในประเทศไทยและทวีปต่ำงๆ
ส ๕.๑ ม.๔-๖/๔ ประเมินกำรเปลี่ยนแปลงธรรมชำติในโลกว่ำเป็นผลมำจำก
กำรกระท�ำของมนุษย์และหรือธรรมชำติ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตัวอย่าง มาตรฐาน/ตัวชี้วัดช่วงชั้น (ม.๔-๖)
๑-๐-๑

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประชำคมอำเซียน
๒. สำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลที่ศึกษำเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีในฐำนะประชำกรอำเซียน
๓. ตระหนักในควำมเป็นประชำกรอำเซียนเพือ่ กำรด�ำรงตนและกำรพัฒนำสังคม ประเทศชำติ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงควำมรู้เกี่ยวกับประชำคมอำเซียน
๒. ด�ำรงตนเป็นประชำกรอำเซียนที่ดี
ค�าอธิบายรายวิชา
ศึกษำเกีย่ วกับประวัตศิ ำสตร์ควำมเป็นมำ และพัฒนำกำรของประชำคมอำเซียน ด้ำนเศรษฐกิจ
สังคม กำรเมือง กำรปกครอง กำรศึกษำ วัฒนธรรม สิง่ แวดล้อม เทคโนโลยี และควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ประเทศในประชำคมอำเซียนกับภูมิภำคอื่นในโลก

๒๐๐๐-๑๕๐๔

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
อาเซียนศึกษา
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พ ๑.๑ ม.๔-๖/๒ วำงแผนดูแลสุขภำพตำมภำวะกำรเจริญเติบโตและ
พัฒนำกำรของตนเองและบุคคลในครอบครัว
พ ๒.๑ ม.๔-๖/๑ วิเครำะห์อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม
และวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทำงเพศและกำรด�ำเนินชีวิต
พ ๒.๑ ม.๔-๖/๓ เลือกใช้ทักษะที่เหมำะสมในกำรป้องกัน ลดควำมขัดแย้ง
และแก้ปญหำเรื่องเพศและครอบครัว
พ ๒.๑ ม.๔-๖/๔ วิเครำะห์สำเหตุและผลของควำมขัดแย้งที่อำจเกิดขึ้น
ระหว่ำงผู้เรียน หรือเยำวชนในชุมชน และเสนอแนวทำงแก้ไขปญหำ
พ ๕.๑ ม.๔-๖/๑ มีส่วนร่วมในกำรป้องกันควำมเสี่ยงต่อกำรใช้ยำ กำรใช้
สำรเสพติด และควำมรุนแรง เพื่อสุขภำพของตนเอง ครอบครัว และสังคม
พ ๕.๑ ม.๔-๖/๒ วิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดจำกกำรครอบครอง กำรใช้และ
กำรจ�ำหน่ำยสำรเสพติด
พ ๕.๑ ม.๔-๖/๓ วิเครำะห์ปจจัยที่มีผลต่อสุขภำพ หรือควำมรุนแรง
ของคนไทยและเสนอแนวทำงป้องกัน
พ ๕.๑ ม.๔-๖/๖ ใช้ทักษะกำรตัดสินใจแก้ปญหำในสถำนกำรณ์ที่เสี่ยง
ต่อสุขภำพและควำมรุนแรง

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ตัวอย่าง มาตรฐาน/ตัวชี้วัดช่วงชั้น (ม.๔-๖)
๐-๒-๑

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. เข้ำใจหลักกำรและวิธีกำรพัฒนำกำรสุขภำพกำย สุขภำพจิตวัยรุ่น
๒. มีทกั ษะในกำรแสดงออกเกีย่ วกับพฤติกรรมและสัมพันธภำพทีเ่ หมำะสมตำมวัฒนธรรมไทย
๓. สำมำรถป้องกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงจำกโรคติดต่อ สิ่งเสพติด และกำรใช้ยำ
๔. รู้คุณค่ำ และเป้ำหมำยในกำรด�ำเนินชีวิตด้วยวิถีทำงที่ถูกต้องและภำคภูมิใจ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำร และวิธีกำรพัฒนำสุขภำพกำย/สุขภำพจิตวัยรุ่น
๒. สร้ำงสัมพันธภำพที่ดีต่อครอบครัว เพื่อน และสังคมตำมหลักวัฒนธรรมไทย
๓. วำงแผนป้องกันอันตรำยจำกโรคติดต่อ สิ่งเสพติด และกำรใช้ยำ
๔. วิเครำะห์และแก้ปญหำสุขภำพวัยรุ่น
๕. แสดงออกพฤติกรรมทำงเพศที่เหมำะสมกับวัฒนธรรมไทย
๖. ปฏิบัติโครงงำนเพื่อแก้ปญหำสุขภำพ
ค�าอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับพัฒนำกำรและทักษะกำรด�ำเนินชีวิต กำรเห็นคุณค่ำในตนเอง รู้หลักปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรดูแลรักษำสุขภำพกำยและสุขภำพจิตตำมวัยของตนเอง กำรมีสัมพันธภำพที่ดีต่อกัน
ปญหำเกี่ยวกับพฤติกรรมทำงเพศที่ได้รับอิทธิพลจำกสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมไทย กำรปฏิบัติตน
ในกำรป้องกันโรค กำรป้องกันอันตรำยจำกสิ่งเสพติด กำรใช้ยำ และกำรแก้ปญหำสุขภำพ

๒๐๐๐-๑๖๐๒

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
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พ ๓.๑ ม.๔-๖/๑ วิเครำะห์ควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับกำรเคลื่อนไหว
รูปแบบต่ำงๆ ในกำรเล่นกีฬำ
พ ๓.๑ ม.๔-๖/๓ เล่นกีฬำไทย กีฬำสำกลประเภทบุคคล ประเภทคู่
กีฬำประเภททีม อย่ำงน้อย ๑ ชนิด
พ ๓.๑ ม.๔-๖/๕ เข้ำร่วมกิจกรรมนันทนำกำรนอกโรงเรียน และน�ำหลักกำร
แนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพชีวิตของตนและสังคม
พ ๓.๒ ม.๔-๖/๑ ออกก�ำลังกำยและเล่นกีฬำที่เหมำะสมกับตนเอง
อย่ำงสม�่ำเสมอ และใช้ควำมสำมำรถของตนเองเพิ่มศักยภำพของทีม
ลดควำมเป็นตัวตน ค�ำนึงถึงผลที่เกิดต่อสังคม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ตัวอย่าง มาตรฐาน/ตัวชี้วัดช่วงชั้น (ม.๔-๖)
๐-๒-๑

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรและรูปแบบในกำรออกก�ำลังกำย และกำรเสริมสร้ำง
สมรรถภำพทำงกำย
๒. สำมำรถพัฒนำสมรรถภำพทำงกำยให้พร้อมที่จะประกอบอำชีพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๓. ให้ตระหนักถึงคุณค่ำของกำรออกก�ำลังกำยและกำรเล่นกีฬำเป็นประจ�ำ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรและรูปแบบของกำรออกก�ำลังกำย
๒. ประยุกต์กำรออกก�ำลังกำยเพื่อพัฒนำสมรรถภำพทำงกำย
๓. ออกก�ำลังกำยเพื่อพัฒนำควำมสมบูรณ์ของร่ำงกำยและจิตใจ
๔. ปฏิบัติโครงงำนเกี่ยวกับกำรออกก�ำลังกำย
ค�าอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมกำรเรียนรู้เกี่ยวกับหลักกำรและรูปแบบกำรออกก�ำลังกำย กลไกของ
ร่ำงกำย กำรเล่นกีฬำไทย กีฬำสำกล หรือกิจกรรมนันทนำกำร และกำรเสริมสร้ำงสมรรถภำพทำงกำย
ให้สำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ปฏิบตั โิ ครงงำนกำรออกก�ำลังกำยด้วยกิจกรรมทีเ่ หมำะสม
ส�ำหรับตนเองเพื่อพัฒนำสมรรถภำพทำงกำยให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยพร้อมที่จะประกอบอำชีพได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

๒๐๐๐-๑๖๐๓

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
การออกก�าลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพในการท�างาน
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พ ๑.๑ ม. ๔-๖/๑ อธิบำยกระบวนกำรสร้ำงเสริมและด�ำรงประสิทธิภำพ
กำรท�ำงำนของระบบอวัยวะต่ำงๆ
พ ๒.๑ ม.๔-๖/๑ วิเครำะห์อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม
และวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทำงเพศและกำรด�ำเนินชีวิต
พ ๒.๑ ม.๔-๖/๒ วิเครำะห์ค่ำนิยมในเรื่องเพศ ตำมวัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรมอื่นๆ
พ ๒.๑ ม.๔-๖/๓ เลือกใช้ทักษะที่เหมำะสมในกำรป้องกัน ลดควำมขัดแย้ง
และแก้ปญหำเรื่องเพศและครอบครัว
พ ๒.๑ ม.๔-๖/๔ วิเครำะห์สำเหตุและผลของควำมขัดแย้งที่อำจเกิดขึ้น
ระหว่ำงผู้เรียน หรือเยำวชนในชุมชน และเสนอแนวทำงแก้ไขปญหำ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ตัวอย่าง มาตรฐาน/ตัวชี้วัดช่วงชั้น (ม.๔-๖)
๑-๐-๑

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
๑. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขอนำมัยของระบบสืบพันธุ์
๒. เสริมสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อื่นตำมหลักกำร
๓. สำมำรถประเมินโอกำสเสีย่ งจำกพฤติกรรมทำงเพศ และปญหำจำกกำรมีเพศสัมพันธ์ ไม่พร้อม
๔. ตระหนักรู้ในคุณค่ำของตนเอง สร้ำงแรงจูงใจในกำรตัดสินใจเลือกแนวทำงกำรด�ำเนินชีวิต
อย่ำงมีสุขภำวะ
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงควำมรู้เกี่ยวกับสุขอนำมัยของระบบสืบพันธ์ุ พัฒนำกำรทำงเพศในวัยรุ่น
๒. ทักษะด้ำนกำรจัดกำรเรื่องสัมพันธภำพระหว่ำงบุคคล ทักษะกำรตัดสินใจ
๓. วิเครำะห์อิทธิพลทำงสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมทำงเพศ
๔. แสดงควำมรู้กำรป้องกันกำรรับเชื้อเอชไอวี
๕. ปฏิบัติโครงงำนเกี่ยวกับเป้ำหมำยและแนวปฏิบัติในกำรด�ำเนินชีวิตที่มีสุขภำวะ
ค�าอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับพัฒนำกำรทำงเพศเมื่อเปลี่ยนแปลงเข้ำสู่วัยรุ่น กำรดูแลสุขภำพทำงเพศ
สัมพันธภำพกับควำมคำดหวังต่อบทบำทและควำมรับผิดชอบกำรแสดงออกทำงเพศ ทักษะ
กำรตัดสินใจ กำรต่อรอง และกำรสือ่ สำรควำมต้องกำรตำมควำมคิดเห็นและควำมรูส้ กึ กำรตระหนัก
ในคุณค่ำของตนเองบนพืน้ ฐำนของกำรเคำรพในสิทธิของผูอ้ นื่ สิทธิในกำรแสดงออกตำมวิถชี วี ติ ทำงเพศ
ภำยใต้ ก รอบของกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยเพศ สั ง คม และวั ฒ นธรรม ตลอดจนภำพลั ก ษณ์ ที่ ส ่ ง ผล
ต่อควำมรู้สึกและพฤติกรรม กำรเลือกใช้แหล่งบริกำรช่วยเหลือที่เป็นมิตรในพื้นที่

๒๐๐๐-๑๖๐๗

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
เพศวิถีศึกษา
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๒๐๐๐-๑๒๐๕
๒๐๐๐-๑๒๐๖
๒๐๐๐-๑๓๐๑

๒๐๐๐-๑๒๐๒

๒๐๐๐-๑๑๐๒
๒๐๐๐-๑๒๐๑

กำรอ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจ�ำวัน
กำรเขียนในชีวิตประจ�ำวัน
วิทยำศำสตร์เพื่อพัฒนำทักษะชีวิต

ภำษำอังกฤษในชีวิตจริง ๒

ภำษำไทยเพื่ออำชีพ
ภำษำอังกฤษในชีวิตจริง ๑

๐-๒-๑
๐-๒-๑
๑-๒-๒

๒-๐-๒

๑-๐-๑
๒-๐-๒

ตัวอย่าง รายวิชาหมวดวิชาทักษะชีวิตที่รับเทียบโอนผลการเรียน
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐-๑๑๐๑ ภำษำไทยพื้นฐำน
๒-๐-๒

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖

หมายเหตุ : ๑. ท-ป-น หมำยถึง ทฤษฎี-ปฏิบัติ-หน่วยกิต
๒. พิจำรณำเทียบรำยวิชำตำมหลักสูตรสถำนศึกษำที่มีควำมสอดคล้องกับรำยวิชำของหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพในตัวชี้วัด ผลกำรเรียนรู้ จุดประสงค์ สมรรถนะ
และค�ำอธิบำยรำยวิชำไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐

๕
๖
๗

๔

๒
๓

๑

ที่

หลักสูตรสถานศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ตัวอย่าง รายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน
รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต ชั่วโมง
ท๓๑๑๐๑
ภำษำไทย ๑
๑
๔๐
ท๓๑๑๐๒
ภำษำไทย ๒
๑
๔๐
ท๓๒๑๐๑
ภำษำไทย ๓
๑
๔๐
อ๓๑๑๐๑
ภำษำอังกฤษ ๑
๑
๔๐
อ๓๑๑๐๒
ภำษำอังกฤษ ๒
๑
๔๐
อ๓๒๑๐๑
ภำษำอังกฤษ ๓
๑
๔๐
อ๓๒๑๐๒
ภำษำอังกฤษ ๔
๑
๔๐
อ๓๓๑๐๑
ภำษำอังกฤษ ๕
๑
๔๐
อ๓๓๑๐๒
ภำษำอังกฤษ ๖
๑
๔๐
ว๓๐๑๐๑
วิทยำศำสตร์ ๑
๑
๔๐
(คุณภำพของสิ่งมีชีวิต)
ว๓๐๑๐๓
วิทยำศำสตร์ ๓
๑
๔๐
(สำรและสมบัติของสำร)

ตัวอย่าง
การเทียบรายวิชาของหลักสูตรสถานศึกษากับรายวิชาหมวดวิชาทักษะชีวิต หลักสูตร ปวช. พุทธศักราช ๒๕๕๖
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๑๔

๑๓

๑๒

๑๑

๑๐

๙

๘

ที่

หลักสูตรสถานศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ตัวอย่าง รายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน
รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต ชั่วโมง
ว๓๐๑๐๔
วิทยำศำสตร์ ๔
๑
๔๐
(กำรเคลื่อนที่และแรงในธรรมชำติ)
ว๓๐๑๐๕
วิทยำศำสตร์พื้นฐำน ๕ (พลังงำน)
๑
๔๐
ค๓๐๑๐๒
คณิตศำสตร์ ๒
๑
๔๐
ค๓๐๑๐๔
คณิตศำสตร์ ๔
๑
๔๐
ค๓๐๑๐๑
คณิตศำสตร์ ๑
๑
๔๐
ค๓๐๑๐๓
คณิตศำสตร์ ๓
๑
๔๐
ส๓๐๒๓๑
หน้ำที่พลเมือง ๑
๐.๕
๒๐
ส๓๐๒๓๒
หน้ำที่พลเมือง ๒
๐.๕
๒๐
ส๓๐๒๓๓
หน้ำที่พลเมือง ๓
๐.๕
๒๐
ส๓๐๒๓๔
หน้ำที่พลเมือง ๔
๐.๕
๒๐
ส๓๑๑๐๓
ประวัติศำสตร์ ๒
๐.๕
๒๐
ส๓๒๑๐๓
ประวัติศำสตร์ ๓
๐.๕
๒๐
พ๓๑๑๐๑
สุขศึกษำและพลศึกษำ ๑
๐.๕
๒๐
พ๓๑๑๐๒
สุขศึกษำและพลศึกษำ ๒
๐.๕
๒๐
พ๓๒๑๐๑
สุขศึกษำและพลศึกษำ ๓
๐.๕
๒๐
พ๓๒๑๐๒
สุขศึกษำและพลศึกษำ ๔
๐.๕
๒๐
๒๐๐๐-๑๖๐๗

๒๐๐๐-๑๖๐๒

๒๐๐๐-๑๕๐๗

๒๐๐๐-๑๕๐๑

๒๐๐๐-๑๔๐๒

๒๐๐๐-๑๔๐๑

เพศวิถีศึกษำ

ทักษะชีวิตในกำรพัฒนำสุขภำพ

ประวัติศำสตร์ชำติไทย

หน้ำที่พลเมืองและศีลธรรม

คณิตศำสตร์พื้นฐำนอำชีพ

คณิตศำสตร์พื้นฐำน

๑-๐-๑

๐-๒-๑

๑-๐-๑

๒-๐-๒

๒-๐-๒

๒-๐-๒

ตัวอย่าง รายวิชาหมวดวิชาทักษะชีวิตที่รับเทียบโอนผลการเรียน
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ท-ป-น
๒๐๐๐-๑๓๐๒ วิทยำศำสตร์เพื่อพัฒนำอำชีพช่ำงอุตสำหกรรม
๑-๒-๒

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖

ปฏิทินการด�าเนินงาน
การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนส�ำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
จึงก�ำหนดปฏิทินกำรด�ำเนินงำน ดังนี้
ที่

รายการ

๑

ส� ำ นั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึก ษำขั้นพื้นฐำนก�ำหนดหลักกำร
และแนวทำงกำรด�ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วม
หลั ก สู ต รอำชี ว ศึ ก ษำและมั ธ ยมศึ ก ษำตอนปลำย (ทวิ ศึ ก ษำ)
ในสถำนศึกษำ สังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน/ส�ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ/สถำนศึกษำชี้แจง ประชำสัมพันธ์
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
- ประกำศรำยชื่อสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร
- สถำนศึกษำรำยงำนข้อมูลนักเรียน และยืนยันจ�ำนวนนักเรียน
สำยสำมัญในระบบ DMC
- สถำนศึกษำในโครงกำรยืนยันข้อมูลนักเรียนรำยบุคคลที่เข้ำร่วม
โครงกำรในระบบ DMC ตำมแนวทำงที่ก�ำหนด
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจัดสรรงบประมำณ
ส�ำหรับนักเรียนหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน พุทธศักรำช
๒๕๕๑ ให้กับสถำนศึกษำ ครบทุกคน
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำจัดสรรงบประมำณส�ำหรับ
นักเรียนโครงกำรกำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำ
และมัธยมศึกษำตอนปลำย (ทวิศึกษำ)
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส�ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำด�ำเนินกำรติดตำม ควบคุมและก�ำกับ
ให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรด�ำเนินโครงกำร
สถำนศึกษำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรกำรจัดกำรศึกษำ
เรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำย (ทวิศกึ ษำ)
ในสถำนศึกษำ ให้ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทรำบ
ส�ำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำรำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรให้สำ� นักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทรำบ

๒
๓

๔

๕

๖

๗

๘

ระยะเวลา
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เดือนพฤษภำคม

เดือนพฤษภำคม - มิถุนำยน
เดือนมิถุนำยน
วันที่ ๑๐ มิถุนำยน
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๐ พฤศจิกำยน
ภำยในวันที่ ๓๐ มิถุนำยน
เดือนกรกฎำคม

เดือนกรกฎำคม

ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน เป็นต้นไป

ครั้งที่ ๑ ภำยในเดือนตุลำคม
ครั้งที่ ๒ ภำยในเดือนมีนำคม - เมษำยน
ครั้งที่ ๑ ภำยในเดือนตุลำคม
ครั้งที่ ๒ ภำยในเดือนมีนำคม - เมษำยน

ภารกิจและบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
สถำนศึกษำมีภำรกิจและบทบำทหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ โครงกำรกำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย (ทวิศึกษำ) ดังนี้
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

๗.
๘.
๙.

๑๐.

๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

ภารกิจและบทบาทหน้าที่
กำรประชำสัมพันธ์
กำรรับสมัครผู้เรียนในโครงกำร
กำรขึ้นทะเบียน/บัตรประจ�ำตัวผู้เรียน
กำรปฐมนิเทศ กำรแนะแนว
กำรจัดท�ำหลักสูตรสถำนศึกษำ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรวัดและประเมินผล
- รำยวิชำพื้นฐำน
- รำยวิชำเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร
- รำยวิชำเพิ่มเติมจำกหมวดวิชำทักษะวิชำชีพ หลักสูตร ปวช.
กำรฝกประสบกำรณ์วิชำชีพ
กำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
กำรเทียบโอนผลกำรเรียน
- จำกหลักสูตรสถำนศึกษำ สพฐ. รำยวิชำพื้นฐำน สู่หลักสูตร
ปวช. รำยวิชำหมวดวิชำทักษะชีวิตและหมวดวิชำเลือกเสรี
- จำกหลักสูตร ปวช. รำยวิชำหมวดวิชำทักษะวิชำชีพ
สู่หลักสูตรสถำนศึกษำ รำยวิชำเพิ่มเติม สพฐ.
กำรสอบระดับชำติ
- กำรสอบ O-NET
- กำรสอบ V-NET
กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ
กำรอนุมัติผลกำรเรียน
กำรปจฉิมนิเทศ
กำรออกหลักฐำนกำรศึกษำ
กำรรำยงำนผู้จบกำรศึกษำ
กำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
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สถานศึกษา
สังกัด สพฐ.
√
√
√
√
√

สถานศึกษา
สังกัด สอศ.
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

ข้อมูลประวัตินักเรียน นักศึกษำ
กรุณำเขียนด้วยตัวบรรจง
และตรวจสอบควำมถูกต้อง

ตัวอย่าง
ติดรูปถ่ำย

ใบสมัครเข้าเรียน
การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระหว่ำงวิทยำลัย………………...................…………………………..
โรงเรียน/สถำนศึกษำ............................................................................

วัน เดือน ป ทีส่ มัคร...................................สถำนทีร่ บั สมัคร.................................................................................................
ประเภทวิชำ.............................................สำขำวิชำ........................................ สำขำงำน................................................
ชือ่ -นำมสกุล.............................................................................อำยุ............ป วัน เดือน ป เกิด........................................
เชื้อชำติ..................................สัญชำติ..........................ศำสนำ...............................หมู่โลหิต...............เพศ..................
เลขประจ�ำตัวประชำชน
ส�ำเร็จกำรศึกษำจำก............................................................................จังหวัด.............................................................
วุฒกิ ำรศึกษำ................................................................................................................................................................
ที่อยู่บ้ำนเลขที่..............หมู่ที่..............ต�ำบล.............................อ�ำเภอ..........................จังหวัด...................................
ชื่อ-นำมสกุล บิดำ.............................................................อำชีพ....................................เบอร์โทรศัพท์.......................
ชื่อ-นำมสกุล มำรดำ..........................................................อำชีพ....................................เบอร์โทรศัพท์.......................
ชื่อ-นำมสกุล ผู้ปกครอง.....................................................อำชีพ....................................เบอร์โทรศัพท์.......................
เกี่ยวข้องเป็น........................................................................
ลงชื่อ ..................................................
(.........................................)
ผู้สมัคร
ได้ตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
ลงชื่อ ..................................................
(.........................................)
ผู้รับสมัคร
............./........................./..............
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ขอขอบคุณผู้อนุเคราะห์ข้อมูล
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
นำยปรัชญำ ตะภำ

กระทรวงศึกษำธิกำร
รองผู้อ�ำนวยกำร
วิทยำลัยกำรอำชีพเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
รองผู้อ�ำนวยกำร
วิทยำลัยกำรอำชีพร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
รองผู้อ�ำนวยกำร
โรงเรียนสุรนำรีวิทยำ จังหวัดนครรำชสีมำ
ครู
โรงเรียนกู่กำสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด
ครู
โรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

นำยเชำวฤทธิ์ ล�ำพำย
นำงพัชภัสสร เสนทับพระ
นำงจินดำ ศรีเที่ยง
นำงแก้วตำ ไชยภักดี
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คณะผู้จัดท�า
คณะที่ปรึกษา
๑. นำยกำรุณ สกุลประดิษฐ์
๒. นำยบุญรักษ์ ยอดเพชร
๓. นำงสุกัญญำ งำมบรรจง
คณะยกร่างเอกสาร
๑. นำยธัญญำ เรืองแก้ว
๒. นำงณรี สุสุทธิ
๓. นำยอุดมศักดิ์ ธนะกิจรุ่งเรือง
๔. นำงกัลยำณี อุตกฤษฎ์
๕. นำงสำวลิลิน ทรงผำสุก
๖. นำยณรงค์ เพชรล�้ำ
๗. นำงสำวรัตนำ แสงบัวเผื่อน
๘. นำงเสำวภำ ศักดำ
๙. นำงสำวพรนิภำ ศิลปประคอง
๑๐. นำยสิริชัย มำกมูลผล
๑๑. นำยประชำ อ่อนรักษำ
๑๒. นำยอนุจินต์ ลำภธนำภรณ์
๑๓. นำงสำวสุประวีณ์ มำโยง
๑๔. นำยพุฒิพงษ์ เจริญชำศรี

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ผู้ช่วยเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงบประมำณ ๑
ส�ำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มแผนและงบประมำณ ๑
ส�ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย
ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำและส่งเสริมกำรนิเทศ
ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ
กลุ่มพัฒนำและส่งเสริมกำรนิเทศ
ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ
กลุ่มพัฒนำและส่งเสริมกำรนิเทศ
ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ
กลุ่มพัฒนำและส่งเสริมกำรนิเทศ
ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร
กลุ่มพัฒนำและส่งเสริมกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้
ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร
กลุ่มพัฒนำหลักสูตรและมำตรฐำนกำรเรียนรู้
ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร
กลุ่มสำรสนเทศ
ส�ำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กลุ่มพัฒนำและส่งเสริมกำรนิเทศ
ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
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คณะบรรณาธิการขั้นต้น
๑. นำยอุดมศักดิ์ ธนะกิจรุ่งเรือง
๒. นำงกัลยำณี อุตกฤษฎ์
๓. นำงเสำวภำ ศักดำ
๔. นำงสำวพรนิภำ ศิลปประคอง
๕. นำยประชำ อ่อนรักษำ
๖. นำยอนุจินต์ ลำภธนำภรณ์
คณะบรรณาธิการขั้นสุดท้าย
๑. นำยธัญญำ เรืองแก้ว
๒. นำงสำวรัตนำ แสงบัวเผื่อน
๓. นำงเสำวภำ ศักดำ
๔. นำยประชำ อ่อนรักษำ
๕. นำยอนุจินต์ ลำภธนำภรณ์
ออกแบบปก
นำงสำวพรนิภำ ศิลปประคอง

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ
กลุ่มพัฒนำและส่งเสริมกำรนิเทศ
ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ
กลุ่มพัฒนำและส่งเสริมกำรนิเทศ
ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร
กลุ่มพัฒนำและส่งเสริมกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้
ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร
กลุ่มพัฒนำหลักสูตรและมำตรฐำนกำรเรียนรู้
ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำและส่งเสริมกำรนิเทศ
ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ
กลุ่มพัฒนำและส่งเสริมกำรนิเทศ
ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร
กลุ่มพัฒนำและส่งเสริมกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้
ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร
กลุ่มพัฒนำหลักสูตรและมำตรฐำนกำรเรียนรู้
ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ
ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
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