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อยู่ตลอดเวล�	ซึ่งประเทศไทยได้กำ�หนดทิศท�งก�รพัฒน�ประเทศ	โดยสร้�งโมเดลก�รพัฒน�เศรษฐกิจ	ที่เรียกว่�	 

“ไทยแลนด์	4.0”	ให้ส�ม�รถรับโอก�สและภัยคุกค�มแบบใหม่	ๆ	ได้อย่�งเท่�ทัน	ด้วยก�รปรับเปลี่ยนโครงสร้�ง

เศรษฐกิจ	 ไปสู่	 “Value-Based	Economy”	หรือ	“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”	คว�มจำ�เป็นดังกล่�ว 

จึงเป็นเหตุผลสำ�คัญที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นต้องเตรียมพื้นฐ�นศักยภ�พของผู้เรียน 

ให้รองรับเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม	 โดยปรับเปลี่ยนกระบวนก�รเรียนรู ้จ�กหน่วยฐ�นคว�มรู ้	 

เป็นหน่วยฐ�นสมรรถนะคว�มรู้	 ที่มุ่งเน้นก�รเรียนรู้จ�กกระบวนก�ร	 หรือ	 Active	 Learning	 พัฒน�หลักสูตร 

สถ�นศึกษ�ต�มบริบทสภ�พแวดล้อมของชุมชน	 และเน้นกระบวนก�รเรียนรู้ฐ�นวิจัยพัฒน�ผลง�นเชิงนวัตกรรม 

นำ�ไปสู่ก�รใช้แก้ปัญห�คว�มต้องก�รของชุมชน	 โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษ�ตอนต้นจัดหลักสูตรสถ�นศึกษ� 

ในร�ยวิช�เพิ่มเติมเป็นหน่วยฐ�นสมรรถนะอ�ชีพระยะสั้น	 เพื่อให้นักเรียนได้เลือกฝึกทักษะและสมรรถนะง�น 
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กลุ่มอ�ชีพ	 และกลุ่มสุนทรียภ�พ	 ส่งเสริมคว�มส�ม�รถพิเศษให้กับนักเรียนให้ส�ม�รถเข้�สู่เส้นท�งเฉพ�ะท�ง	 

ซึ่งนักเรียนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษ�ตอนต้นและตอนปล�ยจะได้เข้�ร่วมกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	 เรียนรู้ก�รเป็น 

ผู้ประกอบก�รทำ�ธุรกิจพอเพียง	เตรียมทักษะผู้ประกอบก�ร

	 	 เอกส�รก�รขับเคลื่อนก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�ไทย	 4.0	 เพื่อก�รมีง�นทำ�แห่งศตวรรษที่	 21	 จึงถูกจัดทำ� 

เพื่อใช้เป็นแนวท�งให้กับโรงเรียนที่จัดก�รศึกษ�ระดับมัธยมศึกษ�	 นำ�ไปปรับแนวท�งก�รจัดก�รศึกษ�และ 
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  พระบรมร�โชว�ทด้�นก�รศึกษ� ของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดชรัชก�ลที่ 9 
และพระบรมร�โชบ�ยด้�นก�รศึกษ�ของสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวมห�วชิร�ลงกรณ บดินทรเทพยวร�งกูร 
ในหลวงรัชก�ลที่ 10
	 คว�มตอนหนึ่ง	 ในพระร�ชดำ�รัสเนื่องในโอก�สวันเฉลิมพระชนมพรรษ�	 วันที่	 4	 ธันว�คม	 2546	
“...ต้องพัฒน�อ�ชีพคว�มเป็นอยู่ของประช�ชนเป็นอ�ชีพไม่ใช่เพียงแต่ปลูกผัก	 ถั่ว	 ง�	 ให้หล�นเฝ้�	 แต่เป็น
เรื่องของคว�มอยู่ดีกินดี	 คว�มรู ้ก�รศึกษ�ที่กล่�วว่�	 ต้องช่วยให้ก�รศึกษ�ดีขึ้น	 เพร�ะ	 ถ้�ก�รศึกษ�ไม่ดี	
คนไม่ส�ม�รถทำ�ง�นก�รศึกษ�ต้องได้ทุกระดับ	 ถ้�พูดถึงระดับสูง	 หม�ยคว�มว่�	 นักวิทย�ศ�สตร์ขั้นสูง	
ถ้�ไม่มีก�รเรียนขั้นประถม	 อนุบ�ล	 ไม่มีท�งที่จะให้คนไทยขึ้นไปเรียนขั้นสูง	 หรือเรียนขั้นสูงไม่ดี	 ซึ่งเดี๋ยวนี้	
ก็ยังไม่ดี	 เพร�ะขั้นสูงนั้นต้องมีร�กฐ�นจ�กข้ันตำ่�	 ถ้�ไม่มีก็เรียนข้ันสูง	 ไม่รู ้เรื่อง...”	 ซึ่งองคมนตรี	 3	 ท่�น	
ประกอบด้วย	 พลเอก	 สุรยุทธ ์	 จุล�นนท์	 ศ�สตร�จ�รย ์เกียรติคุณ	 น�ยแพทย์เกษม	 วัฒนชัย	 และ
พลเอก	ด�ว์พงษ์	รัตนสุวรรณ	ได้น้อมนำ�พระร�ชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวฯ	รัชก�ลที่	10	เรื่อง	ก�รศึกษ�	
ม�แจ้งให้ผู้บริห�รระดับสูงของกระทรวงศึกษ�ธิก�รทร�บ	เมื่อวันที่	2	กุมภ�พันธ์	2560	
	 จ�กพระบรมร�โชว�ทของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	 ในหลวงรัชก�ลที่	 9	
กระทรวงศึกษ�ธิก�รได้น้อมนำ�และมอบเป็นนโยบ�ย	 เพื่อเป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติ	 แก่หน่วยง�นในสังกัด	
และจ�กก�รที่คณะรัฐมนตรีได ้เข ้�เฝ ้�ทูลละอองธุลีพระบ�ทสมเด็จ	 พระเจ ้�อยู ่หัวมห�วชิร�ลงกรณ	
บดินทรเทพยวร�งกูร	 เพื่อถว�ยสัตย์ปฏิญ�ณตนก่อนเข้�รับหน้�ท่ีรัฐมนตรีน้ัน	 พระองค์ทรงขอให้ผู้บริห�รทุกคน
สืบส�นพระร�ชปณิธ�นด้�นก�รศึกษ�ของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	 ม�ขับเคลื่อน
ง�นด้�นก�รศึกษ�ให้เกิดเป็นรูปธรรม	 เพร�ะพระร�ชปณิธ�นของพระองค์ท่�นถือเป็นพรอันสูงสุด	 รวมทั้ง
พระบรมร�โชบ�ยด ้�นก�รศึกษ�ของสมเด็จพระเจ ้�อยู ่หัวมห�วชิร�ลงกรณ	 บดินทรเทพยวร�งกูร	
ของในหลวงรัชก�ลที่	10	ที่พระองค์ทรงมอบเป็นพระบรมร�โชบ�ยด้�นก�รศึกษ�	มีใจคว�มสำ�คัญว่�	
 “...ก�รศึกษ�ต้องมุ่งสร้�งพื้นฐ�นให้แก่ผู้เรียน คือ 
 1) ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง 
 2) ก�รศึกษ�ต้องมุ่งสร้�งพื้นฐ�นชีวิตหรืออุปนิสัยท่ีม่ันคงเข้มแข็ง อ�ทิ ก�รสร้�งบุคลิกและ
อุปนิสัยที่ดีง�ม (Character Education)
 3) ส่งเสริมก�รมีอ�ชีพ - มีง�นทำ�...” 
	 กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 ได้น้อมนำ�และมอบเป็นนโยบ�ยในก�รพัฒน�คุณภ�พก�รจัดก�รศึกษ�	 รวมทั้ง
ได้น้อมนำ�และยึดมั่นในหลักคิดของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช	 ม�ใช้ในก�รทำ�ง�นท่ีจะใช้
ปฏิสัมพันธ์ท�งสังคมในก�รบริห�รก�รศึกษ�	 มีก�รบูรณ�ก�รและเชื่อมโยงง�นในกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	
โดยดำ�เนินก�รต�มแผนยุทธศ�สตร์ช�ติ	ระยะ	20	ปี	(พ.ศ.2560	–	2579)	ภ�ยใต้วิสัยทัศน์	“ประเทศมีคว�มมั่นคง	
มั่งคั่ง	 ยั่งยืน	 เป็นประเทศพัฒน�แล้ว	 ด้วยก�รพัฒน�ต�มปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง”	 ซึ่งได้กำ�หนดไว้
ในรัฐธรรมนูญฯ	โดยมียุทธศ�สตร์ด้�นก�รศึกษ�ที่จะดำ�เนินก�ร	6	ด้�น	คือ	
	 1)	 ด้�นคว�มมั่นคง	
	 2)	 ด้�นก�รสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน	
	 3)	 ด้�นก�รลงทุนในทรัพย�กรมนุษย์	
	 4)	 ด้�นก�รสร้�งโอก�สคว�มเสมอภ�คและก�รลดคว�มเหลื่อมลำ้�ท�งสังคม	
	 5)	 ด้�นก�รสร้�งก�รเติบโตบนคุณภ�พชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	 6)	 ด้�นก�รปรับสมดุลและพัฒน�ระบบก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ	

บทน�า

บท
น�า

1การขับเคลื่อนการศึกษามัธยมศึกษาไทย 4.0 เพื่อการมีงานทําแห�งศตวรรษที่ 21



ยุทธศาสตร�การปฏิรูปการศึกษา 
ที่สอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 รองรับประเทศไทย 4.0
	 ยทุธศ�สตร์ช�ต	ิปี	(พ.ศ.	2560	-	2579)	ซึง่เกดิจ�กคว�มเชือ่มโยงระหว่�งยทุธศ�สตร์ช�ตกิบัแผนพฒัน�

เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	 ฉบับที่	 12	 มีสภ�พปัญห�อันเป็นที่ม�ของแนวคิด	 ก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ช�ติ	 ได้แก่

ก�รพัฒน�ประเทศข�ดคว�มต่อเนื่อง	 มีแผนพัฒน�และแผนยุทธศ�สตร์ที่หล�กหล�ย	 ก�รจัดสรรและก�รใช้

งบประม�ณแบบแยกส่วน	 นำ�ไปสู่ก�รจัดทำ�กรอบยุทธศ�สตร์ช�ติ	 ระยะ	 20	 ปี	 (พ.ศ.	 2560	 -	 2579)	 กำ�หนด

อน�คตของประเทศภ�ยใต้วิสัยทัศน์	“ประเทศมีคว�มมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	เป็นประเทศพัฒน�แล้ว	ด้วยก�รพัฒน�

ต�มปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง”	นำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ให้คนไทยมีคว�มสุขและตอบสนองต่อก�รบรรลุซึ่งผลประโยชน์

แห่งช�ติในก�รที่จะพัฒน�คุณภ�พชีวิต	 สร้�งร�ยได้ระดับสูงและสร้�งคว�มสุขของคนไทย	 สังคมมีคว�มมั่นคง	

เสมอภ�คและเป็นธรรม	ประเทศส�ม�รถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ	ประเทศไทย	4.0	เป็นคว�มมุ่งมั่นที่ต้องก�ร

ปรับเปลี่ยนโครงสร้�งเศรษฐกิจไปสู่	“Value	-	Based	Economy”	หรือ	“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”	

ซึ่งในปัจจุบันยังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ	 “ทำ�ม�ก	 ได้น้อย”	 ต้องก�รปรับเปลี่ยนเป็น	 “ทำ�น้อย	 ได้ม�ก”	

ก�รขับเคลื่อนให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งน้อยใน	 3	 มิติสำ�คัญ	 คือ	 เปลี่ยนจ�กก�รผลิตสินค้�โภคภัณฑ์

ไปสู่สินค้�เชิงนวัตกรรม	เปลี่ยนจ�กก�รขับเคลื่อนประเทศด้วยภ�คอุตส�หกรรมไปสู่ก�รขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี	

คว�มคิดสร้�งสรรค์และนวัตกรรม	 และเปลี่ยนจ�กก�รเน้นภ�คก�รผลิตสินค้�ไปสู่ก�รเน้นภ�คบริก�รม�กข้ึน	

(พรชัย	เจด�ม�น	และคณะ	:	2559)

		 ก�รศึกษ�	 4.0	 (Education	 4.0)	 คือ	 ก�รเรียนก�รสอนที่ทำ�ให้ผู้เรียนส�ม�รถนำ�องค์คว�มรู้ที่มีอยู่

ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้ม�บูรณ�ก�รเชิงสร้�งสรรค์	 เพื่อพัฒน�นวัตกรรมต่�ง	 ๆ	 ม�ตอบสนองคว�มต้องก�ร

ของสังคม	 ซึ่งก�รเรียนก�รสอนในปัจจุบันยังคงห่�งไกลในหล�ย	 ๆ	 มิติ	 เช่น	 ไม่เคยสอนให้ผู้เรียนได้คิดเอง	

ทำ�เอง	 ส่วนใหญ่ยังคงสอนให้ทำ�โจทย์แบบเดิม	 ๆ	 ผู้เรียนเริ่มไม่รู้จักสังคม	 ส่วนใหญ่จะใช้เวล�ในโลกออนไลน์

ไปกับเกมส์	ก�รชอปปง	ก�รแชต	เฟซบุก	ไลน์	และอินสตร�แกรม	ส่วนใหญ่เป็นสังคมม�ย�	ซึ่งเทคโนโลยีไม่ได้ผิด

แต่เหรียญมีสองด้�น	 เทคโนโลยีก็เช่นกันจะนำ�ไปใช้ในด้�นใดให้เกิดประโยชน์เป็นคว�มย�กและท้�ท�ย

ของผู้ท่ีต้องทำ�หน้�ที่สอน	 ในยุคนี้	 เพร�ะก�รเรียนก�รสอนในยุค	 4.0	 ต้องปล่อยให้ผู ้เรียนได้ใช้เทคโนโลยี

ในก�รเรียนรู้ด้วยตนเอง	 ปล่อยให้กล้�คิดและกล้�ที่จะผิด	 แต่ทั้งหมดก็ยังคงต้องอยู่ในกรอบที่สังคมต้องก�ร

หรือยอมรับได้	 ไม่ใช่ว่�เก่งจริงและคิดสร้�งสรรค์อะไรใหม่	 ๆ	 ได้	 แต่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมข�ดคุณลักษณะ

คว�มรับผิดชอบ	และคว�มดี	โดยที่ปัจจัยหลักของก�รใช้เทคโนโลยีที่เกิดคว�มคุ้มค่�	ควรยึดหลักก�ร	ดังนี้
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2 การขับเคลื่อนการศึกษามัธยมศึกษาไทย 4.0 เพื่อการมีงานทําแห�งศตวรรษที่ 21



		 1.	 ก�รใช้อนิเทอร์เนต็	(Internet)	เป็นเครือ่งมอืสำ�คญัสำ�หรบัก�รค้นห�คว�มรู	้ซึง่ถอืว่�เป็นแหล่งข้อมลู

ที่สำ�คัญ	 ดังนั้นท�งก�รศึกษ�ต้องสนับสนุนให้ผู ้เรียนเข้�ถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่�ย	 ม�กกว่�มองอินเทอร์เน็ต

เป็นผู้ร้�ยแล้วกลัวว่�ผู้เรียนจะใช้อินเทอร์เน็ตไปในท�งที่ไม่ดี	ไม่สนับสนุนโครงสร้�งพื้นฐ�นเหล่�นี้	

		 2.	 คว�มคิดสร้�งสรรค์	(Creative	Thinking)	เป็นพรสวรรค์สำ�หรับบุคคล	หลักสูตร	ก�รเรียนก�รสอน

ควรจะเปดโอก�สให้ผู้เรียนกล้�ที่จะคิดนอกกรอบหรือต่อยอดจ�กตำ�ร�เรียน	

		 3.		ก�รปฏสิมัพนัธ์กบัสงัคม	(Society	Interaction)	เพือ่ทีจ่ะส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของสงัคม

และทำ�ง�นร่วมกันในสังคมได้	 ควรมีกิจกรรมที่สนับสนุนก�รทำ�ง�นแบบเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม	 ปัจจัยดังกล่�ว

ถ้�ทำ�ได้ดกี�รศกึษ�	4.0	จะส�ม�รถสร้�งและพฒัน�คนให้ส�ม�รถค้นห�คว�มรูต่้�ง	ๆ 	ม�ปะตดิปะต่อและประยกุต์

เข้�กับง�นที่ทำ�	ส�ม�รถต่อยอดและพัฒน�ได้	

		 ก�รเตรียมก�รศึกษ�เพื่อก้�วเข้�สู่ไทยแลนด์	 4.0	มีปัจจัยหล�ยอย่�งที่ต้องคำ�นึงถึง	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง

ยังมีบุคล�กรท�งก�รศึกษ�อีกจำ�นวนม�กที่ยังติดอยู่ในระบบ	1.0,	2.0	และ	3.0	ซึ่งก�รพัฒน�ก�รท�งก�รศึกษ�

ของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 ได้เริ่มปฏิรูปก�รศึกษ�โดยได้กำ�หนดนโยบ�ย	 2	 ภ�ษ�	 (Bilingual	 Policy)	

และสร้�งทักษะด้�นวิช�ชีพเพื่อเศรษฐกิจเชิงอุตส�หกรรมและมีก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถด้�นก�รศึกษ�	 จัดให้มี

โรงเรียนก�รคิดวิเคร�ะห์	(Thinking	School)	โดยหลักก�รสำ�คัญคือ	ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษเป็นภ�ษ�ของก�รศึกษ�	

ก�รใช้วิทย�ศ�สตร์เพื่อศึกษ�เรียนรู ้สิ่งต่�ง	 ๆ	 ก�รใช้คณิตศ�สตร์เพื่อพัฒน�คว�มส�ม�รถท�งสติปัญญ�/

ด้�นก�รคิด	 ก�รใช้เหตุผล	 และหลักสูตรวิช�คณิตศ�สตร์ที่เน้นก�รแก้ปัญห�	 ก�รคิดวิเคร�ะห์	 และก�รเตรียม

ก�รศึกษ�จะต้องมีก�รว�งแผนอย่�งเป็นขั้นเป็นตอน	 จัดหลักสูตรสถ�นศึกษ�ให้ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม	 พร้อมทั้ง

ปรับปรุงตำ�ร�ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถ�นศึกษ�ที่เปลี่ยนแปลงไป	 อีกทั้งยังมีครูผู ้สอนเพียง	 2%	 เท่�นั้น	

ทีม่คีว�มรูแ้ละเข้�ใจเกีย่วกบัหลกัสตูรสถ�นศกึษ�ว่�เป็นอย่�งไร	ดงันัน้	สิง่ทีค่วรจะต้องดำ�เนนิก�รคอื	ก�รปรบัปรงุ

ตำ�ร�เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถ�นศึกษ�	 ต้องเปลี่ยนระบบก�รประเมินเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร

สถ�นศึกษ�	โดยเฉพ�ะก�รคิดเป็น	วิเคร�ะห์เป็น	ต�มทักษะในศตวรรษที่	21	และก�รปรับก�รอบรมครูให้ตรงกับ

คว�มต้องก�รในก�รนำ�คว�มรู้ไปใช้	 และก�รพัฒน�ให้ผู้เรียนส�ม�รถสร้�งนวัตกรรมเพื่อนำ�ไปใช้	 ต้องดำ�เนินก�ร

ควบคู่ไปด้วยกัน	(เผชิญ	กิจระก�ร	:	2559) ยุท
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3การขับเคลื่อนการศึกษามัธยมศึกษาไทย 4.0 เพื่อการมีงานทําแห�งศตวรรษที่ 21



		 แนวท�งสร้�งนวัตกรรมด้�นก�รศึกษ�ท่ีจะต่อยอดไปสู่ก�รนำ�ไปใช้น้ัน	 วิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะทำ�ให้ผู้เรียน

สร้�งนวัตกรรมได้คือ	 ก�รใช้รูปแบบนำ�เสนอโครงง�นที่ใช้คว�มรู้ด้�นวิทย�ศ�สตร์และคณิตศ�สตร์เพื่อตอบโจทย์

ก�รพัฒน�ท้องถิ่นและก�รสร้�งแรงจูงใจที่จะทำ�ให้ผู้เรียนสนุกกับก�รห�คำ�ตอบ	ชอบที่จะเรียน	ชอบที่จะได้ปฏิบัติ	

ดงันัน้ก�รจะเปลีย่นแปลงและขบัเคลือ่นเพือ่ก�รพฒัน�ท�งก�รศกึษ�ต้องเป็นก�รก้�วทีละก้�วจึงจะเกดิคว�มยัง่ยนืได้

และก�รที่จะเป็นก�รศึกษ�	 4.0	 ได้นั้น	 ทุกอย่�งต้องผ่�นก�รว�งแผนเพื่อสร้�งพื้นฐ�นและสภ�พแวดล้อมท่ีดี	

ต้องใช้คว�มอดทนและต้องดำ�เนินง�นในทุกภ�คส่วนของก�รศึกษ�ไปพร้อม	 ๆ	 กัน	 เพื่อให้เกิดก�รบูรณ�ก�ร

และคว�มสมดลุ	โดยเฉพ�ะอย่�งยิง่ก�รพฒัน�บุคล�กรและก�รสร้�งนวตักรรมในก�รขับเคลือ่นพฒัน�ท�งก�รศกึษ�	

ทีส่�ม�รถนำ�ไปใช้และปฏบิตัไิด้จรงิอย่�งเป็นรปูธรรมทีย่ดึพืน้ทีแ่ละผูเ้รยีนเป็นศนูย์กล�งพฒัน�ทีเ่กดิประสทิธภิ�พ	

ประสิทธิผลอย่�งเข้มแข็ง	

		 ก�รศึกษ�เป็นกลไกในก�รพัฒน�	 ส่งเสริมและปลูกฝังแนวคว�มคิดให้กับพลเมืองและเย�วชนของช�ติ	

ซึ่งเป็นตัวแปรสำ�คัญของสมรรถนะ	 คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันระยะย�ว	 (Long	 Terms	 Competitiveness)	

ทีเ่ป็นข้อต่อหลกัและบรบิททีส่ำ�คัญของก�รออกแบบ	ภ�ยใต้	ก�รขบัเคลือ่นของก�รปฏริปูก�รศกึษ�เพือ่ก�รพฒัน�

อันเชื่อมโยงกับมนุษย์และสังคม	 ในพลวัตของก�รก้�วผ่�นจ�กศตวรรษที่	 20	 (20st	 Century)	 สู่ศตวรรษที่	 21	

(21st	 Century)	 และจ�กกระแสก�รเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกทั้งภ�คส่วนยุโรป	 อเมริก�	 จีน	 และญี่ปุ น	

ได้ส ่งผลกระทบต่อสังคมไทย	 ด้�นสังคม	 เศรษฐกิจ	 วัฒนธรรม	 ก�รเมือง	 และก�รศึกษ�	 ซึ่งกระแส

แห่งก�รเปลี่ยนแปลงที่ประจักษ์และชัดเจนอันถูกหยิบยกขึ้นม�เป็นปัจจัยของก�รเปลี่ยนผ่�น	 คือก�รปฏิวัติ	

Arab	 Spring	 ผ่�นก�รใช้	 Social	Media	 ศตวรรษที่	 21	 กล�ยเป็นโจทย์สำ�คัญสำ�หรับในหล�ย	 ๆ	 เรื่อง	 ทั้งนี้

เน่ืองจ�กทุกฝ�ยมองเห็นถึงคว�มเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนม�กขึ้นจ�กอดีต	 จำ�เป็นอย่�งยิ่งที่จะต้องมีก�รว�งแผน

บรหิ�รจดัก�รทีด่	ีเพร�ะก�รก้�วย่�งทีช้่�จะทำ�ให้ตกขบวนและเสยีโอก�ส	ซึง่ก�รจดัก�รศกึษ�เป็นอกีประเดน็สำ�คญั	

นอกจ�กจะต้องก้�วทนัคว�มเปล่ียนแปลงแล้วยงัจะต้องเป็นกลไกเพือ่ก�รขบัเคลือ่นภ�คส่วนอืน่	ๆ 	ให้มคีว�มพร้อม

ในก�รเข้�สู่คว�มเปลี่ยนแปลงด้วย

		 ก�รปฏิรูปก�รศึกษ�และก�รจัดก�รเรียนรู้จึงเป็นโจทย์สำ�คัญทุกภ�คส่วน	 จำ�เป็นอย่�งยิ่งที่จะต้องมี

ก�รดำ�เนินก�รและจะสำ�เรจ็ได้กต้็องผ่�นกระบวนก�รทีม่ปีระสทิธภิ�พ	พร้อมรบักบัคว�มท้�ท�ยคว�มเปลีย่นแปลง

ที่เกิดขึ้น	 ซ่ึงทักษะสำ�คัญสำ�หรับคนยุคศตวรรษที่	 21	 และก�รเป็นไทยแลนด์	 4.0	 ดังกล่�วจำ�เป็นต้องอ�ศัย

ก�รบริห�รจัดก�ร	 (Management)	 ก�รมีทุนมนุษย์	 (Human	 Capital)	 ที่มีประสิทธิภ�พที่เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อก�รศึกษ�ต่อไป	
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กรอบยุทธศาสตร�ชาติ ระยะ 20 ป� (พ.ศ. 2560 - 2579)

	 ประเทศมีคว�มมั่นคง	 มั่งค่ัง	 ยั่งยืน	 เป็นประเทศพัฒน�แล้วด้วยก�รพัฒน�ต�มหลักปรัชญ�

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 นำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ให้คนไทยมีคว�มสุขและตอบสนองต่อก�รบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งช�ติ

ของก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิต	 สร้�งร�ยได้ระดับสูง	 เป็นประเทศพัฒน�แล้วและสร้�งคว�มสุขของคนไทย	

สงัคมมคีว�มมัน่คง	เสมอภ�คและเป็นธรรม	ประเทศส�ม�รถแข่งขนัได้	ในระบบเศรษฐกจิ	(เผชญิ	กจิระก�ร	:	2559)

  คว�มมั่นคง :	 ก�รมีคว�มมั่นคงปลอดภัยจ�กภัยและก�รเปลี่ยนแปลงท้ังภ�ยในประเทศ

และภ�ยนอกประเทศในทุกระดับทั้งสังคม	ชุมชน	ปัจเจกบุคคลและคว�มมั่นคงในมิติเศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	

ก�รเมอืง	ประเทศมคีว�มมัน่คงในเอกร�ชและอธปิไตย	มสีถ�บนัช�ต	ิศ�สน�	พระมห�กษตัรย์ิทีเ่ข้มแขง็เป็นศนูย์กล�ง

และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประช�ชน	 ซึ่งระบบก�รเมือง	 ที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำ�ไปสู่ก�รบริห�รที่ต่อเนื่อง

และโปร่งใสต�มหลักธรรม�ภิบ�ล	 สังคมมีคว�มปรองดองและคว�มส�มัคคี	 ส�ม�รถผนึกกำ�ลังเพื่อพัฒน�ชุมชน

ให้มคีว�มเข้มแขง็	ครอบครวัมคีว�มอบอุ่น	คว�มมัน่คงของอ�ห�ร	พลงัง�นและทำ�ให้ประช�ชนมคีว�มมัน่คงในชวีติ	

มีง�นและร�ยได้	ที่มั่นคงพอเพียงกับก�รดำ�รงชีวิต	มีที่อยู่อ�ศัยและคว�มปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

  คว�มมั่งค่ัง : ประเทศไทยมีก�รขย�ยตัวของเศรษฐกิจอย่�งต่อเนื่องจนเข้�สู่กลุ่มประเทศร�ยได้สูง	

คว�มเหลื่อมลำ้�ของก�รพัฒน�ลดลง	 ประช�กรได้รับผลประโยชน์จ�กก�รพัฒน�อย่�งเท่�เทียมกันม�กขึ้น	

เศรษฐกิจมีคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันสูง	 ส�ม�รถสร้�งร�ยได้ท้ังจ�กภ�ยในและภ�ยนอกประเทศ	 สร้�งฐ�น

เศรษฐกิจและสังคมแห่งอน�คตและเป็นจุดสำ�คัญของก�รเชื่อมโยงในภูมิภ�คทั้งก�รคมน�คมขนส่ง	 ก�รผลิต	

ก�รค้�	 ก�รลงทุนมีบทบ�ทสำ�คัญในระดับภูมิภ�คและระดับโลก	 เกิดส�ยสัมพันธ์ท�งเศรษฐกิจและก�รค้�

อย่�งมพีลงั	ซึง่คว�มสมบรูณ์ในทนุทีจ่ะส�ม�รถสร้�งก�รพฒัน�ต่อเนือ่ง	ได้แก่	ทนุมนษุย์	ทนุท�งปัญญ�	ทนุท�งก�รเงนิ	

ทุนที่เป็นเครื่องมือ	เครื่องจักร	ทุนท�งสังคมและทุนทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	

  คว�มยั่งยืน :	 ก�รพัฒน�ที่ส�ม�รถสร้�งคว�มเจริญ	 ร�ยได้และคุณภ�พชีวิตให้เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง	

ซึ่งเป็นก�รเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพย�กรต่�ง	 ๆ	 เกินพอดีและไม่สร้�งมลภ�วะต่อสิ่งแวดล้อม

จนเกินคว�มส�ม�รถในก�รรองรับและเยียวย�ของระบบนิเวศน์	 ก�รผลิตและก�รบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประช�คมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน	 คนมีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม	

มีคว�มเอื้ออ�ทร	 เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม	 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่�งยั่งยืน	 ให้คว�มสำ�คัญกับก�ร

มส่ีวนร่วมของประช�ชนทกุภ�คส่วนในสงัคม	ยดึถอืและปฏบิตัติ�มหลกัปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่ก�รพฒัน�

ในระดับอย่�งสมดุล	มีเสถียรภ�พและยั่งยืน

		 ดังนั้น	 อน�คตประเทศไทยจึงเป็นสังคมคว�มร่วมมือในก�รขับเคลื่อนให้ก้�วไปสู่ระบบก�รบริห�ร

ภ�ครฐัทีม่ปีระสทิธภิ�พ	ทนัสมยั	รบัผดิชอบ	โปร่งใส	ตรวจสอบได้และประช�ชนมส่ีวนร่วม	เศรษฐกจิและสงัคมไทย

มีก�รพัฒน�อย่�งมั่นคงและยั่งยืน	 เศรษฐกิจและสังคมพัฒน�อย่�งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 สังคมไทยเป็นสังคม

ที่เป็นธรรม	 มีคว�มเหลื่อมลำ้�น้อย	 ระบบเศรษฐกิจมีคว�มเป็นช�ติและเศรษฐกิจดิจิทัล	 ที่เข้มข้นและคนไทย

ในอน�คตมีศักยภ�พในก�รร่วมกันพัฒน�	ส�ม�รถปรับตัวรองรับบริบทในอน�คตได้	
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สภาวะการจัดการศึกษาของประเทศไทยในป�จจุบัน

	 	ปัญห�ทีส่ำ�คัญทีส่ดุของระบบก�รศึกษ�ของไทยคอื	ผูบ้รหิ�ร	คร	ูอ�จ�รย์ส่วนใหญ่	ได้รบัก�รฝึกอบรมม�

แบบล้�หลังทั้งเรื่องอุดมก�รณ์และแนวท�งก�รศึกษ�เรียนรู้	 มีกรอบคิดแบบจ�รีตนิยม	 (CONSERVATIVE)	

มุง่รกัษ�สถ�นะภ�พเดมิทีพ่วกตนเคยชนิและได้รบัประโยชน์	เน้นเรือ่งก�รเชือ่ฟัง	ก�รเค�รพค่�นยิม	ขนบธรรมเนยีม

ประเพณีดั้งเดิมและสอนคว�มรู้ส�มัญและท�งอ�ชีพที่เน้นก�รท่องจำ�และวัดผลในเรื่องเนื้อห�	 ไม่ได้ฝึกก�รคิด

วิเคร�ะห์	 สังเคร�ะห์	 วิจัยอย่�งเป็นวิทย�ศ�สตร์	 ข�ดคว�มเข้�ใจ	 และละเลยก�รพัฒน�คว�มฉล�ดท�งอ�รมณ์

และคว�มฉล�ดท�งสังคมของผู้เรียน	 ทำ�ให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมยอมจำ�นน	 น่ังเรียนเงียบ	 ๆ	 เช่ือต�ม	 ๆ	 กัน	 ไม่คิด	

ไม่ซักถ�ม	 ไม่โต้แย้ง	 ไม่ได้แสดงออกคว�มเป็นตัวของตัวเองหรือคิดสร้�งสรรค์	 ซึ่งต่�งจ�กประเทศไต้หวัน

และญี่ปุน	ซึ่งตระหนักว่�ก�รพัฒน�ให้ผู้เรียนคิดสร้�งสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง	กล้�คิดแตกต่�งเป็นปัจจัยสำ�คัญ

ในก�รสร้�งผู้ประกอบก�รและนวัตกรรม	 ก�รมุ่งสอนคว�มรู้ส�มัญและเชิงวิช�ชีพแบบที่ครูใช้อำ�น�จ	 ตำ�ร�	

คว�มเชื่อของตนเป็นศูนย์กล�ง	 ใช้วิธีบรรย�ยและก�รสอนแบบให้ผู้เรียนท่องจำ�คว�มรู้สำ�เร็จรูปเพื่อก�รสอบ

เอ�คะแนนม�กกว่�ก�รฝึกให้ผู้เรียนคิด	 วิเคร�ะห์	 สังเคร�ะห์	 ประยุกต์ใช้เป็น	 ทำ�ให้ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ทุกระดับ

รวมทั้งระดับอุดมศึกษ�ของไทยส่วนใหญ่คิดวิเคร�ะห์	 สังเคร�ะห์ไม่เป็น	 มีปัญห�ท�งด้�นอ�รมณ์และท�งสังคม

และมีส่วนเพิ่มปัญห�คว�มขัดแย้งในครอบครัว	องค์กร	และชุมชนอยู่โดยทั่วไป

		 เป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่เปลี่ยนไปจ�กเดิมของก�รเน้นองค์คว�มรู้ม�เป็นเรื่องของสมรรถนะ	 ก�รละเลย

เรื่องของก�รปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้�นก�รบริห�รจัดก�รแสดงถึงคว�มล้มเหลวของก�รปฏิรูปในภ�พรวม

ด้วยเช่นกัน	ก�รปรับเปลี่ยนจำ�เป็นต้องให้คว�มสำ�คัญต่อประเด็นต่�ง	ๆ	(ไพฑูรย์	พิมดี	:	2559)

		 1.	 สภ�วะท�งสังคม	 ประเทศไทยในศตวรรษที่	 21	 มีคว�มเป็นไปได้สูงม�กที่จะเข้�สู่สังคมผู้สูงอ�ยุ	

สภ�วะนี้เกิดขึ้นจ�กก�รที่อัตร�ก�รเกิดลดลง	คนมีอ�ยุยืนขึ้น	ซึ่งจะส่งผลกระทบ	ต่อก�รจัดก�รศึกษ�ด้วยเช่นกัน	

อย่�งน้อยในสองประเด็น	 คือ	 (1)	 บุคล�กรก�รศึกษ�ที่จะมีโอก�ส	 ข�ดแคลน	 คนวัยทำ�ง�นน้อยกว่�ผู้สูงวัย	

และจำ�เป็นต้องขย�ยอ�ยุก�รทำ�ง�นของบุคล�กร	 และ	 (2)	 ก�รจัดก�รศึกษ�จำ�เป็นต้องออกแบบสำ�หรับก�รจัด

ก�รศึกษ�สำ�หรับผู ้สูงอ�ยุม�กขึ้น	 และก�รศึกษ�ก็ไม่ส�ม�รถหยุดอยู ่เพียงในวัยก�รศึกษ�หรือวัยทำ�ง�น	

สองประเด็นนี้เป็นโจทย์ที่สำ�คัญสำ�หรับผู้บริห�รในปัจจุบันท่ีจะต้องว�งแผนก�รจัดก�รท่ีชัดเจนเพื่อรองรับ

คว�มเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

		 2.	 คว�มเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคน	 พฤติกรรมก�รใช้ชีวิตของคนจะเปลี่ยนไป	 สังเกตได้อย่�งง่�ย

จ�กพฤตกิรรมก�รซือ้สนิค้�ทีปั่จจบุนัก�รซือ้ข�ยผ่�นอินเทอร์เน็ตมีมูลค่�เพิม่สงูข้ึน	เครอืข่�ยสงัคมกเ็ข้�ม�มีบทบ�ท

ต่อก�รตัดสินใจม�กขึ้น	 พฤติกรรมก�รทำ�ง�นของคนเปลี่ยนไป	 ต้องก�รคว�มสำ�เร็จและก�รยอมรับท่ีเร็วม�กข้ึน	

ก�รยึดมั่นในองค์กรอ�จจะน้อยลงไป	 จึงเป็นคว�มท้�ท�ยของก�รบริห�รทรัพย�กรมนุษย์ในองค์กรที่จะต้อง

เอื้อต่อก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งเต็มประสิทธิภ�พพร้อมกับก�รสร้�งขวัญกำ�ลังใจให้กับบุคล�กรเพื่อให้บุคล�กร

ที่มีคว�มส�ม�รถอยู่กับองค์กรไปน�น	ๆ	
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		 3.		ก�รเข้�ถึงเทคโนโลยีที่กล�ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต	 เด็กรุ่นใหม่จะใช้เป็นเครื่องมือในก�รเรียนรู้	

บุคล�กรในวงก�รศึกษ�ก็จำ�เป็นต้องเป็นคนที่ส�ม�รถนำ�เอ�เทคโนโลยีม�ใช้ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	พร้อมทั้ง

ใช้เป็นเครื่องมือในก�รค้นคว้�พัฒน�คว�มรู้ของตนเอง	 ขณะเดียวกันยังจะต้องส�ม�รถนำ�เอ�เทคโนโลยีม�ใช้

ในก�รบริห�รจัดก�รอีกด้วย	 แต่ทั้งนี้ก�รยอมรับและก�รใช้เทคโนโลยีของบุคล�กร	 จะมีระดับคว�มส�ม�รถ

ที่แตกต่�งกัน	ก�รนำ�เอ�เทคโนโลยีม�ใช้จึงจำ�เป็นต้องมีแผนก�รจัดก�รที่ชัดเจน	เช่นเดียวกันกับก�รว�งโครงสร้�ง

พื้นฐ�นที่เกี่ยวข้องจะต้องมีทั้งก�รลงทุนและก�รพัฒน�บุคล�กรไปพร้อมกัน

	 4.	 คว�มหล�กหล�ยและคว�มขัดแย้งกันในศตวรรษที่	 21	 องค์กรจำ�เป็นต้องเป็นองค์กรที่เปดรับ

คว�มหล�กหล�ยและคว�มแตกต่�งที่ม�กข้ึน	 พร้อม	 ๆ	 กับคว�มจำ�เป็นในก�รสร้�งให้เกิดคว�มเป็นเอกภ�พ	

เพร�ะเอกภ�พในองค์กรคือหวัใจของคว�มสำ�เรจ็	ก�รทำ�ง�นเป็นทมีคอืเครือ่งมอืสำ�คญัในก�รขบัเคลือ่นสูเ่ป้�หม�ย

จ�กก�รสร้�งเอกภ�พก�รทำ�ง�นให้เกิดทีมในก�รทำ�ง�น	

		 5.	 ประสิทธิภ�พในก�รบริห�รจัดก�ร	คนในยุคใหม่จะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ยึดติดกับที่ทำ�ง�น	มีคว�มพร้อม

ที่จะเปลี่ยนง�นใหม่ได้ตลอดเวล�และจะทำ�ง�นแบบอิสระม�กขึ้น	 ดังน้ันรูปแบบก�รบริห�รจัดก�ร	 จึงเป็น

ประเด็นสำ�คัญที่ท้�ท�ยของผู้บริห�รในก�รปรับตัวให้เข้�กับทีมง�นรุ่นใหม่	ซึ่งคว�มเปลี่ยนแปลงและคว�มท้�ท�ย

จำ�เป็นต้องมีเครื่องมือที่แตกต่�งจ�กในยุคที่ผ่�นม�	 ก�รจัดก�รคว�มรู้ในองค์กรโดยก�รบริห�รจำ�เป็นต้องกระตุ้น

ให้คนในองค์กรพัฒน�คว�มรู้	 สร้�งนวัตกรรมในก�รปฏิบัติง�นอยู่ตลอดเวล�	 เนื่องจ�กองค์กรต้องเป็นองค์กร

แห่งก�รเรียนรู้ซึ่งจะช่วยให้พร้อมรับคว�มเปลี่ยนแปลงต่�ง	ๆ	ที่จะเกิดขึ้น	ยิ่งไปกว่�นั้นยังจะส�ม�รถนำ�พ�องค์กร

สู ่ก�รเป็นผู ้นำ�ได้และก�รจัดก�รคว�มรู ้ยังเป็นเครื่องมือสำ�คัญท่ีสร้�งคว�มรู ้สึกร ่วมของคนในองค์กร	

สร้�งคว�มภ�คภูมิใจในก�รทำ�ง�นและกระตุ้นให้ทำ�ง�นอย่�งเต็มศักยภ�พและประสิทธิภ�พ	 ก�รสร้�งวัฒนธรรม

องค์กรที่เอื้อต่อก�รเปลี่ยนแปลงซึ่งคว�มเปลี่ยนแปลงจะเกิดข้ึนอย่�งรวดเร็ว	 องค์กรท่ีมีโครงสร้�งก�รทำ�ง�น

ที่ไม่เอื้อต่อก�รเปลี่ยนแปลงคือองค์กรที่จะข�ดศักยภ�พในก�รจัดก�รปัญห�ที่เกิดขึ้น

	 ก�รสร้�งให้องค์กรมีคว�มพร้อมต่อก�รเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นก�รทำ�ง�นร่วมกันของคนในองค์กร	

เป็นกระบวนก�รที่ใช้เวล�ปรับเปลี่ยนคนให้มีคว�มเห็นร่วมกัน	 ทำ�ง�นร่วมกัน	 สู่เป้�หม�ยเดียวกัน	 ก�รทำ�ง�น

อย่�งเป็นเครือข่�ย	 องค์กรที่ทำ�ง�นอย่�งโดดเดี่ยวจะเป็นองค์กรที่ข�ดประสิทธิภ�พภ�ยในไปโดยอัตโนมัติ	

จำ�เป็นต้องสร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือกันเพื่อก�รแลกเปลี่ยนองค์คว�มรู ้และร่วมกันทำ�ง�นเพื่อผลักดัน

ก�รจัดก�รที่มีประสิทธิภ�พและก�รทำ�ง�นร่วมกับสถ�นประกอบก�รเพื่อก�รเรียนรู้ซึ่งคว�มต้องก�รจัดก�รศึกษ�

ที่ เปลี่ยนไปเป็นโจทย์ให ้องค์กรท�งก�รศึกษ�จำ�เป ็นต้องเพิ่มก�รทำ�ง�นร่วมกับภ�คส่วนที่ เกี่ยวข ้อง

และต้องสนองตอบขณะเดยีวกนัจะต้องเรยีนรูถึ้งคว�มต้องก�รของสถ�นประกอบก�ร	ท่ีองค์กรท�งก�รศกึษ�จะต้อง

เตรียมคว�มพร้อมให้กับผู้เรียนในก�รศึกษ�ต่อและก�รเข้�สู่ก�รทำ�ง�นได้อย่�งมีสมรรถนะ

		 หล�ยประเทศได้กำ�หนดโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่เพื่อสร ้�งคว�มมั่งคั่งในศตวรรษท่ี	 21	

อ�ทิ	 สหรัฐอเมริก�พูดถึง	 A	 Nation	 of	 Makers	 อังกฤษกำ�ลังผลักดัน	 Design	 of	 Innovation	 ขณะที่จีน

ได้ประก�ศ	 Made	 in	 China	 2025	 ส่วนอินเดียก็กำ�ลังขับเคลื่อน	 Made	 in	 India	 หรืออย่�งเก�หลีใต้

ก็ว�งโมเดลเศรษฐกิจเป็น	Creative	Economy	เป็นต้น
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		 ประเทศไทยในอดีตที่ผ่�นม�มีก�รพัฒน�เศรษฐกิจอย่�งต่อเน่ือง	 ตั้งแต่โมเดล	 “ประเทศไทย	 1.0”	

ที่เน้นภ�คก�รเกษตรไปสู่	“ประเทศไทย	2.0”	ที่เน้นอุตส�หกรรมเบ�และก้�วสู่โมเดลปัจจุบัน	“ประเทศไทย	3.0”	

ที่เน้นอุตส�หกรรมหนัก	 ทว่�ภ�ยใต้โมเดล	 “ประเทศไทย	 3.0”	 ที่เป็นอยู่ตอนนี้ต้องเผชิญกับดักสำ�คัญที่ไม่อ�จ

นำ�พ�ประเทศพฒัน�ไปม�กกว่�นี	้เช่น	กบัดกัคว�มเหลือ่มลำ�้ของคว�มมัง่คัง่และกบัดกัคว�มไม่สมดลุในก�รพฒัน�	

จงึเป็นประเดน็ทีร่ฐับ�ลต้องสร้�งโมเดลใหม่ขึน้ม�เพือ่ปฏริปูเศรษฐกจิของประเทศและนำ�พ�ประช�ชนทัง้ประเทศ

ไปสู่โมเดล	“ประเทศไทย	4.0”	 ให้ได้ภ�ยใน	3	 -	5	ปี	 เป็นคว�มมุ่งมั่นของน�ยกรัฐมนตรี	ที่ต้องก�รปรับเปลี่ยน

โครงสร้�งเศรษฐกิจไปสู่	 “Value	 -	 Based	 Economy”	หรือ	 “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”	 กล่�วคือ	

ในปัจจุบันเร�ยังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ	“ทำ�ม�ก	ได้น้อย”	 เร�ต้องก�รปรับเปลี่ยนเป็น	“ทำ�น้อย	 ได้ม�ก”	

นั่นหม�ยถึงก�รขับเคลื่อนให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งน้อยใน	3	มิติสำ�คัญ	คือ	

		 1.	 เปลี่ยนจ�กก�รผลิตสินค้�	“โภคภัณฑ์”	ไปสู่สินค้�เชิง	“นวัตกรรม”	

		 2.		เปลี่ยนจ�กก�รขับเคลื่อนประเทศด้วยภ�คอุตส�หกรรม	 ไปสู ่ก�รขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี	

คว�มคิดสร้�งสรรค์และนวัตกรรม	

		 3.		เปลี่ยนจ�กก�รเน้นภ�คก�รผลิตสินค้�	ไปสู่ก�รเน้นภ�คบริก�รม�กขึ้น

		 “ประเทศไทย	4.0”	จึงเป็นก�รเปลี่ยนผ่�นทั้งระบบใน	4	องค์ประกอบสำ�คัญ	คือ

		 1.	 เปลี่ยนจ�กก�รเกษตรแบบดั้งเดิม	 (Traditional	 Farming)	 ในปัจจุบัน	 ไปสู่ก�รเกษตรสมัยใหม่

ที่เน้นก�รบริห�รจัดก�รและเทคโนโลยี	 (Smart	 Farming)	 โดยเกษตรกรต้องรำ่�รวยข้ึนและเป็นเกษตรกร

แบบเป็นผู้ประกอบก�ร	(Entrepreneur)	

		 2.	 เปลี่ยนจ�ก	 Traditional	 SMEs	 หรือ	 SMEs	 ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้คว�มช่วยเหลืออยู่ตลอดเวล�

ไปสู่ก�รเป็น	Smart	Enterprises	และ	Startups	ที่มีศักยภ�พสูง

		 3.		เปลี่ยนจ�ก	Traditional	Services	ซึ่งมีก�รสร้�งมูลค่�ค่อนข้�งตำ่�	ไปสู่	High	Value	Services	

		 4.		เปลีย่นจ�กแรงง�นทกัษะตำ�่ไปสูแ่รงง�นทีม่คีว�มรู	้คว�มเชีย่วช�ญและทกัษะสงู	ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ

ด้วยนวัตกรรม
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 การจัดการศึกษามัธยมศึกษาไทย 4.0

 ก�รเข้�สู ่ประเทศไทย	 4.0	 เป็นก�รเข้�สู ่ยุคที่ประเทศไทยต้องมีนวัตกรรมเป็นของตนเอง	

ไม่ต้องพึ่งจ�กต่�งช�ติ	ซึ่งเป็นโจทย์ที่ท้�ท�ยของทุกภ�คส่วน	ปัจจุบันองค์คว�มรู้ในศ�สตร์ต่�ง	ๆ	มีก�รพัฒน�

อย่�งรวดเร็ว	โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งองค์คว�มรู้ท�งด้�นเทคโนโลยีที่ลำ้�หน้�	ทำ�ให้คว�มรู้ที่เป็นปัจจุบันเกิดขึ้นย�ก

ต�มไปด้วย	 ก�รเรียนรู ้จึงมิได้เป็นเพียงก�รถ่�ยถอดคว�มรู้จ�กผู้สอน	 สู ่ผู ้เรียน	 ซ่ึงสรุปส�ระสำ�คัญ

ในแต่ละยุคสมัย	ดังนี้

  ก�รเรียนก�รสอนในระบบ Education 1.0 

 เป็นยุค	พ.ศ.	2503	หรือเร�เรียกว่�หลักสูตร	2503	(ซึ่งก่อนหน้�นี้	พระบ�ทสมเด็จพระมงกุฎเกล้�-

เจ้�อยู่หัว	 ทรงตร�พระร�ชบัญญัติประถมศึกษ�	 ในปี	 พ.ศ.	 2464	 ส่วนใหญ่จะเป็นก�รเรียนต�มตำ�ร�

ไม่ได้กำ�หนดเป็นหลักสูตร)	 เป็นยุคที่เน้นให้นักเรียนเกิดทักษะ	 4	 ด้�น	 คือ	 พุทธิศึกษ�	 จริยศึกษ�	 หัตถศึกษ�	

และพลศึกษ�	 ก�รวัดผลและประเมินผลเป็นองค์รวม	 โดยตัดสินเป็นร้อยละ	 ที่สอบผ่�นร้อยละ	 50	

ถอืว่�ผ่�น	ตำ�่กว่�ร้อยละ	50	เป็นก�รสอบตกต้องเรยีนซำ�้ชัน้	ก�รสอนของครเูน้นก�รบรรย�ยเป็นลกัษณะบอกเล่�	

จดในกระด�นหรือต�มคำ�บอก	ครูว่�อย่�งไรนักเรียนจะเชื่อครูทั้งหมด	นักเรียนไม่ส�ม�รถเข้�ถึงแหล่งเรียนรู้ได้	

ฟังครูเพียงอย่�งเดียว	 หนังสือเรียนสำ�คัญที่สุด	 สื่อก�รสอนกระด�น	 ชอล์ก	 บัตรคำ�	 รูปภ�พ	 โครงสร้�งเวล�	

4	:	3	:	3	:	2	ประถมต้นเรียน	4	ปี	ประถมปล�ยเรียน	3	ปี	มัธยมต้นเรียน	3	ปี	มัธยมปล�ยส�ยส�มัญเรียน	2	ปี	

ส�ยอ�ชีพเรียน	3	ปี	หลักก�ร/แนวคิดสนองคว�มต้องก�รของสังคมเป็นหลักสูตรแบบเน้นวิช�	

  ก�รเรียนก�รสอนในระบบ Education 2.0 

	 เป็นยุค	พ.ศ.	2521	หลังจ�กสังคมมีก�รเปลี่ยนแปลง	ประช�กรม�กขึ้นจึงจำ�เป็นต้องเปลี่ยนหลักสูตร

เป็นก�รเปลี่ยนใหม่ทั้งระบบให้มีระดับประถมศึกษ�	6	ปี	ยกเลิกชั้นประถมศึกษ�ปีที่	7	ระดับมัธยมศึกษ�	6	ปี	

ระดับมัธยมศึกษ�ใช้อักษรย่อว่�	 “ม.”	 ทั้งมัธยมศึกษ�ตอนต้นและมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 ก�รจัดก�รเรียน

ก�รสอนเน้นนักเรียน	 เป็นศูนย์กล�ง	มีวิช�เลือกม�กม�ยนักเรียนส�ม�รถเลือกเรียนต�มคว�มถนัดคว�มสนใจ	

เริม่มสีือ่ก�รสอนทีเ่ร้�ใจ	เช่น	มภี�พสไลด์	มวีดิโีอ	มภี�พยนตร์	ฯลฯ	เป็นส่ือในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	ก�รวดัผล

และประเมินผลเป็นก�รประเมินแยกส่วน	 หม�ยถึงประเมินเป็นร�ยวิช�	 สอบตกร�ยวิช�ใดก็ส�ม�รถซ่อม

ในร�ยวิช�นั้น	ๆ	ไม่มีก�รเรียนซำ้�ชั้น	ข้อจำ�กัดของหลักสูตรก�รศึกษ�	พุทธศักร�ช	2521	มีดังนี้

	 1.	 ก�รกำ�หนดหลักสูตรไม่ส�ม�รถสะท้อนสภ�พคว�มต้องก�รของท้องถิ่น	

	 2.	 ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนท�งด้�นคณิตศ�สตร์	 วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	 ส�ม�รถผลักดัน

ให้ประเทศไทยเป็นผู้นำ�ด้�นคณิตศ�สตร์	วิทย�ศ�สตร์	และเทคโนโลยี

		 3.		ก�รนำ�หลักสูตรไปใช้ไม่ส�ม�รถสร้�งพื้นฐ�นท�งก�รคิดวิเคร�ะห์ให้กับผู้เรียน	

		 4.		ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนวิช�ภ�ษ�ต่�งประเทศยังไม่ส�ม�รถสื่อส�รและค้นคว้�ห�คว�มรู ้

ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

		 จ�กเหตุผลดังกล่�วจึงปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	พุทธศักร�ช	2544	
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  ก�รเรียนก�รสอนในระบบ Education 3.0 

	 เป็นยุค	 2551	 จ�กข้อจำ�กัดของหลักสูตรก�รศึกษ�	 พุทธศักร�ช	 2521	 และหลักสูตรก�รศึกษ�

ขั้นพ้ืนฐ�น	 พุทธศักร�ช	 2544	 พบว่�	 มีคว�มสับสนของผู้ปฏิบัติก�รในสถ�นศึกษ�	 เป็นหลักสูตรเนื้อห�

แน่นเกนิไปเรยีนท้ังวนั	มปัีญห�ในก�รเทียบโอนและปัญห�คณุภ�พผูเ้รยีนในด้�นคว�มรู	้ทกัษะ	และคณุลกัษณะ

อนัพงึประสงค์	จงึเปลีย่นม�ใช้หลกัสตูรแกนกล�งก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น	พทุธศกัร�ช	2551	โดยเพิม่สมรรถนะสำ�คญั

ของผู ้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู ้เรียน	 มีก�รกำ�หนดตัวชี้วัดม�ให้เป็นก�รจัดหลักสูตร

ที่ให้สอดคล้องกับก�รเปลี่ยนแปลงของสภ�พสังคม	 เศรษฐกิจ	 วัฒนธรรม	 และก�รเมือง	 คว�มเจริญก้�วหน้�

ท�งวิทย�ก�รด้�นต่�ง	 ๆ	 ของโลกยุคปัจจุบัน	 มีศักยภ�พพร้อมท่ีจะแข่งขันและร่วมมืออย่�งสร้�งสรรค์	

ในเวทีโลก	 จุดหม�ยของหลักสูตรมุ่งพัฒน�ผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญ�	 มีคว�มสุข	 มีศักยภ�พในก�รศึกษ�ต่อ

และประกอบอ�ชีพ	จึงกำ�หนดเป็นจุดหม�ยเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนจบก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ดังนี้

	 1.		มีคุณธรรม	 จริยธรรมและค่�นิยมที่พึงประสงค์	 เห็นคุณค่�ของตนเอง	 มีวินัยในก�รปฏิบัติตน

ต�มหลักธรรมของพระพุทธศ�สน�หรือศ�สน�ที่ตนนับถือ	ยึดมั่นปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง

	 2.		มีคว�มรู้	คว�มส�ม�รถในก�รสื่อส�ร	ก�รคิด	ก�รแก้ปัญห�	ก�รใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต

		 3.		มีสุขภ�พก�ยและสุขภ�พจิตที่ดี	มีสุขนิสัย	และรักก�รออกกำ�ลังก�ย	

		 4.		มีคว�มรักช�ติ	มีจิตสำ�นึกในคว�มเป็นพลเมืองไทยและพลโลก	ยึดมั่นในวิถีชีวิตและก�รปกครอง

ต�มระบอบประช�ธิปไตยอันมีพระมห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุข	

		 5.		มีจิตสำ�นึกในก�รอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญ�ไทย	 ก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 มีจิตส�ธ�รณะ

ที่มุ่งบำ�เพ็ญประโยชน์และสร้�งสิ่งที่ดีง�มในสังคม	และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่�งมีคว�มสุข	(โพยม	จันทร์น้อย	:	

2560)
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 ก�รเรียนก�รสอนในระบบ Education 4.0 

	 เป็นโมเดลประเทศท่ีจะต้องมีนวัตกรรมเป็นของตนเอง	 ดังนั้นมัธยมศึกษ�ไทย	 4.0	 จึงเป็นส่วนหนึ่ง

ที่จะนำ�พ�ไปสู่คว�มสำ�เร็จต้องอ�ศัย	 ทุกภ�คส่วนให้คว�มร่วมมือโดยเฉพ�ะครูต้องปรับก�รเรียนก�รสอน

ต�มแนวก�รจัดทักษะก�รเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 ท่ีเน้นสมรรถนะท�งส�ข�วิช�ชีพ	 ใช้พ้ืนท่ีเป็นฐ�นในก�ร

จัดกระบวนก�รเรียนรู ้	 โดยก�รสร้�งเครือข่�ยก�รมีส่วนร่วมในก�รจัดก�รศึกษ�ท้ังภ�ครัฐและเอกชน	

ผู้บริห�รโรงเรียนต้องเป็นผู้นำ�ท�งวิช�ก�ร	 ก�รปฏิรูปก�รศึกษ�ต้องเน้นที่ก�รสร้�งกระบวนก�รเรียนรู ้

ทีเ่ป็นก�รจดั	ก�รเรยีนก�รสอนให้นักเรยีนลงมอืปฏบิตัจิรงิ	สร้�งชิน้ง�นเป็นของตนเองได้จรงิ	(Active	Learning)	

มีก�รประเมินผลที่สมดุลเชิงคุณภ�พ	 ส�ม�รถประเมินบุคลิกภ�พด้�นอ�ชีพสู่ฐ�นสมรรถนะด้�นก�รเรียนรู้

ได้ต�มศักยภ�พและคว�มต้องก�รของผู ้เรียนเป็นร�ยบุคคล	 3	 ฐ�นร�กต�มรูปแบบก�รจัดก�รศึกษ�

มัธยมศึกษ�ไทย	 4.0	 ของสำ�นักบริห�รง�นก�รมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�

ขั้นพื้นฐ�น	 ที่ได้ว�งเส้นท�งก�รพัฒน�รูปแบบโดยเติมเต็มด้วยวิทย�ก�ร	 คว�มคิดสร้�งสรรค์	 นวัตกรรม	

วทิย�ศ�สตร์	เทคโนโลย	ีก�รวจิยัและพฒัน�	แล้วต่อยอดคว�มได้เปรยีบ	เชงิเปรยีบเทยีบเป็น	“5	กลุม่เทคโนโลยี

และอุตส�หกรรมเป้�หม�ย”	ประกอบด้วย

		 1.		กลุ่มอ�ห�ร	เกษตร	และเทคโนโลยีชีวภ�พ	(Food,	Agriculture	&	Bio	-	Tech)

		 2.		กลุ่มส�ธ�รณสุข	สุขภ�พ	และเทคโนโลยีท�งก�รแพทย์	(Health,	Wellness	&	Bio	-	Med)

		 3.		กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ	 หุ่นยนต์และระบบเคร่ืองกลท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม	

(Smart	Devices,	Robotics	&	Mechatronics)

		 4.		กลุ ่มดิจิตอล	 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่�ง	 ๆ	 ปัญญ�ประดิษฐ์

และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว	(Digital,	IoT,	Artificial	Intelligence	&	Embedded	Technology)

		 5.	 กลุ่มอุตส�หกรรมสร้�งสรรค์	 วัฒนธรรม	 และบริก�รที่มีมูลค่�สูง	 (Creative,	 Culture	 &	 High	

Value	Services)

		 ทั้ง	5	กลุ่มเทคโนโลยีและอุตส�หกรรมเป้�หม�ยจะเป็นแพลทฟอร์มในก�รสร้�ง	“New	Startups”	

ต่�ง	ๆ	ม�กม�ย	อ�ทิ	เทคโนโลยีก�รเกษตร	(Agritech)	เทคโนโลยีอ�ห�ร	(Foodtech)	ในกลุ่มที่	1	เทคโนโลยี

สุขภ�พ	(Healthtech)	เทคโนโลยีก�รแพทย์	(Meditech)	สป�	ในกลุ่มที่	2	เทคโนโลยีหุ่นยนต์	(Robotech)	

ในกลุ่มที่	 3	 เทคโนโลยีด้�นก�รเงิน	 (Fintech)	 อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน	 (IoT)	 เทคโนโลยี

ก�รศึกษ�	(Edtech)	อี-ม�ร์เก็ตเพลส	(E-Marketplace)	อี-คอมเมิร์ซ	(E-Commerce)	ในกลุ่มที่	4	เทคโนโลยี

ก�รออกแบบ	 (Designtech)	 ธุรกิจไลฟสไตล์	 (Lifestyle	 Business)	 เทคโนโลยีก�รท่องเที่ยว	 (Traveltech)	

ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รบริก�ร	(Service	Enhancing)	ในกลุ่มที่	5	เป็นต้น
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		 ระบบก�รศึกษ�ไทยระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น	 3	 ปี	 ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 3	 ปี	 มีหลักก�ร

จัดก�รศึกษ�ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น	มุ่งให้ผู้เรียนค้นพบคว�มส�ม�รถ	คว�มถนัด	และคว�มสนใจของตนเอง

เป็นพื้นฐ�นสำ�หรับก�รประกอบสัมม�ชีพ	 หรือก�รศึกษ�ต่อสนองคว�มต้องก�รของท้องถิ่นและประเทศช�ติ	

สำ�หรับระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 มีหลักก�รจัดก�รศึกษ�มุ่งเพิ่มคว�มรู้และทักษะเฉพ�ะด้�นที่ส�ม�รถ

นำ�ไปประกอบอ�ชีพให้สอดคล้องกับภ�วะเศรษฐกิจและสังคม	 สนองต่อก�รพัฒน�อ�ชีพในท้องถิ่น	

หรือก�รศึกษ�ต่อที่ส่งเสริมก�รนำ�กระบวนก�รท�งวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีที่เหม�ะสมไปใช้ในก�ร

พัฒน�คุณภ�พชีวิตในท้องถ่ินและประเทศช�ติ	 ส่ิงที่ข�ดห�ยไปคือ	 ฐ�นร�กในระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น

ที่ใช้จัดว�งแผนก�รเรียนและร�ยวิช�เพิ่มเติมรองรับผู้เรียนเป็นกลุ่มคว�มส�ม�รถ	 คว�มถนัด	 และคว�มสนใจ	

รวมทั้งกระบวนก�รและเครื่องมือคัดกรองผู้เรียน	 ถูกออกแบบไว้ยังไม่ชัดเจนที่จะรองรับก�รว�งเส้นท�ง

ก�รศึกษ�ต่อระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยที่ให้ผู้เรียนต่อยอดคว�มถนัดเป็นก�รเฉพ�ะด้�นในก�รเพิ่มคว�มรู้

และทักษะที่ส�ม�รถนำ�ไปประกอบอ�ชีพได้	 หรือว�งเส้นท�งก�รศึกษ�ต่อระดับที่สูงขึ้นสู่ก�รประกอบอ�ชีพ

ได้อย่�งมีคว�มสุขตรงคว�มต้องก�รของท้องถิ่นในระดับจังหวัด	 ก�รจัดก�รศึกษ�ในระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น

ที่มีประสิทธิภ�พครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มและสอดคล้องกับแผนคว�มต้องก�รกำ�ลังแรงง�น	 จำ�แนกเป็น	

3	ฐ�นร�ก	ดังนี้
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  ฐ�นร�กที่ 1	 มัธยมศึกษ�ส�ยปฏิบัติก�ร	 เน้นทักษะและสมรรถนะท�งส�ข�วิช�ชีพ	 ที่ส�ม�รถ

นำ�หลักคว�มรู้ม�ใช้อธิบ�ยกระบวนก�รทำ�ง�นได้เป็นอย่�งดี	 ว�งเส้นท�งก�รศึกษ�ต่อ	 ส�ยประก�ศนียบัตร

วิช�ชีพ	ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง	ปริญญ�ตรีส�ยเทคโนโลยีหรือ	ส�ยปฏิบัติก�รและระดับสูงต่อขึ้นไป

  ฐ�นร�กที่ 2	 มัธยมศึกษ�ส�ยวิช�ก�ร	 เน้นทักษะและสมรรถนะท�งส�ข�วิช�ก�ร	 ไปใช้แก้ปัญห�

และอธิบ�ยก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตในท้องถ่ินและประเทศช�ติ	 มีทักษะพื้นฐ�นในก�รดำ�เนินวิถีชีวิตได้ดี	

ว�งเส้นท�งก�รศึกษ�ต่อประก�ศนียบัตรมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยส�ยเฉพ�ะท�งรองรับก�รศึกษ�ต่อ

กลุ่มคว�มถนัดท�งส�ข�วิช�และอ�ชีพในระดับมห�วิทย�ลัย

  ฐ�นร�กที่ 3	 มัธยมศึกษ�ส�ยคว�มเป็นเลิศเฉพ�ะท�ง	 เน้นทักษะและสมรรถนะฐ�นวิจัยใช้พัฒน�

นวัตกรรมแก้ปัญห�สนองคว�มต้องก�รของชุมชน	 ท้องถิ่น	 ว�งเส้นท�งก�รศึกษ�ต่อประก�ศนียบัตรมัธยมศึกษ�

ตอนปล�ยเฉพ�ะท�งคว�มเป็นเลิศ	 รองรับก�รศึกษ�ต่อคว�มเป็นเลิศเฉพ�ะท�งของมห�วิทย�ลัยฐ�นวิจัย

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	ที่มุ่งพัฒน�นวัตกรรมประเทศสู่ก�รแข่งขันภ�คเศรษฐกิจและก�รค้�
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	 	โลกศตวรรษที่	21	(ค.ศ.	2000	-	2100)	หม�ยถึง	ยุคปัจจุบันที่มองไปถึงอน�คตซึ่งจะมีก�รเปลี่ยนแปลง

ท�งสังคมและเศรษฐกิจที่ชัดเจน	 โลกในศตวรรษท่ี	 19	 -	 20	 หลังก�รปฏิวัติอุตส�หกรรมครั้งแรกในยุโรป

เป็นยุคของก�รผลิตแบบโรงง�นอุตส�หกรรมที่ใช้เครื่องจักร	 เครื่องทุ ่นแรงและมีคนควบคุมแรงง�นฝีมือ

ทีท่ำ�ง�นง่�ย	ๆ 	ก�รจดัก�รศกึษ�ในศตวรรษที	่19-20	จงึเป็นเรือ่งก�รฝึกคว�มรู	้ทกัษะสำ�หรบัป้อนคนเข้�ไปทำ�ง�น

ในเศรษฐกิจทุนนิยมอุตส�หกรรมยุคแรก	ๆ	แต่เศรษฐกิจของโลก	ในศตวรรษที่	21	ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นทุนนิยม

อุตส�หกรรมข้�มช�ติที่มีก�รพัฒน�ท�งด้�นเทคโนโลยีและก�รบริห�รจัดก�รในระดับที่สูงกว่�	 ก�รผลิตสินค้�

และบริก�รที่ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่จึงต้องก�รแรงง�นก�รจัดองค์กรที่มีคว�มรู้และก�รคิดค้นใหม่	

ระบบก�รผลิต	แบบใหม่ที่ตั้งอยู่บนฐ�นคว�มรู้เป็นระบบที่มีก�รแข่งขันและร่วมมือกันอย่�งซับซ้อนขึ้น	แต่ก�รจัด

ก�รศึกษ�ของไทยยังเป็นแบบศตวรรษที่	 19	 -	 20	 คือ	 มุ่งฝึกฝนคนต�มคว�มชำ�น�ญเฉพ�ะท�งเพื่อผลิตแรงง�น

ไปป้อนโรงง�นอุตส�หกรรมที่ใช้ระบบก�รผลิตแบบส�ยพ�น	จึงเป็นก�รจัดก�รศึกษ�ที่	ล้�หลังและทำ�ให้เศรษฐกิจ

และสังคมของไทยในยคุปัจจบุนัพฒัน�ได้ช้�กว่�ประเทศอืน่	ๆ 	หรอืมีปัญห�ในหล�ยด้�น	จำ�เป็นท่ีจะต้องมีก�รปฏริปู

ระบบก�รศึกษ�และก�รฝึกอบรมแรงง�นใหม่ทั้งหมด

		 โลกในศตวรรษที่	 21	 เปล่ียนแปลงไปอย่�งสำ�คัญในแง่คว�มก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยี	 ในก�รผลิต

และก�รสื่อส�ร	โดยเฉพ�ะเรื่องคอมพิวเตอร์	หุ่นยนต์	เทคโนโลยีชีวภ�พ	เทคโนโลยีวัสดุ	และอื่น	ๆ	ใช้เครื่องจักร	

คอมพิวเตอร์	 หุ่นยนต์เพิ่มขึ้น	 ประสิทธิภ�พก�รผลิตโดยรวมของระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่เพิ่มข้ึนใช้คนทำ�ง�น

ก�รผลิตแบบเก่�ลดลง	 ง�นหล�ยอย่�งใช้คอมพิวเตอร์ทำ�แทนคนได้	 ทำ�ให้คนท่ีมีคว�มรู้ทักษะแบบง่�ย	 ๆ	

ในประเทศพัฒน�อุตส�หกรรมและประเทศตล�ดเกดิใหม่ถกูปลดจ�กง�น	คนทีท่ำ�ง�นในภ�คคว�มรู	้ข้อมลูข่�วส�ร	

บริก�ร	 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น	 คนที่ทำ�ง�นในภ�คเกษตรและอุตส�หกรรมก�รผลิตมีสัดส่วนลดลง	 ระบบเศรษฐกิจ

แบบใหม่ต้องก�รคนทำ�ง�นทีม่คีว�มรูท้กัษะแบบใหม่เพิม่ขึน้	คนทีไ่ม่มคีว�มรูท้กัษะแบบใหม่	คดิและทำ�อะไรใหม่	ๆ 	

แก้ปัญห�ย�กและซับซ้อนไม่เป็นต้องตกง�น	 หรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนแปลงทำ�ง�นแบบใช้แรงบ�งอย่�งที่เป็นง�น

ที่ไม่ต้องใช้ทักษะม�กและยังใช้คอมพิวเตอร์ทำ�แทนไม่ได้	

		 ประเทศไทยเป็นส่วนหนึง่ของระบบทุนนิยมโลก	ทีม่ีก�รขย�ยตวัอย่�งรวดเร็ว	เศรษฐกจิพฒัน�เป็นแบบ

อตุส�หกรรมทีเ่ปดรบัก�รลงทนุ	ค้�ข�ย	ก�รเคลือ่นย้�ยโดยเสรขีองทุน	แรงง�น	ทำ�ให้คนเข้�ม�ใช้ชีวิตในเมืองเพิม่ขึน้	

สภ�พครอบครวัและวิถชีวิีตเปลีย่นแปลงเป็นแบบปัจเจกชน	แข่งขนักนัแบบตวัใครตวัมัน	ปัญห�ก�รจดัก�รทรพัย�กร

ทั้งที่ดิน	นำ้�	พลังง�น	อ�ห�รเพิ่มขึ้น	เกิดปัญห�ทั้งในแง่คว�มขัดแย้งและต้องร่วมมือกันทำ�ง�นเพิ่มขึ้น	มีประช�กร

ผู้สูงวัยเพิ่มขึ้น	 และจะมีสัดส่วนสูงใน	 10	 -	 15	 ปีข้�งหน้�	 โดยเฉพ�ะในไทยมีปัญห�ธรรมช�ติ	 สภ�พแวดล้อม

เพิ่มขึ้น	 ขณะเดียวกันก็มีก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์	 เทคโนโลยี	 เป็นระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพ�คว�มรู้	 ข้อมูลข่�วส�ร

เพิ่มขึ้น	ทั้งหมดนี้เป็นทั้งก�รคุกค�ม	 (Threats)	 และโอก�ส	 (Opportunities)	ที่ไทยจะต้องเรียนรู้ทำ�คว�มเข้�ใจ

และห�ท�งปฏิรูปทั้งระบบก�รศึกษ�และระบบเศรษฐกิจ	สังคมก�รเมือง	ให้ก้�วทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ในศตวรรษที่ 21
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		 วทิย�กร	เชยีงกรู	ได้สรปุในเอกส�ร	“ร�ยง�นสภ�วะก�รศกึษ�ไทย	ปี	2557	/	2558	จะปฏริปูก�รศกึษ�ไทย

ให้ทันโลกในศตวรรษที่	 21	 ได้อย่�งไร”	 โดยระบุว่�	 ต้นตอของปัญห�ที่เกิดขึ้นในระบบก�รศึกษ�ไทยที่อ�จ

ส่งผลให้ก�รพัฒน�ก�รเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	ของประเทศไทยยังไม่เป็นไปต�มวิถีท�งที่พึงประสงค์	มี	4	ประก�ร

ที่สำ�คัญ	ได้แก่

	 1)	 แนวคิดของก�รเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 เป็นแนวคิดก�รเรียนรู้ใหม่ที่เปลี่ยนไปจ�กเดิม	 กล่�วคือ	

ก�รศึกษ�ไทยไม่ทำ�ให้เด็กเรียนแล้วเกิดก�รรู้จริง	เพร�ะเมื่อเรียนแล้วต้องมีพื้นฐ�นไปต่อคว�มรู้ใหม่	แต่ถ้�พื้นฐ�น

คว�มรู้เดิมไม่แน่นก็ไม่ส�ม�รถไปต่อคว�มรู้ใหม่ได้	 แนวคิดก�รเรียนรู้ต้องก้�วข้�มส�ระวิช�ไปสู่ก�รเรียนรู้ทักษะ

เพือ่ก�รดำ�รงชวีติในศตวรรษใหม่	ดงันัน้ก�รศกึษ�สมัยใหม่ต้องเลง็เป้�หม�ยเลยจ�กเน้ือห�วชิ�ไปสูก่�รพฒัน�ทักษะ

นำ�ไปสู่ก�รเปลี่ยนแปลงวิธีก�รจัดก�รเรียนรู้	ได้แก่

		 	 ก�รปฏิรูปก�รเรียนรู ้ของผู ้ เรียน	 ครูและผู ้ เรียนต้องปรับเปลี่ยนกระบวนก�รเรียนรู ้ ท้ังใน

และนอกห้องเรยีนให้มคีว�มหม�ยเชือ่มโยงสูช่วีติจรงิ	รวมท้ังส�ม�รถพฒัน�ทักษะท่ีหล�กหล�ยเพือ่ให้ก�รเรยีนรูน้ั้น

เป็นก�รเรียนรู้เพื่อเผชิญคว�มเปลี่ยนแปลง

		 	 แนวคิดก�รเรียนรู้สำ�หรับครู	 คือ	 เน้นก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เน้นเด็กเป็นศูนย์กล�ง	 เน้นคำ�ถ�ม

และปัญห�	ครูต้องฝึกเป็นนักตั้งคำ�ถ�มและนักตั้งปัญห�เพื่อสร้�งบรรย�ก�ศของก�รเรียนรู้

		 	 ก�รแลกเปลีย่นวธิกี�รจดัก�รเรยีนรู	้คอื	ก�รตัง้คำ�ถ�มม�กกว่�ก�รค้นห�คำ�ตอบ	ก�ร	ต่อยอดคว�มรู้

เป็นลกัษณะของก�รแตกขย�ยคว�มรูพ้ืน้ทีใ่นก�รลองผดิลองถูก	ส�ม�รถคดินอกกรอบได้เพร�ะทกัษะของก�รเรยีนรู้

คือกระบวนก�รเรียนรู้ที่กล้�ลองผิดลองถูกโดยผ่�นก�รเรียนรู้ได้หล�ยช่องท�ง

		 	 คุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์	 ก�รเรียนรู้สู่คุณธรรม	 คว�มดีง�ม	 เห็นแก่ส่วนรวม	 ก�รสร้�ง

คณุสมบตั	ิสร้�งคว�มเป็นคนทำ�ง�นหนกั	สูง้�น	ก�รเรยีนตลอดชีวิต	ก�รสนใจพฒัน�สงัคม	ท้ังครอบครวัและโรงเรยีน

จะต้องให้คว�มสำ�คัญและคว�มเอ�ใจใส่ในก�รปลูกฝังสิ่งดังกล่�วให้เกิดขึ้นได้จริง

		 2)		แนวท�งก�รบริห�รจัดก�รด้�นก�รศึกษ�	(Education	Management)		 		 		 		

	 	 กระทรวงศกึษ�ธกิ�รต้องปรบัเปลีย่น	ปฏริปูให้เป็นองค์กรท่ีส�ม�รถเรยีนรู	้(Learning	Organization)	

และผู ้บริห�รครูอ�จ�รย์	 เป็นบุคล�กรที่ส�ม�รถเรียนรู ้ได้อย่�งแท้จริง	 พร้อมกับก�รเสริมสร้�งศักยภ�พ	

(Empowerment)	 ให้โรงเรียนและครูสร้�งนวัตกรรมก�รเรียนรู้	 ให้อิสรภ�พสถ�บันก�รศึกษ�ภ�ยใต้เง่ือนไข

ก�รรับผิดชอบ	 อ�ทิ	 ให้อิสระด้�นก�รใช้งบประม�ณและด้�นก�รจัดหลักสูตรก�รเรียนก�รสอน	 โดยที่มี

ก�รตรวจสอบอย่�งมีคุณภ�พและประสิทธิภ�พก�รบริห�รจัดก�รก�รศึกษ�ต้องจัดก�รส่งเสริมผู้ปกครองให้เข้�ใจ

และเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รจัดก�รศึกษ�และให้คว�มสำ�คัญกับก�รปฏิรูประบบผลิตครู

		 3)	 คว�มสุ ่มเสี่ยงของปัญห�คอรัปชั่นทำ�ให้เกิดก�รใช้ทรัพย�กรและงบประม�ณเพื่อก�รศึกษ�

ไม่เต็มประสิทธิภ�พ	 จำ�เป็นต้องแก้ไขกฎหม�ย	 มีม�ตรก�รตรวจจับและบทลงโทษที่รุนแรงขึ้น	 เพื่อลดช่องว่�ง

หรือลดโอก�สก�รเข้�แสวงห�ผลประโยชน์ของภ�คก�รเมืองจ�กวงก�รศึกษ�ทั้งด้�นอำ�น�จและด้�นผลประโยชน์	

		 4)	 ปัญห�ก�รประเมินผล	 จำ�เป็นต้องปรับเปลี่ยนปฏิรูปก�รประเมินผล	 ทั้งในส่วนก�รประเมินผล

ก�รบรหิ�รจดัก�รและก�รประเมนิก�รเรยีนรูข้องผูเ้รยีน	ควรเป็นก�รประเมนิเพือ่พฒัน�	(Formative	Evaluation)	

รวมถึงก�รวัดอย่�งอื่นที่นอกเหนือวิช�คว�มรู้	เช่น	ก�รวัดคว�มฉล�ดท�งอ�รมณ์	ทัศนคติ	เป็นต้น
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		 	 เมือ่พจิ�รณ�ถงึสถติิระดับก�รศกึษ�ของผูม้งี�นทำ�ในปี	2557	จ�กสำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ต	ิก�รสำ�รวจ

สภ�วะก�รทำ�ง�นของประช�กร	เดือนกรกฎ�คม	-	กันย�ยน	2557	(www.nso.go.th)	ผู้มีง�นทำ�	38.42	ล้�นคน	

ร้อยละ	 48.6	 ของผู้มีง�นทำ�หรือ	 18.67	 ล้�นคน	 อยู่ในกลุ่มผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ชั้นประถมศึกษ�หรือตำ่�กว่�	

ถ้�รวมกับผู้มีง�นทำ�ที่สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้นอีก	 ร้อยละ	 16.1	 แสดงว่�ผู้ท่ีมีง�นทำ�ส่วนใหญ่

ของไทย	คือ	ร้อยละ	64.7	มีระดับก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�ตอนต้นและตำ่�กว่�	ซึ่งตำ่�กว่�ประเทศอื่น	ๆ 	หล�ยประเทศ	

ผู้มีง�นทำ�ที่สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับอุดมศึกษ�มี	 7.46	 ล้�นคน	 ม�กกว่�ผู้จบชั้นมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยซึ่งมีอยู่	

6.20	ล้�นคน	สะท้อนว่�คนส่วนใหญ่ไม่อ�จก้�วไปถึงระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยได้	คนรวย	คนชั้นกล�ง	ที่ได้เรียน

ในระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 ส่วนใหญ่เรียนต่อจนจบระดับอุดมศึกษ�	 ทำ�ให้เร�มีแรงง�นฝีมือระดับกล�ง	 ๆ	

น้อยและข�ดแคลนแรงง�นฝีมือระดับกล�งอยู่	 ไม่สอดคล้องกับคว�มต้องก�รแรงง�นของระบบเศรษฐกิจ	

ในขณะที่ผู้จบก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีในส�ข�สังคมศ�สตร์และมนุษย์ศ�สตร์กลับว่�งง�นเป็นสัดส่วนสูงที่สุด

ในบรรด�กลุ่มผู้ว่�งง�นทั้งหมด	กระทรวงศึกษ�ธิก�รจึงมีคว�มพย�ย�มที่จะเพิ่มสัดส่วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษ�

ตอนปล�ยประเภทส�มัญศึกษ�กับนักเรียนอ�ชีวศึกษ�ให้เพิ่มขึ้นเป็น	60	 :	 40	 เพื่อให้สอดคล้องกับตล�ดแรงง�น

ที่ต้องก�รนักเรียนส�ยอ�ชีวศึกษ�เพิ่มขึ้นแต่ยังไม่ประสบผลสำ�เร็จเท่�ที่ควร

	 	 จ�กคว�มสำ�คัญและคว�มจำ�เป็นทีจ่ะต้องมกี�รพฒัน�คณุภ�พของก�รจดัก�รศกึษ�	ให้สอดคล้องกบั

ก�รเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่	21	และเป็นก�รเรียนก�รสอนในระบบ	Education	4.0	ดังกล่�ว	ก�รจัดก�รศึกษ�

ในระดับมัธยมศึกษ�จึงมีกรอบคว�มคิดเพื่อก�รเรียนรู ้ในศตวรรษที่	 21	 ที่จะส่งเสริมให้เกิดเป็นทักษะ

แห่งอน�คตใหม่ให้กับนักเรียนเป็นสิ่งที่พัฒน�ขึ้นโดยภ�คีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่	 21	 (Partnership	 for	 21st	

Century	 Skills)	 เพื่อ	 “เสนอคว�มคิดองค์รวมอย่�งเป็นระบบเพื่อใช้ปรับแนวคิดและฟนฟูก�รศึกษ�ขึ้นม�ใหม่	

โดยนำ�องค์ประกอบทั้งหมดม�รวมกัน	ทั้งผลก�รเรียนรู้ของนักเรียนและระบบสนับสนุนก�รศึกษ�ในศตวรรษที่	21	

กล�ยเป็นกรอบคว�มคิดรวม”	ทักษะแห่งศตวรรษที่	21	(21st	Century	Skills)	โดยอ้�งอิงจ�กรูปแบบ	(Model)	

ที่พัฒน�ม�จ�กเครือข่�ยองค์กรคว�มร่วมมือเพื่อทักษะแห่งก�รเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	 21	 (Partnership	 for	 21st	

Century	Skills)	(www.p21.org)	ที่มีชื่อย่อว่�	เครือข่�ย	P21	ซึ่งได้พัฒน�กรอบแนวคิดเพื่อก�รเรียนรู้ในศตวรรษ

ที่	 21	 โดยผสมผส�นองค์คว�มรู้	 ทักษะเฉพ�ะด้�น	 คว�มชำ�น�ญก�รและคว�มรู้เท่�ทันด้�นต่�ง	 ๆ	 เข้�ด้วยกัน	

เพื่อคว�มสำ�เร็จของผู้เรียนทั้งด้�นก�รทำ�ง�นและก�รดำ�เนินชีวิต	และสอดคล้องกับ	วิจ�รณ์	พ�นิช	(2555	:	16	-	

21)	ได้กล่�วถึงทักษะเพื่อก�รดำ�รงชีวิตในศตวรรษที่	21	ดังนี้
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	 	 ส�ระวิช�หลักมีคว�มสำ�คัญ	 แต่ไม่เพียงพอสำ�หรับก�รเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่	 21	

ปัจจบุนัก�รเรยีนรูส้�ระวิช�	(content	หรอื	subject	matter)	ควรเป็นก�รเรยีนจ�กก�รค้นคว้�เองของนกัเรยีนเอง	

โดยครชู่วยแนะนำ�	และช่วยออกแบบกจิกรรมทีช่่วยให้นกัเรยีนแต่ละคนส�ม�รถประเมนิคว�มก้�วหน้�ของก�รเรยีนรู้

ของตนเองได้	 ส�ระวิช�หลัก	 (Core	 Subjects)	 ประกอบด้วย	 ภ�ษ�ไทยท่ีถือเป็นภ�ษ�หลัก	 และภ�ษ�อังกฤษ

ที่ถือเป็นภ�ษ�สำ�คัญของโลก	 รวมถึงภ�ษ�ต่�งประเทศท่ีสอง	 ท่ีเป็นภ�ษ�เพื่อก�รสื่อส�รในก�รพัฒน�เศรษฐกิจ

ประเทศ	ประวัติศ�สตร์	ศิลปะ	ก�รปกครองและหน้�ที่พลเมือง	ถือเป็นอัตลักษณ์	สู่คว�มเป็นเอกลักษณ์ของช�ติ	

ภูมิศ�สตร์	 วิทย�ศ�สตร์	 คณิตศ�สตร์	 ถือเป็นศ�สตร์พื้นฐ�นก�รเรียนรู้ในก�รสร้�งกระบวนก�รคิดอย่�งมีเหตุผล	

เชื่อมโยงไปสู่	เศรษฐศ�สตร์	ก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิต	ก�รง�นอ�ชีพ	และพลสุขศึกษ�	โดยวิช�แกนหลักนี้จะนำ�ม�สู่

ก�รกำ�หนดเป ็นกรอบแนวคิดและยุทธศ�สตร ์สำ�คัญต ่อก�รจัดก�รเรียนรู ้ ในเน้ือห�เชิงสหวิทย�ก�ร	

(Interdisciplinary)	 หรือหัวข้อสำ�หรับศตวรรษที่	 21	 โดยก�รส่งเสริมคว�มเข้�ใจในเนื้อห�วิช�แกนหลัก	 และ

สอดแทรกคว�มรู้บูรณ�ก�รแห่งศตวรรษที่	 21	 เข้�ไปในทุกวิช�แกนหลัก	 ได้แก่	 คว�มรู้เกี่ยวกับโลก	 (Global	

Awareness)	คว�มรู้เกี่ยวกับก�รเงิน	เศรษฐศ�สตร์	ธุรกิจ	และก�รเป็นผู้ประกอบก�ร	(Financial,	Economics,	

Business	and	Entrepreneurial	Literacy)	คว�มรู้ด้�นก�รเป็นพลเมืองที่ดี	(Civic	Literacy)	คว�มรู้ด้�นสุขภ�พ	

(Health	Literacy)	คว�มรู้ด้�นสิ่งแวดล้อม	(Environmental	Literacy)	โดยก�รเรียนรู้ส�ระวิช�หลักได้จะต้องมี

ทักษะพื้นฐ�น	 ดังนี้	 3R	 คือทักษะก�รเข้�ถึงส�ระวิช�หลัก	 ได้แก่	 Reading	 (อ่�นออก),	 (W)	 Riting	 (เขียนได้),	

และ	(A)	Rithemetics	(คิดเลขเป็น)	สำ�หรับ	7C	คือทักษะจำ�เป็นแห่งศตวรรษที่	21	ได้แก่	

	 	 ทักษะด้�นก�รเรียนรู้และนวัตกรรม	 จะเป็นตัวกำ�หนดคว�มพร้อมของนักเรียนเข้�สู่โลกก�รทำ�ง�น

ที่มีคว�มซับซ้อนม�กขึ้นในปัจจุบัน	 ได้แก่	 Critical	 Thinking	 and	 Problem	 Solving	 (ทักษะด้�นก�รคิด

อย่�งมีวิจ�รณญ�ณ	 และทักษะในก�รแก้ปัญห�)	 Creativity	 and	 Innovation	 (ทักษะด้�นก�รสร้�งสรรค์	

และนวัตกรรม)	Cross-cultural	Understanding	(ทักษะด้�นคว�มเข้�ใจคว�มต่�งวัฒนธรรม	ต่�งกระบวนทัศน์)	

ทักษะด้�นส�รสนเทศ	 สื่อ	 และเทคโนโลยี	 จะเป็นตัวกำ�หนดคว�มเท่�ทันต่อปร�กฏก�รณ์	 สถ�นก�รณ์

ของก�รเปล่ียนแปลงของสังคมโลก	 เนื่องด้วยในปัจจุบันมีก�รเผยแพร่ข้อมูลข่�วส�รผ่�นท�งสื่อและเทคโนโลยี

ม�กม�ย	ผู้เรียนจึงต้องมีคว�มส�ม�รถในก�รแสดงทักษะก�รคิดอย่�งมีวิจ�รณญ�ณและปฏิบัติง�นได้หล�กหล�ย	

โดยอ�ศัยทักษะย่อยในก�ร	 Communications,	 Information	 and	Media	 Literacy	 (ทักษะด้�นก�รสื่อส�ร

ส�รสนเทศ	และรู้เท่�ทันสื่อ)	Computing	and	ICT	Literacy	(ทักษะด้�นคอมพิวเตอร์	และเทคโนโลยีส�รสนเทศ

และก�รสื่อส�ร)	 ส่วนทักษะด้�นชีวิตและอ�ชีพ	 เป็นทักษะจำ�เป็นในก�รดำ�รงชีวิตและทำ�ง�นในยุคปัจจุบัน

ให้ประสบคว�มสำ�เร็จ	 นักเรียนจะต้องพัฒน�ทักษะชีวิตที่สำ�คัญ	 ได้แก่	 Collaboration,	 Teamwork	 and	

Leadership	 (ทักษะด้�นคว�มร่วมมือ	 ก�รทำ�ง�นเป็นทีม	 และภ�วะผู้นำ�)	 Career	 and	 Learning	 Skills	

(ทักษะอ�ชีพ	 และทักษะก�รเรียนรู้)	 มีคว�มยืดหยุ่นและก�รปรับตัว	 ก�รริเริ่มสร้�งสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง	

ทักษะสังคมและสังคมข้�มวัฒนธรรม	 ก�รเป็นผู้สร้�งหรือผู้ผลิต	 (Productivity)	 และคว�มรับผิดชอบเชื่อถือได้	

(Accountability)	ภ�วะผู้นำ�และคว�มรับผิดชอบ	(Responsibility)
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	 	 ระบบสนับสนุนก�รเรียนรู้สำ�หรับศตวรรษท่ี	 21	 (21st	 Century	 Support	 Systems)	 เป็นปัจจัย

สนับสนุนที่จะทำ�ให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิภ�พสูงสุดท�งก�รเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 ต�มโมเดลที่กล่�วถึง	 ทั้งนี้

ปัจจัยสำ�คัญจะประกอบไปด้วย

	 	 1.	 ม�ตรฐ�นในศตวรรษที่	21	(21st	Century	Standards)	จุดเน้นคือ

	 	 	 (1)	 เน้นทักษะ	คว�มรู้และคว�มเชี่ยวช�ญที่เกิดกับผู้เรียน	

	 	 	 (2)		สร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจในก�รเรียนในเชิงสหวิทย�ก�รระหว่�งวิช�หลักที่เป็นจุดเน้น	

	 	 	 (3)		มุ่งเน้นก�รสร้�งคว�มรู้และเข้�ใจในเชิงลึกม�กกว่�ก�รสร้�งคว�มรู้แบบผิวเผิน	

	 	 	 (4)		ยกระดบัคว�มส�ม�รถผูเ้รยีนด้วยก�รให้ข้อมลูทีเ่ป็นจรงิ	ก�รใช้สือ่หรอืเครือ่งมอืทีม่คีณุภ�พ

จ�กก�รเรียนรู้ในสถ�นศึกษ�	 ก�รทำ�ง�นและในก�รดำ�รงชีวิตประจำ�วัน	 ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่�งมีคว�มหม�ย

และส�ม�รถแก้ไขปัญห�ที่เกิดขึ้นได้	

	 	 	 (5)	ใช้หลักก�รวัดประเมินผลที่มีคุณภ�พระดับสูง

	 	 2.	 ก�รประเมินทักษะในศตวรรษที่	21	(Assessment	of	21st	Century	Skills)	จุดเน้นคือ

	 	 	 (1)	 สร้�งคว�มสมดุลในก�รประเมินผลเชิงคุณภ�พ	 โดยก�รใช้แบบทดสอบม�ตรฐ�นสำ�หรับ

ก�รทดสอบย่อยและทดสอบรวมสำ�หรับก�รประเมินผลในชั้นเรียน	

	 	 	 (2)		เน้นก�รนำ�ประโยชน์ของผลสะท้อนจ�กก�รปฏิบัติของผู้เรียนม�ปรับปรุงแก้ไขง�น	

	 	 	 (3)		ใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับก�รทดสอบวัดและประเมินผลให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุด	

	 	 	 (4)		สร้�งและพฒัน�ระบบแฟ้มสะสมง�น	(Portfolios)	ของผูเ้รยีนให้เป็นม�ตรฐ�นและมคีณุภ�พ

	 	 3.	 หลักสูตรและก�รสอนในศตวรรษที่	21	(21st	Century	Curriculum	&	Instruction)	จุดเน้นคือ

	 	 	 (1)	 ก�รสอนให้เกิดทักษะก�รเรียนในศตวรรษที่	21	มุ่งเน้นเชิงสหวิทย�ก�รของวิช�แกนหลัก	

	 	 	 (2)		สร้�งโอก�สที่จะประยุกต์ทักษะเชิงบูรณ�ก�รข้�มส�ระเนื้อห�	 และสร้�งระบบก�รเรียนรู้

ที่เน้นสมรรถนะเป็นฐ�น	(Competency	-	based)	

	 	 	 (3)		สร้�งนวัตกรรมและวิธีก�รเรียนรู้ในเชิงบูรณ�ก�รท่ีมีเทคโนโลยีเป็นตัวเกื้อหนุน	 ก�รเรียนรู้

แบบสบืค้น	และวิธีก�รเรยีนจ�กก�รใช้ปัญห�เป็นฐ�น	(Problem	-	based)	เพือ่ก�รสร้�งทกัษะขัน้สงูท�งก�รคดิ	และ	

	 	 	 (4)		บูรณ�ก�รแหล่งเรียนรู้	(Learning	Resources)	จ�กชุมชนเข้�ม�ใช้ในโรงเรียน
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	 	 4.	 ก�รพัฒน�ท�งวิช�ชีพในศตวรรษท่ี	 21	 (21st	 Century	 Professional	 Development)	

จุดเน้นคือ	

	 	 	 (1)	 จุดมุ่งหม�ยสำ�คัญเพื่อก�รสร้�งครูให้เป็นผู้ที่มีทักษะคว�มรู้คว�มส�ม�รถในเชิงบูรณ�ก�ร	

ก�รใช้เครื่องมือและกำ�หนดยุทธศ�สตร์สู่ก�รปฏิบัติในช้ันเรียน	 และสร้�งให้ครูมีคว�มส�ม�รถในก�รวิเคร�ะห์

และกำ�หนดกิจกรรมก�รเรียนรู้ได้เหม�ะสม	

	 	 	 (2)		สร้�งคว�มสมบูรณ์แบบในมิติของก�รสอนด้วยเทคนิควิธีก�รสอนที่หล�กหล�ย	

	 	 	 (3)	 สร้�งให้ครูเป็นผู ้มีทักษะคว�มรู ้คว�มส�ม�รถในเชิงลึกเก่ียวกับก�รแก้ปัญห�	 ก�รคิด

แบบวิจ�รณญ�ณ	และทักษะด้�นอื่น	ๆ	ที่สำ�คัญต่อวิช�ชีพ	

	 	 	 (4)		เป็นยุคแห่งก�รสร้�งสมรรถนะท�งวิช�ชีพให้เกิดขึ้นกับครูเพื่อเป็นตัวแบบ	 (Model)	

แห่งก�รเรียนรู้ของชั้นเรียนที่จะนำ�ไปสู่ก�รสร้�งทักษะก�รเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้อย่�งมีคุณภ�พ	

	 	 	 (5)		สร้�งให้ครูเป็นผู้ที่มีคว�มส�ม�รถวิเคร�ะห์ผู้เรียนได้ทั้งรูปแบบก�รเรียน	สติปัญญ�	จุดอ่อน

จุดแข็งในตัวผู้เรียน	เหล่�นี้เป็นต้น	

	 	 	 (6)	 ช่วยให้ครูได้เกิดก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถให้สูงข้ึนเพื่อนำ�ไปใช้ส�หรับก�รกำ�หนดกลยุทธ์

ท�งก�รสอนและจัดประสบก�รณ์ท�งก�รเรียนได้เหม�ะสมกับบริบทท�งก�รเรียนรู้	

	 	 	 (7)		สนับสนุนให้เกิดก�รประเมินผู ้เรียนอย่�งต่อเน่ืองเพื่อสร้�งทักษะและเกิดก�รพัฒน�

ก�รเรียนรู้	

	 	 	 (8)		แบ่งปันคว�มรูร้ะหว่�งชมุชนท�งก�รเรยีนรูโ้ดยใช้ช่องท�งหล�กหล�ยในก�รสือ่ส�รให้เกดิข้ึน

	 	 	 (9)		สร้�งให้เกิดตัวแบบที่มีก�รพัฒน�ท�งวิช�ชีพได้อย่�งมั่นคงและยั่งยืน

	 	 5.	 สภ�พแวดล้อมท�งก�รเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 (21st	 Century	 Learning	 Environment)	

จุดเน้นคือ

	 	 	 (1)		สร้�งสรรค์แนวปฏิบัติท�งก�รเรียน	 ก�รรับก�รสนับสนุนจ�กบุคล�กรและสภ�พแวดล้อม

ท�งก�ยภ�พที่เกื้อหนุน	เพื่อช่วยให้ก�รเรียนก�รสอนบรรลุผล	

	 	 	 (2)		สนบัสนนุท�งวชิ�ชพีแก่ชมุชนท้ังในด้�นก�รให้ก�รศกึษ�	ก�รมีส่วนร่วม	ก�รแบ่งปันสิง่ปฏบัิติ

ที่เป็นเลิศระหว่�งกัน	รวมทั้งก�รบูรณ�ก�รหลอมรวมทักษะหล�กหล�ยสู่ก�รปฏิบัติในชั้นเรียน	

	 	 	 (3)		สร้�งผู้เรียนเกิดก�รเรียนรู้จ�กสิ่งที่ปฏิบัติจริงต�มบริบท	โดยเฉพ�ะก�รเรียนแบบโครงง�น	

	 	 	 (4)		สร้�งโอก�สในก�รเข้�ถึงสื่อเทคโนโลยี	เครื่องมือหรือแหล่งก�รเรียนรู้ที่มีคุณภ�พ

	 	 	 (5)		ออกแบบระบบก�รเรียนรู้ที่เหม�ะสมทั้งก�รเรียนเป็นกลุ่มหรือก�รเรียนร�ยบุคคล	และ	

	 	 	 (6)		นำ�ไปสู่ก�รพัฒน�และขย�ยผลสู่ชุมชนทั้งในรูปแบบก�รเผชิญหน้�หรือระบบออนไลน์	
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20 การขับเคลื่อนการศึกษามัธยมศึกษาไทย 4.0 เพื่อการมีงานทําแห�งศตวรรษที่ 21



	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 โดยสำ�นักบริห�รง�นก�รมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 จึงได้

วิเคร�ะห์สภ�พปัจจุบัน	 ปัญห�ก�รศึกษ�ที่เกิดขึ้นและสังเคร�ะห์องค์คว�มรู้สำ�คัญที่จะช่วยให้ก�รจัดก�รเรียนรู้

ในระดับมัธยมศึกษ�มีคว�มสอดคล้องกับก�รเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่	 21	 และเป็นก�รเรียนก�รสอนในระบบ	

Education	4.0	นำ�ม�กำ�หนดเป็นกรอบก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�ใน	7	โมดุล	ประกอบด้วย

  โมดูลที่ 1 ก�รสำ�รวจคว�มต้องก�รของถิ่นฐ�นในระดับท้องถิ่น	 เป็นก�รดำ�เนินก�รให้มีคลัง

แหล่งเรียนรู้	คลังอ�ชีพในถิ่นฐ�น	และโปรแกรมก�รเรียนต�มสมรรถนะส�ข�วิช�ชีพ

  วัตถุประสงค์

		 1.	 เพื่อวิเคร�ะห์บริบทสภ�พแวดล้อมของท้องถิ่นที่ตั้งโรงเรียน	 จัดทำ�คลังทะเบียนชื่อของสถ�นที่

จัดประสบก�รณ์	 ประกอบด้วยแหล่งเรียนรู้ที่สำ�คัญด้�นก�ยภ�พ	 ชีวภ�พ	 และวิถีชุมชนสำ�หรับนำ�ไปจัดทำ�

ส�ระเนื้อห�ของหน่วยบูรณ�ก�รของระดับชั้นของหลักสูตรสถ�นศึกษ�

	 2.	 เพื่อวิเคร�ะห์คว�มต้องก�รอัตร�กำ�ลังแรงง�นในภ�คประกอบก�ร	 กลุ่มอ�ชีพอิสระ	 ท้ังภ�ครัฐ

และเอกชนในท้องถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยู่	 จัดทำ�คลังทะเบียนให้คว�มรู้เกี่ยวกับลักษณะของอ�ชีพและพื้นฐ�นคว�มรู้

ในแต่ละประเภทและส�ข�วชิ�ชพี	เพือ่จดัทำ�เครอืข่�ยคว�มร่วมมอืของ	ภ�คประกอบก�รและสถ�บนัก�รศกึษ�ต่อ

ทั้งระดับอ�ชีวศึกษ�และอุดมศึกษ�	ร่วมมือกันจัดก�รศึกษ�เพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิตของท้องถิ่น

	 3.		เพื่อจัดทำ�บันทึกคว�มร่วมมือระหว่�งภ�คประกอบก�ร	 กลุ่มอ�ชีพอิสระกับสถ�นศึกษ�	 และ

สถ�บันก�รศึกษ�ระดับอ�ชีวศึกษ�และอุดมศึกษ�	 ตลอดจนสถ�นศึกษ�เรียนต่อเฉพ�ะท�งเปดแผนก�รเรียน

ในวิช�เพิ่มเติมและกลุ่มส�ระก�รง�นและอ�ชีพ	 ให้สอดคล้องกับประเภทและส�ข�วิช�ชีพที่ภ�คประกอบก�ร

ต้องก�ร	
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21การขับเคลื่อนการศึกษามัธยมศึกษาไทย 4.0 เพื่อการมีงานทําแห�งศตวรรษที่ 21



  โมดูลที่ 2 ก�รจัดทำ�หน่วยเรียนรู้บูรณ�ก�รระดับชั้น (Learning Integration)	เป็นก�รดำ�เนินก�ร

ให้มีหน่วยเรียนรู ้บูรณ�ก�รข้�มร�ยวิช�	 มีก�รวิเคร�ะห์ตัวช้ีวัดม�ตรฐ�นร�ยวิช�	 ที่นำ�ไปบูรณ�ก�รและ

มีต�ร�งเรียนปกติและต�ร�งเรียนรู้ของหน่วยบูรณ�ก�ร

  วัตถุประสงค์

		 1.		เพือ่จดัทำ�หน่วยเรยีนรูบ้รูณ�ก�รระดบัชัน้	ประกอบด้วย	ชือ่หน่วยเรียนรู้บรูณ�ก�ร	ชือ่หน่วยบรูณ�ก�รย่อย	

หัวเรื่อง	 หัวเรื่องย่อย	 และส�ระเนื้อห�	 โดยให้คณะครูในแต่ละระดับช้ันร่วมกันวิเคร�ะห์ปัจจัยของปร�กฏก�รณ์

ในแหล่งเรียนรู้	 มีต้นเหตุม�จ�กอะไร	 มีอะไรเป็นเงื่อนไข	 คัดเลือกเพื่อจัดทำ�หน่วยเรียนรู้บูรณ�ก�รในแต่ละ

ระดับชั้น	และแต่ละภ�คเรียน

		 2.	 เพื่อนำ�ตัวชี้วัดม�ตรฐ�นร�ยวิช�ม�บูรณ�ก�รวัดส�ระในหัวเรื่องและหัวเรื่องย่อยของหน่วยเรียนรู้

บรูณ�ก�รระดบัชัน้	โดยครผูู้สอนร�ยวิช�ของระดับชัน้วเิคร�ะห์ประเภทและ	ระดบัพฤตกิรรมทีใ่ช้วดัของทกุตวัชีว้ดั

ม�ตรฐ�นร�ยวิช�	 นำ้�หนักเวล�และปริม�ณคะแนนของตัวชี้วัดม�ตรฐ�นร�ยวิช�	 นำ�ไปวิเคร�ะห์คว�มสัมพันธ์

กับส�ระเนื้อห�ในแต่ละหัวเรื่องย่อยที่จะนำ�ไปบูรณ�ก�ร

		 3.	 เพือ่จดัต�ร�งเรยีนของร�ยวชิ�และต�ร�งเรยีนรูข้องหน่วยบรูณ�ก�ร	โดยวเิคร�ะห์ตวัชีว้ดัม�ตรฐ�น

ร�ยวิช�ที่ต้องรู้	 มีคว�มซับซ้อน	 ยุ่งย�ก	 นำ�นำ้�หนักเวล�ม�เป็นข้อมูลก�รจัดต�ร�งสอนแบบจัดก�รเรียนก�รสอน

ของครูร�ยวิช�ปกติ	 และนำ�นำ้�หนักเวล�ทั้งหมดของตัวชี้วัดม�ตรฐ�นร�ยวิช�ที่เหลือม�เป็นข้อมูลก�รจัด

ต�ร�งเรียนต�มกระบวนก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้	 ในหน่วยเรียนรู้บูรณ�ก�รท่ีใช้ห้องเรียนรวมหรือห้องเรียน

บูรณ�ก�รเป็นฐ�นก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้

 โมดลูที ่3 ก�รจดักจิกรรมก�รเรียนรู้บรูณ�ก�ร	เป็นก�รดำ�เนนิก�รให้มใีบคว�มรูแ้ละใบกจิกรรมก�รจดั

กระบวนก�รเรียนรู้	7	กระบวนก�ร	คือ	ก�รฝึกทักษะก�รสังเกต	ก�รฝึกก�รแสดงออกท�งคุณลักษณะและค่�นิยม	

12	 ประก�ร	 ก�รสำ�รวจแหล่งเรียนรู้ของหน่วยบูรณ�ก�ร	 ก�รอภิปร�ยแลกเปลี่ยนคำ�ถ�มและค�ดเด�คำ�ตอบ	

ก�รอภิปร�ยเชื่อมโยงคำ�ถ�มกับส�ระสำ�คัญร�ยวิช�	 ก�รใช้บรรณ�นุกรมว�งแผนก�รสืบค้นอ่�นห�คว�มรู้

ที่เป็นส�กลสนับสนุนและก�รอภิปร�ยสรุปคว�มรู้ส�กลต�มประเด็นคำ�ถ�มและคว�มรู้ที่ได้เพิ่มเติม	

  วัตถุประสงค์

		 1.	 เพื่อออกแบบใบกิจกรรมก�รเรียนรู้ต�มกระบวนก�ร	 Five	 Steps	 for	 Learn	 นำ�ไปสู่ก�รจัด

กระบวนก�รเรียนรู้

		 2.	 เพื่อรวบรวมส�ระคว�มรู้ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด	ผลก�รเรียนรู้	 แหล่งเรียนรู้เหตุก�รณ์หรือพฤติกรรม

ที่นักเรียนจะแสดงคุณลักษณะและสมรรถนะต�มหลักสูตรพร้อมบรรณ�นุกรม
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22 การขับเคลื่อนการศึกษามัธยมศึกษาไทย 4.0 เพื่อการมีงานทําแห�งศตวรรษที่ 21



  โมดูลที่ 4 ก�รจัดกิจกรรมคว�มถนัดและคว�มสนใจเฉพ�ะส�ข�วิช�ชีพ เป็นก�รดำ�เนินก�รให้มี

ใบกิจกรรมก�รจัดกระบวนก�ร	Project	Based	จำ�นวน	4	กระบวนก�ร	คือ	ก�รตั้งประเด็นสนใจพัฒน�นวัตกรรม

เพื่อพัฒน�คุณภ�พก�รดำ�รงชีวิต	 ก�รรวบรวมสร้�งคว�มรู้ส�กล	 ใช้สร้�งกระบวนก�รและข้ันตอนก�รพัฒน�

นวตักรรม	ก�รปฏบิตัปิรบัปรงุต�มกระบวนก�รและขัน้ตอนก�รสรปุผล	สือ่ส�รนำ�เสนอรวมกลุม่ในวชิ�ชมุนมุเรยีนรู้

ก�รเป็นผู้ประกอบก�รและมีผลง�นต�มส�ข�คว�มเชี่ยวช�ญ

  วัตถุประสงค์

		 1.		เพื่อออกแบบใบกิจกรรมต�มกระบวนก�ร	 Project	 Based	 และนำ�ไปใช้ในก�รจัดกิจกรรม

ก�รเรียนรู้หน่วยบูรณ�ก�ร

		 2.	 เพื่อแสดงผลง�นที่ได้จ�กกระบวนก�ร	Project	Based	ในรูปแบบที่หล�กหล�ยและนำ�ไปประยุกต์

ใช้ในชีวิตประจำ�วัน

 โมดูลที่ 5 ก�รวัดผลและประเมินผลต�มสภ�พจริง	 เป็นก�รดำ�เนินก�รให้มีเครื่องมือวัดผลที่มี

คุณภ�พสูงด้�นคว�มรู ้	 ทักษะและคุณลักษณะ	 ต�มระดับขั้นพฤติกรรมที่ระบุในม�ตรฐ�นตัวชี้วัดร�ยวิช�

ครบทุกตัวชี้วัด	 ให้สอดคล้องกับก�รออกแบบกระบวนก�รเรียนรู้ในแต่ละใบกิจกรรมและมีเครื่องมือประเมินผล

สมดุลเชิงคุณภ�พที่แปลผลคว�มสอดคล้องกันในแต่ละกิจกรรมก�รทำ�ง�นของแต่ละใบกิจกรรม	 เพื่อนำ�ไปใช้

แปลผลพฤติกรรมที่แสดงออกเป็นระดับคุณภ�พของคว�มรู้	 ทักษะและคุณลักษณะที่จะแปลผลเป็นคะแนนเก็บ

และแสดงออกเป็นระดับสมรรถนะ	 และคุณลักษณะต�มหลักสูตร	 ตลอดจนองค์ประกอบของบุคลิกภ�พ

ต�มกลุ่มวิช�ชีพต่�ง	ๆ

  วัตถุประสงค์

		 1.	 เพื่อให้มีเครื่องมือวัดผลที่มีคุณภ�พสูง	 ในก�รวัดด้�นคว�มรู้	 ทักษะ	 และคุณลักษณะต�มระดับ

ข้ันพฤติกรรมที่ระบุในม�ตรฐ�นตัวชี้วัดร�ยวิช�ครบทุกตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับก�รออกแบบกระบวนก�รเรียนรู้

ในแต่ละใบกิจกรรม

		 2.	 เพื่อพัฒน�เครื่องมือประเมินผลสมดุลเชิงคุณภ�พที่แปลผลคว�มสอดคล้องกันระหว่�งทักษะ	

คุณลักษณะและคว�มรู ้ในแต่ละกิจกรรมก�รทำ�ง�นของแต่ละใบกิจกรรมในก�รนำ�ไปใช้แปลผลพฤติกรรม

ที่แสดงออกเป็นระดับคุณภ�พของทักษะและคุณลักษณะต่อก�รทำ�ง�นต�มม�ตรฐ�นตัวช้ีวัดร�ยวิช�ท่ีจะแปลผล

เป็นคะแนนเก็บและเป็นระดับสมรรถนะและคุณลักษณะต�มหลักสูตร	 ตลอดจนองค์ประกอบของบุคลิกภ�พ

ต�มกลุ่มอ�ชีพต่�ง	ๆ
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  โมดูลที่ 6 ก�รพัฒน�สมรรถนะต�มส�ข�วิช�ชีพและจัดทำ�เส้นท�งอ�ชีพ (Career Path)	เป็นก�ร

ดำ�เนินก�รให้มีก�รประเมินบุคลิกภ�พต�มกลุ่มส�ข�อ�ชีพให้กับนักเรียนร�ยบุคคล	 ใช้เป็นข้อมูลก�รตัดสินใจ

เลือกโปรแกรมก�รเรียนต�มส�ข�วิช�ชีพ	 มีก�รพัฒน�สมรรถนะต�มส�ข�วิช�ชีพในร�ยวิช�เพิ่มเติม

โดยกลุ่มสถ�นประกอบก�รและคว�มร่วมมือของอ�ชีวศึกษ�	 ก�รประเมินสมรรถนะส�ข�วิช�ชีพของนักเรียน

ร�ยบุคคลจ�กคว�มร่วมมือของสำ�นักง�นฝีมือแรงง�นจังหวัด	และมีก�รเทียบโอนหน่วยกิตรับวุฒิประก�ศนียบัตร

วิช�ชีพสำ�หรับนักเรียนที่มีคว�มประสงค์จะขอรับวุฒิที่	2

  วัตถุประสงค์

		 1.	 เพื่อพัฒน�สมรรถนะส�ข�วิช�ชีพ	 โดยคว�มร่วมมือของสถ�นศึกษ�	 สถ�นประกอบก�ร

และสถ�บันก�รศึกษ�ต่อ

		 2.		เพือ่ประเมนิบุคลิกภ�พก�รเข้�เรยีนต�มโปรแกรมส�ข�วชิ�ชพีโดยคว�มร่วมมอืจ�กหน่วยง�นต่�ง	ๆ 	

เช่น	 กรมก�รจัดห�ง�น	 สำ�นักวิช�ก�รและม�ตรฐ�นก�รศึกษ�	 สม�คมแนะแนว	 แห่งประเทศไทยและสถ�บัน

ก�รศึกษ�ต่อ	 มีก�รเก็บข้อมูลที่สะท้อนพฤติกรรมก�รเรียนรู ้ของนักเรียนโดยครูผู ้สอน	 หน่วยบูรณ�ก�ร

ต�มกระบวนก�ร	Five	Steps	For	Learn

		 3.	 เพื่อประเมินสมรรถนะส�ข�วิช�ชีพนักเรียนร�ยบุคคล	 โดยบันทึกคว�มร่วมมือกับศูนย์พัฒน�

ฝีมือแรงง�นจังหวัดเพื่อประเมินออกใบรับรองสมรรถนะต�มส�ข�วิช�ชีพ

		 4.		เพือ่เทยีบโอนหน่วยกติรบัวฒุปิระก�ศนยีบตัรวชิ�ชพี	โดยคว�มร่วมมอืของสถ�นศกึษ�	สถ�นประกอบก�ร

และสถ�บันก�รศึกษ�ต่อ

  โมดูลที่ 7 ก�รประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไปใช้จัดกระบวนก�รเรียนรู้ เป็นก�รนำ�เทคโนโลยีม�ช่วยจัดทำ�

คลังทะเบียนแหล่งเรียนรู้	คลังทะเบียนอ�ชีพ	จัดทำ�โปรแกรมก�รเรียน	จัดทำ�หน่วยบูรณ�ก�รของแต่ละระดับชั้น	

จัดทำ�ใบกิจกรรม	 เพื่อมอบหม�ยให้เกิดกิจกรรมก�รเรียนรู้	 จัดทำ�คลังคว�มรู้และก�รสืบค้นคว�มรู้	 ในรูปแบบ

ออนไลน์	 (Online)	 ร�ยง�นผลก�รส่งก�รบ้�น	 จัดทำ�เครื่องมือวัดและประเมินผล	 จัดทำ�คลังข้อสอบและจัดทำ�

เส้นท�งอ�ชีพ	(Career	Path)	นักเรียนร�ยบุคคล	

  วัตถุประสงค์

		 1.		เพื่อนำ�เทคโนโลยีม�ประยุกต์ใช้กับกระบวนก�รจัดก�รเรียนรู้ต�มกระบวนก�รของ	5	Steps

		 2.		เพื่อสร้�งจริยธรรมในก�รใช้เทคโนโลยีของนักเรียน	ครู	และบุคล�กรท�งก�รศึกษ�
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แนวทางการน�าการบริหารจัดการศึกษาใน 7 โมดุล 
สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา

	 	สถ�นศกึษ�ระดบัมธัยมศกึษ�	ส�ม�รถนำ�เอ�ก�รบรหิ�รจดัก�รศกึษ�ใน	7	โมดลุ	ไปพฒัน�ให้สอดคล้อง	

เหม�ะสมกับบริบทของสถ�นศึกษ�ในลักษณะของก�รจัดก�รเรียนรู้	4	รูปแบบ	ได้แก่

	 1.	 รูปแบบสมรรถนะอ�ชีพระยะสั้น	

	 2.		รูปแบบทวิศึกษ�

	 3.		รูปแบบเตรียมคว�มถนัดเฉพ�ะท�งกลุ่มส�ข�วิช�ชีพอุดมศึกษ�

	 4.		รูปแบบก�รเรียนรู้ก�รเป็นผู้ประกอบก�รธุรกิจพอเพียง

	 โดยมีบทสรุปของแต่ละรูปแบบของก�รจัดก�รเรียนรู้	ดังนี้

  1.  รูปแบบสมรรถนะอ�ชีพระยะส้ัน	 โดยให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้นได้รู ้จักลักษณะ

อ�ชีพต่�ง	 ๆ	 ในท้องถิ่น	 แล้วเลือกเรียนหน่วยฐ�นสมรรถนะอ�ชีพระยะสั้นท่ีตนเองสนใจ	 เพื่อนำ�ไปสู่ก�รค้นพบ

ตัวตนว่�มีคว�มถนัดและบุคลิกภ�พเหม�ะสมกับสมรรถนะอ�ชีพใด	 ซึ่งจะส่งผลต่อก�รตัดสินใจของนักเรียน

ในก�รเรยีนต่อในระดบัทีสู่งขึน้ทีอ่�จจะเป็นก�รเรยีนในส�ยอ�ชพีหรอืส�ยส�มญัต่อในระดบัมธัยมศกึษ�ตอนปล�ย

ก็จะเลือกแผนก�รเรียนในกลุ่มส�ข�คว�มถนัดเพื่อเรียนต่อระดับอุดมศึกษ�ได้ตรงกับคว�มถนัดและบุคลิกภ�พ

ของนักเรียน	 ลักษณะก�รจัดวิช�อ�ชีพ	 จะกำ�หนดร�ยวิช�ต�มส�ข�วิช�ชีพ	 5	 ประเภท	 คือ	 อุตส�หกรรม	

พ�ณิชยกรรม	 เกษตรกรรม	 ศิลปกรรม	 และคหกรรม	 โดยกำ�หนดเป็นหน่วยฐ�นสมรรถนะอ�ชีพระยะส้ัน

ได้หล�ยหน่วยสมรรถนะเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและเรียนรู้ได้อย่�งหล�กหล�ย

  2. รูปแบบทวิศึกษ�	 เป็นก�รจัดก�รศึกษ�สำ�หรับนักเรียนที่มีทักษะและคว�มถนัดในประเภท

และส�ข�อ�ชีพ	 เช่น	 ประเภทวิช�ชีพอุตส�หกรรม	 พ�ณิชยกรรม	 คหกรรม	 เกษตรกรรม	 ก�รโรงแรม

และก�รท่องเที่ยว	 ศิลปกรรม	 เทคโนโลยีส�รสนเทศ	 ประมง	 และอุตส�หกรรมสิ่งทอ	 นักเรียนต้องก�รมุ่งไปสู่

ส�ยอ�ชีพหลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	 แต่อ�จอยู่ไกลไม่สะดวกในก�รเดินท�งไปเรียนในสถ�บันอ�ชีวศึกษ�	

จึงใช้โรงเรียนมัธยมศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 จัดโครงก�รเรียนร่วมหลักสูตร

อ�ชีวศึกษ�และหลักสูตรมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 โดยใช้เวล�เรียนไม่น้อยกว่�	 3	 ปี	 ได้วุฒิก�รศึกษ�	 2	 วุฒิ	

คือประก�ศนียบัตรวิช�ชีพและประก�ศนียบัตรมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 ลักษณะก�รจัดหลักสูตรสถ�นศึกษ�

ในร�ยวิช�พ้ืนฐ�นและกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	 โรงเรียนมัธยมศึกษ�เป็นผู้จัดก�รเรียนก�รสอน	 สถ�บันก�รศึกษ�

ในสังกัดสำ�นักง�นก�รอ�ชีวศึกษ�เป็นผู้รับโอนหน่วยกิตเป็นหมวดวิช�ทักษะชีวิต	หมวดวิช�เลือกเสรีและกิจกรรม

พัฒน�ผู้เรียนต�มลำ�ดับ	 สำ�หรับหมวดทักษะวิช�อ�ชีพ	 สถ�บันก�รศึกษ�ในสังกัดสำ�นักง�นก�รอ�ชีวศึกษ�

เป็นผู ้จัดก�รเรียนก�รสอน	 โรงเรียนมัธยมศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

เป็นผู้รับโอนหน่วยกิตม�เป็นร�ยวิช�เพิ่มเติม
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  3.  รูปแบบเตรียมคว�มถนัดเฉพ�ะท�งกลุ ่มส�ข�วิช�ชีพอุดมศึกษ�	 เป็นก�รจัดก�รศึกษ�	

สำ�หรับนักเรียนที่มีผลก�รเรียนในร�ยวิช�ที่เป็นพื้นฐ�นคว�มถนัดได้ต�มเกณฑ์ของระดับคว�มรู้ของกลุ่มส�ข�

คว�มถนัดในส�ข�วิช�ในก�รเรียนต่อระดับอุดมศึกษ�	9	กลุ่มส�ข�วิช�	ได้แก่	กลุ่มส�ข�วิช�วิทย�ศ�สตร์ก�ยภ�พ

และชีวภ�พ	 กลุ่มส�ข�วิช�วิศวกรรมศ�สตร์	 กลุ่มส�ข�วิช�สถ�ปัตยกรรมศ�สตร์	 กลุ่มส�ข�วิช�เกษตรศ�สตร์	

กลุม่ส�ข�	วชิ�บรหิ�ร	พ�ณชิยศ�สตร์และก�รบญัชี	ก�รท่องเท่ียวและโรงแรม	กลุม่ส�ข�วิช�ครศุ�สตร์	ศกึษ�ศ�สตร์	

พลศึกษ�และสุขศึกษ�	 กลุ่มส�ข�วิช�ศิลปกรรมศ�สตร์	 และกลุ่มส�ข�วิช�มนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์	

ลักษณะก�รจัดหลักสูตรสถ�นศึกษ�	 จะจัดแผนก�รเรียนและร�ยวิช�เพื่อรองรับก�รเรียนต่อคณะกลุ่มคว�มถนัด

ท�งส�ข�วิช�ในก�รเรียนต่อระดับอุดมศึกษ�

  4.  รูปแบบก�รเรียนรู ้ก�รเป ็นผู ้ประกอบก�รธุรกิจพอเพียง	 เป ็นก�รนำ�เอ�ทักษะคว�มรู ้	

และคุณลักษณะนิสัยจ�กก�รเรียนรู้ใน	 3	 รูปแบบม�ใช้พัฒน�ก�รประกอบก�รและทำ�ธุรกิจขึ้นม�ใช้ในก�รดำ�เนิน

วิถีชีวิตได้จริง	ใช้ประโยชน์ในก�รประกอบอ�ชีพเพื่อดำ�รงชีวิตหรือแก้ปัญห�	สนองคว�มต้องก�รก�รพัฒน�ชุมชน	

สังคมและประเทศช�ติอย่�งเชิงประจักษ์โดยใช้กระบวนก�ร	 Project	 -	 based	 Learning	 :	 PBL	 บนพื้นฐ�น

หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการจัดหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล�องกับศตวรรษที่ 21
รองรับการจัดการศึกษามัธยมศึกษา 4.0

 หลกัสตูรสถ�นศกึษ�ระดบัมธัยมศกึษ�ทีส่อดคล้องกบัศตวรรษที	่21	รองรบัก�รจดัก�รศกึษ�มธัยมศกึษ�	4.0	

จะต้องมีแผนก�รเรียนและร�ยวิช�เพิ่มเติมรองรับฐ�นร�กของผู ้เรียนเป็นกลุ ่มคว�มส�ม�รถ	 คว�มถนัด	

และคว�มสนใจ	สนองคว�มต้องก�รและทศิท�งก�รพฒัน�ท้องถ่ินระดบัจังหวัด	ท้ังน้ีก�รพฒัน�หลกัสตูรสถ�นศกึษ�

ต้องเกิดจ�กก�รมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 ทุกภ�คส่วนท้ังภ�ครัฐและเอกชนให้เข้�ม�กำ�หนดปัญห�

คว�มต้องก�รด้�นทักษะ	 สมรรถนะ	 คว�มส�ม�รถและคุณลักษณะของบุคคล	 ร่วมจัดและสนับสนุนก�รจัดแผน

ก�รเรียนและกระบวนก�รเรียนรู้	 เมื่อผ่�นกระบวนก�รของหลักสูตรสถ�นศึกษ�ระดับมัธยมศึกษ�แล้วจะส�ม�รถ

มองเห็นเส้นท�งก�รศึกษ�ต่อสู่ก�รประกอบอ�ชีพ	 เห็นปัญห�คว�มต้องก�รท่ีจะพัฒน�นวัตกรรมม�ใช้แก้ปัญห�

และพัฒน�คุณภ�พชีวิตในท้องถิ่นระดับจังหวัดได้อย่�งมั่นใจ	 มีแนวท�งก�รจัดหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษ�

ตอนต้นและระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	ดังนี้
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		 	 หลักสูตรสถ�นศึกษ�ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น	เป็นหลักสูตรชั้นปี	มุ่งให้ผู้เรียนค้นพบคว�มส�ม�รถ	

คว�มถนัดและคว�มสนใจของตนเอง	เป็นพืน้ฐ�นสำ�หรบัก�รประกอบสมัม�ชีพหรอืก�รศกึษ�ต่อสนองคว�มต้องก�ร

ของท้องถิ่นระดับจังหวัดและประเทศช�ติ

	 	 สถ�นศึกษ�ส�ม�รถจัดร�ยวชิ�พืน้ฐ�นใน	2	ภ�คเรยีน	หรอืหนึง่ปีก�รศกึษ�ต้องได้้เรยีนร�ยวชิ�พืน้ฐ�น

ครบทั้ง	 8	 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	 ดำ�เนินก�รต�มโครงสร้�งเวล�เรียนของหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น

พุทธศักร�ช	2551	ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น	โดยเรียนร�ยวิช�พื้นฐ�น	840	ชั่วโมง	ร�ยวิช�เพิ่มเติม	240	ชั่วโมง	

กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	120	ชั่วโมง	ปีละไม่เกิน	1,200	ชั่วโมง	มีแนวท�งก�รจัดก�รเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษ

ที่	21	รองรับก�รจัดก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	4.0	ต�มแผนภ�พข้�งต้น	ดังนี้

		 	 1.	 ร�ยวิช�พืน้ฐ�น	กลุม่ส�ระก�รเรยีนรูห้ลกั	ได้แก่	วทิย�ศ�สตร์	คณติศ�สตร์	ภ�ษ�ไทย	สงัคมศกึษ�	

ภ�ษ�อังกฤษ	มีเวล�เรียนกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ละ	3	ชั่วโมงต่อสัปด�ห์	หรือ	1.5	หน่วยกิต	ให้จัดต�ร�งสอนภ�คเช้�	

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ละ	 2	 ชั่วโมงต่อสัปด�ห์โดยประม�ณ	 จัดต�ร�งสอนเป็นร�ยวิช�อีก	 1	 ช่ัวโมงต่อสัปด�ห์

โดยประม�ณ	นำ�ไปจัดต�ร�งสอนในภ�คบ่�ยรูปแบบบูรณ�ก�รต�มกระบวนก�ร	 five	 step	 for	 learning	 หรือ	

ต�มกระบวนก�รบูรณ�ก�ร	 STEM	ส่วนกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ทักษะชีวิต	 ได้แก่	 สุขศึกษ�พลศึกษ�	 ก�รง�นอ�ชีพ

และเทคโนโลยี	และศิลปศึกษ�	มีเวล�เรียนกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ละ	2	ชั่วโมงต่อสัปด�ห์	 ให้จัดต�ร�งสอนภ�คเช้�

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ละ	 1	 ชั่วโมงต่อสัปด�ห์	 โดยประม�ณจัดต�ร�งสอนเป็นร�ยวิช�อีก	 1	 ช่ัวโมงต่อสัปด�ห์

โดยประม�ณ	นำ�ไปจัดต�ร�งสอนในภ�คบ่�ยร่วมกับกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้หลักรูปแบบบูรณ�ก�รต�มกระบวนก�ร	

five	step	 for	 learning	หรือต�มกระบวนก�รบูรณ�ก�ร	STEM	เมื่อรวมทั้ง	8	กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ในภ�คบ่�ย

จะได้เวล�ที่นำ�ม�จัดกระบวนก�รบูรณ�ก�รถึง	 8	 ชั่วโมงโดยประม�ณ	 กลุ่มนักเรียนจะเลือกทำ�หน่วยก�รเรียนรู้

บรูณ�ก�รขึน้เองต�มคว�มสนใจทีเ่ป็นแหล่งเรยีนรูใ้นชมุชน	ร่วมกนัจดัทำ�แผนภ�พ	(Mind	Map)	ต�มกระบวนก�ร

 1. แนวท�งก�รจัดหลักสูตรสถ�นศึกษ�ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ตอนต้น
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เกิดปร�กฏก�รณ์ของชื่อหน่วยก�รเรียนรู้บูรณ�ก�ร	คณะครูทั้ง	8	กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้เป็นผู้วิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์

คว�มรูต้�มขัน้ตอนแต่ละกระบวนก�รเพือ่ชีแ้นะแหล่งคว�มรูท้ีส่อดคล้องกบัสถ�นก�รณ์คว�มรูข้องตวัชีว้ดัร�ยวชิ�

ให้นักเรียนนำ�ไปสืบค้นห�ข้อสรุปที่จะอธิบ�ยแก้ปัญห�ก�รเกิดปร�กฏก�รณ์ของกระบวนก�รในหน่วยเรียนรู้

บูรณ�ก�รของนักเรียน	

		 	 2.		ร�ยวิช�เพิ่มเติม	จำ�นวน	6	ชั่วโมงต่อสัปด�ห์	หรือ	3	หน่วยกิต	มีแนวท�งจัดร�ยวิช�เพิ่มเติม	ดังนี้

		 	 	 2.1	จัดกิจกรรมก�รเรียนรู้รูปแบบหน่วยฐ�นสมรรถนะอ�ชีพระยะสั้น	 ให้ผู ้เรียนเลือกเรียน

ต�มคว�มสนใจในแต่ละส�ข�ย่อยอ�ชีพ	1	สมรรถนะประม�ณ	6	ชั่วโมง	ใน	1	ภ�คเรียนนักเรียนส�ม�รถเลือกเรียน

ได้ประม�ณ	20	สมรรถนะ	โดยชัน้มธัยมศกึษ�ปีที	่1	เลอืกเรยีนได้ม�กกว่�	1	ประเภทและส�ข�อ�ชีพ	ช้ันมัธยมศกึษ�

ปีที่	2	เลือกเรียนได้ภ�ยในประเภทอ�ชีพในหล�ยส�ข�อ�ชีพ	ส่วนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	3	เลือกเรียนส�ข�อ�ชีพย่อย

ในส�ข�อ�ชีพที่ได้ค้นพบตัวตน	 ซึ่งเป็นก�รเตรียมตัวในก�รเลือกเรียนแผนก�รเรียนของช้ันมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย

ในส�ย	ปวช.	หรือส�ยส�มัญ	หรือไม่เรียนต่อออกไปประกอบอ�ชีพในสถ�นประกอบก�รหรือกลุ่มอ�ชีพอิสระ

	 		 	 2.2	จัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ในร�ยวิช�ที่เป็นพื้นฐ�นคว�มรู้ที่จะนำ�ไปใช้ต�มกระบวนก�รของ

หน่วยบรูณ�ก�ร	STEM	หรอื	Five	Step	for	Learning	ให้ผูเ้รยีนเลอืกเรยีนเป็น	Block	Course	โดยชัน้มธัยมศกึษ�

ปีที่	1	จะได้เรียนพื้นฐ�นคว�มรู้ท�งวิทย�ศ�สตร์	คณิตศ�สตร์	ภ�ษ�อังกฤษ	เทคโนโลยี	และคว�มรู้กระบวนก�ร	

Project	-	Based	Learning	ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	2	ทำ�โครงง�นเพื่อสำ�รวจปัญห�คว�มต้องก�รของชุมชนท้องถิ่น	

แก้ปัญห�พัฒน�นวัตกรรมขั้นกระบวนก�รในก�รเพิ่มผลผลิต	ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	3	พัฒน�นวัตกรรมขั้นผลิตภัณฑ์

สินค้�และบริก�ร	โดยเลือกต�มคว�มถนัดและคว�มสนใจใน	5	กลุ่มอ�ชีพของประเทศไทย	4.0

		 	 3.		กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	

		 	 	 3.1	กิจกรรมก�รเรียนรู้ในชั่วโมงแนะแนว	 จัดกิจกรรมสืบค้นห�อ�ชีพในฝัน	 เพื่อเรียนรู้ลักษณะ

ก�รทำ�ง�นและพ้ืนฐ�นคว�มรูข้องอ�ชพี	กิจกรรมช่วงเวล�โฮมรมูจดักจิกรรมสะท้อนบคุลกิภ�พ	คว�มถนัดท�งอ�ชีพ	

และคว�มถนัดท�งวิช�ก�รจ�กแฟ้มสะสมง�นเพื่อให้ผู้เรียนได้รู ้จักตนเองและว�งเส้นท�งก�รศึกษ�ต่อสู่ก�ร

ประกอบอ�ชีพ	 โดยชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 1	 จะแนะนำ�ลักษณะอ�ชีพในกลุ ่มจังหวัด	 ช้ันมัธยมศึกษ�ปีท่ี	 2	

แนะนำ�ลกัษณะอ�ชพีใน	10	กลุม่อ�ชพีใหม่ของประเทศไทย	4.0	ช้ันมธัยมศกึษ�ปีที	่3	จะวดัคว�มถนดัและบคุลกิภ�พ

เพื่อห�อ�ชีพในฝัน

	 		 	 3.2	กิจกรรมชุมนุม	 จัดกิจกรรม	 Startup	 School	 ร่วมกับธุรกิจชุมชน	 SMEs	 เรียนรู้เป็น

ผู้ประกอบก�รทำ�ธุรกิจพอเพียง

	 		 	 3.3	ออกแบบกิจกรรมลูกเสือ	 ยุวก�ช�ด	 กิจกรรมสร้�งคุณลักษณะนิสัย	 ก�รเรียนรู้ทักษะชีวิต

และก�รบำ�เพ็ญประโยชน์
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 2. แนวท�งจัดหลักสูตรสถ�นศึกษ�ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย 

 

		 	 หลักสูตรสถ�นศึกษ�ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 มุ่งให้ผู้เรียนได้เพิ่มคว�มรู้และทักษะเฉพ�ะด้�น

ที่ส�ม�รถนำ�ไปประกอบอ�ชีพให้สอดคล้องกับภ�วะเศรษฐกิจและสังคม	 สนองต่อก�รพัฒน�อ�ชีพในท้องถิ่น

หรือก�รศึกษ�ต่อ	 ที่ส่งเสริมก�รนำ�กระบวนก�รท�งวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีที่เหม�ะสมไปใช้ในก�รพัฒน�

คุณภ�พชีวิต	ท้องถิ่น	และประเทศช�ติ	

		 	 สถ�นศึกษ�ส�ม�รถจัดร�ยวิช�พื้นฐ�นได้ต�มคว�มเหม�ะสม	 ในแต่ละกลุ ่มส�ระก�รเรียนรู้	

ท่ีอ�จจัดได้ม�กกว่�	 1	 ร�ยวิช�	 โดยภ�ยใน	 3	 ปี	 ต้องครบทุกตัวชี้วัดที่กำ�หนดไว้ในกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้นั้น	 ๆ	

ดำ�เนนิก�รต�มโครงสร้�งเวล�เรยีนของหลักสตูรแกนกล�งก�รศกึษ�ข้ันพืน้ฐ�น	พทุธศกัร�ช	2551	ระดบัมัธยมศกึษ�

ตอนปล�ย	เรียนร�ยวิช�พื้นฐ�น	1,640	ชั่วโมง	ร�ยวิช�เพิ่มเติม	1,600	ชั่วโมง	กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	360	ชั่วโมง	

รวม	3	ปี	ไม่น้อยกว่�	3,600	ชั่วโมง	โดยมีแนวท�งก�รจัดก�รเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่	21	รองรับก�รจัด

ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	4.0	ต�มแผนภ�พข้�งต้น	ดังนี้

		 	 1.	 ร�ยวิช�พื้นฐ�น	 ทุกกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้นำ�เวล�เรียนประม�ณ	 1	 ชั่วโมงต่อสัปด�ห์ไปรวมกัน

ประม�ณ	8	ชัว่โมงต่อสัปด�ห์	จัดต�ร�งสอนในภ�คบ่�ยรปูแบบบรูณ�ก�รต�มกระบวนก�ร	five	step	for	learning	

หรือต�มกระบวนก�รบูรณ�ก�ร	 STEM	 เวล�เรียนของกลุ ่มส�ระที่เหลือจัดเป็นร�ยวิช�ปกติ	 ทั้งภ�คเช้�

และภ�คบ่�ย	รปูแบบหน่วยเรยีนรูบ้รูณ�ก�รกลุม่นกัเรยีนจะเลอืกทำ�หน่วยก�รเรยีนรูบ้รูณ�ก�รขึน้เองต�มคว�มสนใจ

ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน	ร่วมกันจัดทำ�แผนภ�พ	(Mind	Map)	ต�มกระบวนก�รเกิดปร�กฏก�รณ์ของชื่อหน่วย

ก�รเรียนรู้บูรณ�ก�ร	 คณะครูทั้ง	 8	 กลุ ่มส�ระก�รเรียนรู ้เป็นผู ้วิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์คว�มรู ้ต�มขั้นตอน

แต่ละกระบวนก�รเพื่อชี้แนะแหล่งคว�มรู้ที่สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์คว�มรู้ของตัวชี้วัดร�ยวิช�ให้นักเรียนนำ�ไป

สบืค้นห�ข้อสรปุทีจ่ะอธิบ�ยแก้ปัญห�ก�รเกดิปร�กฏก�รณ์ของกระบวนก�รในหน่วยเรยีนรูบ้รูณ�ก�รของนกัเรยีน
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		 	 2.		ร�ยวิช�เพิ่มเติม	มีแนวท�งก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้	ดังนี้

		 	 	 2.1	จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในร�ยวิช�คว�มถนัดทั่วไป	ได้แก่

	 	 	 	 	 1)	 คว�มส�ม�รถในก�รอ่�น	เขียน	คิดวิเคร�ะห์	และแก้ปัญห�	

	 	 	 	 	 2)		คว�มส�ม�รถในก�รสื่อส�รด้วยภ�ษ�อังกฤษ

	 	 	 2.2	จัดกิจกรรมให้ผู ้เรียนได้เรียน	 ในร�ยวิช�กลุ ่มคว�มถนัดท�งส�ข�วิช�ในก�รเรียนต่อ

ระดับอุดมศึกษ�หรือห้องเรียนพิเศษเฉพ�ะท�ง	ได้แก่	

	 	 	 	 	 1)		กลุ่มวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ	

	 	 	 	 	 2)		กลุ่มวิทย�ศ�สตร์ก�ยภ�พและชีวภ�พ	

	 	 	 	 	 3)		กลุ่มวิศวกรรมศ�สตร์	

	 	 	 	 	 4)		กลุ่มสถ�ปัตยกรรม	

	 	 	 	 	 5)		กลุ่มเกษตรกรรม		

	 	 	 	 	 6)		กลุ่มบริห�ร	พ�ณิชยศ�สตร์	ก�รบัญชี	ก�รท่องเที่ยวและโรงแรม	เศรษฐศ�สตร์	

	 	 	 	 	 7)		กลุ่มครุศ�สตร์	ศึกษ�ศ�สตร์	พลศึกษ�และสุขศึกษ�	

	 	 	 	 	 8)		กลุ่มศิลปกรรมศ�สตร์	และ	

	 	 	 	 	 9)		กลุ่มมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์

		 	 	 2.3	จัดกิจกรรมร�ยวิช�โครงง�นหรือศึกษ�ค้นคว้�อิสระ	 และร�ยวิช�ฝึกประสบก�รณ์	

เพือ่ให้ผูเ้รยีนได้พฒัน�ผลง�นเชงินวตักรรม	และเขยีนบทคว�มต�มคว�มถนดัของแผนก�รเรยีนทีป่ระยคุหรอืพฒัน�

ต่อยอดจ�กเทคโนโลยี	10	กลุ่มอ�ชีพใหม่ของประเทศไทย	4.0	

		 	 3.		กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	

		 	 	 3.5.1	 ออกแบบกิจกรรมแนะแนว	 โดยในช้ันมัธยมศึกษ�ปีที่	 4	 แนะนำ�ลักษณะอ�ชีพที่รองรับ

ส�ข�วิช�ชีพในกลุ่มจังหวัด	ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	5	แนะนำ�ลักษณะอ�ชีพใน	10	กลุ่มอ�ชีพใหม่ของประเทศไทย	4.0	

ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	6	แนะนำ�ก�รทำ�ง�นและก�รศึกษ�ต่อ	

	 		 	 3.5.2		 ออกแบบกิจกรรมชุมนุม	กิจกรรม	Startup	School	ร่วมกับธุรกิจชุมชน	SMEs	เรียนรู้

เพื่อเป็นผู้ประกอบก�รทำ�ธุรกิจพอเพียง

		 	 	 3.5.3		 ออกแบบกิจกรรมสร้�งคุณลักษณะนิสัย	เรียนรู้ทักษะชีวิตและก�รบำ�เพ็ญประโยชน์
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 3.  แนวท�งจัดหลักสูตรสถ�นศึกษ�เรียนร่วมทวิศึกษ�และทวิภ�คี 

		 	 สถ�นศึกษ�ส�ม�รถจัดร�ยวิช�พื้นฐ�นได้ต�มคว�มเหม�ะสม	 ในแต่ละกลุ ่มส�ระก�รเรียนรู้

ที่อ�จจัดได้ม�กกว่�	 1	 ร�ยวิช�	 โดยภ�ยใน	 3	 ปี	 ต้องเรียนครบทุกตัวชี้วัดที่กำ�หนดในกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้นั้น	 ๆ	

ดำ�เนนิก�รต�มโครงสร้�งเวล�เรยีนของหลักสตูรแกนกล�งก�รศกึษ�ข้ันพืน้ฐ�น	พทุธศกัร�ช	2551	ระดบัมัธยมศกึษ�

ตอนปล�ย	เรียนร�ยวิช�พื้นฐ�น	1,640	ชั่วโมง	ร�ยวิช�เพิ่มเติม	1,600	ชั่วโมง	กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	360	ชั่วโมง	

รวม	3	ปี	และไม่น้อยกว่�	3,600	ชั่วโมง	

		 	 แนวท�งก�รจัดก�รเรียนรู้เรียนร่วมทวิศึกษ�และทวิภ�คี	 เป็นแผนก�รเรียนและร�ยวิช�เพิ่มเติม

รองรบัมธัยมศึกษ�ส�ยปฏบิตักิ�รเน้นทกัษะและสมรรถนะท�งส�ข�วชิ�ชีพทีน่ำ�หลกัคว�มรูม้�ใช้อธบิ�ยกระบวนก�ร

ทำ�ง�นได้เป็นอย่�งดี	 ก�รทำ�หลักสูตรสถ�นศึกษ�ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยให้มีแผนก�รเรียนและร�ยวิช�

เพิ่มเติมรองรับก�รศึกษ�ต่อในระดับอนุปริญญ�/ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูงและปริญญ�ตรีส�ยเทคโนโลยี

หรือส�ยปฏิบัติก�รหรือออกไปประกอบอ�ชีพ	ให้ทำ�คว�มร่วมมือกับมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลมี	10	คณะ	

และสถ�บันอุดมศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�มี	 9	 ประเภทวิช�	 ซึ่งใน	 9	 ประเภท

วชิ�ดงักล่�วส�ม�รถปรบัแผนก�รเรยีนให้ได้วฒุปิระก�ศนยีบตัรวชิ�ชพีต�มโครงก�รเรยีนร่วมหลกัสตูรอ�ชวีศกึษ�

และมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 (ทวิศึกษ�)	 ทั้งนี้ก�รทำ�คว�มร่วมมือในก�รเลือกเปดแผนก�รเรียน	 ควรคำ�นึงถึง

คว�มต้องก�รกำ�ลงัคนในส�ข�วชิ�ชพีรองรบัก�รพฒัน�จังหวดัและกลุม่จังหวดั	ก�รจัดกระบวนก�รเรยีนรูแ้ละวดัผล

ต�มสภ�พจริงเน้นก�รปฏิบัติจ�กก�รทำ�คว�มร่วมมือกับสถ�นประกอบก�รและกลุ่มอ�ชีพอิสระ	 วัดผลก�รเรียนรู้

ต�มสภ�พจริงจ�กก�รให้ผู้เรียนร�ยง�น	 ผลก�รปฏิบัติง�นประจำ�หน่วยก�รเรียนรู้	 โดยนำ�หลักคว�มรู้ที่กำ�หนดไว้

ในผลก�รเรยีนรูไ้ปอธบิ�ยหรอืใช้แก้ปัญห�กระบวนก�รทำ�ง�นในสภ�พจรงิทีม่คีรเูป็นทีป่รกึษ�เป็นผูน้เิทศช่วยเหลอื

แนะนำ�ก�รสืบค้นหลักคว�มรู้เพื่อก�รวัดผลต�มสภ�พจริง	 ท้ังน้ีรูปแบบก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้ส�ม�รถพัฒน�

เป็นรปูแบบทวิภ�คีทีใ่ห้นกัเรยีนเป็นพนกัง�นในสถ�นประกอบก�ร	บรษิทั	หรอืโรงง�น	ทำ�สญัญ�ก�รทำ�ง�น	4	-	5	วนั	
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และกลับม�สรุปร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�นในแต่ละกระบวนก�รของแผนกต่�ง	 ๆ	 และทบทวนทฤษฎีคว�มรู้

เพื่อก�รพัฒน�และวัดผลต�มสภ�พจริง	 โดยมีแนวท�งก�รจัดก�รเรียนรู้	 ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่	 21	 รองรับ

ก�รจัดก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	4.0	ต�มแผนภ�พข้�งต้น	ดังนี้

		 	 1.	 ร�ยวิช�พื้นฐ�น	 ทุกกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้นำ�เวล�เรียนประม�ณ	 1	 ชั่วโมงต่อสัปด�ห์ไปรวมกัน

ประม�ณ	8	ชัว่โมงต่อสัปด�ห์	จัดต�ร�งสอนในภ�คบ่�ยรปูแบบบรูณ�ก�รต�มกระบวนก�ร	five	step	for	learning	

หรือ	 ต�มกระบวนก�รบูรณ�ก�ร	 STEM	 เวล�เรียนของกลุ่มส�ระที่เหลือจัดเป็นร�ยวิช�ปกติ	 ทั้งภ�คเช้�

และภ�คบ่�ย	รปูแบบหน่วยเรยีนรูบ้รูณ�ก�รกลุม่นกัเรยีนจะเลอืกทำ�หน่วยก�รเรยีนรูบ้รูณ�ก�รขึน้เองต�มคว�มสนใจ

ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน	 ร่วมกันจัดทำ�แผนภ�พ	 (My	Map)	 ต�มกระบวนก�รเกิดปร�กฏก�รณ์ของช่ือหน่วย

ก�รเรียนรู ้บูรณ�ก�ร	 คณะครูทั้ง	 8	 กลุ ่มส�ระก�รเรียนรู ้เป็นผู ้วิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์คว�มรู ้ต�มขั้นตอน

แต่ละกระบวนก�รเพื่อชี้แนะแหล่งคว�มรู้ที่สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์คว�มรู้ของตัวชี้วัดร�ยวิช�ให้นักเรียนนำ�ไป

สบืค้นห�ข้อสรปุทีจ่ะอธิบ�ยแก้ปัญห�ก�รเกิดปร�กฏก�รณ์ของกระบวนก�รในหน่วยเรยีนรูบ้รูณ�ก�รของนกัเรยีน

		 	 2.	 ก�รจัดต�ร�งเรียนแบบปกติ	 โดยเรียนตัวช้ีวัดท่ีต้องรู้เป็นร�ยวิช�เฉพ�ะม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้

และตัวชี้วัดที่ต้องรู ้	 เรียนเป็น	 Block	 Course	 โดยปรับรหัสวิช�เป็นรหัสท่ี	 2	 โดยสองวันแรกของสัปด�ห์

เป็นก�รเรียนพื้นฐ�นและกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	ส�มวันหลังของสัปด�ห์เรียนวิช�เพิ่มเติมในหมวดทักษะอ�ชีพ	

		 	 3.		ก�รจัดต�ร�งเรยีนแบบบรูณ�ก�ร	โดยเรยีนตวัช้ีวดัทีจ่ดัทำ�เป็นหน่วยบรูณ�ก�ร	ซึง่ส�ม�รถยดืหยุน่

ได้ต�มคว�มเหม�ะสม	โดยให้ผู้เรียนเลือกต�มคว�มสนใจในแต่ละสถ�นประกอบก�ร	

		 	 4.		ร�ยวิช�เพิ่มเติม	มีแนวท�งก�รจัด	ดังนี้

		 	 	 4.1	ก�รเรียนพื้นฐ�นและกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนในส�มภ�คเรียนแรก	 ส่วนส�มภ�คเรียนหลัง

ให้เรียนวิช�เพิ่มเติมหมวดทักษะอ�ชีพ	

		 	 	 4.2	ก�รเรียนรูปแบบทวิภ�คี	ทำ�สัญญ�กับสถ�นประกอบก�ร	บริษัท	เรียนเป็น	Block	Course	

ทฤษฎีคว�มรู้ที่จำ�เป็นให้จบภ�ยในหนึ่งปีหรือไม่เกินหน่ึงปีครึ่ง	 เวล�ท่ีเหลือสองปีหรือ	 หน่ึงปีครึ่งไปเป็นพนักง�น

ในสถ�นประกอบก�รโดยนกัเรยีน	คร	ูสถ�นประกอบก�ร	ร่วมกนั	ถอดกระบวนก�ร	กำ�หนดสมรรถนะ	ทฤษฎคีว�มรู้

ต�มตัวชี้วัดและผลก�รเรียนรู้	พร้อมสื่อ	แหล่งคว�มรู้	นักเรียนร�ยง�นผลก�รทำ�ง�นและวัดผลต�มสภ�พจริง

		 	 	 4.3	ให้นักเรียนเรียนรู้จ�กก�รทำ�โครงง�นวิช�ชีพและฝึกประสบก�รณ์วิช�ชีพ	 พัฒน�นวัตกรรม

ที่สอดคล้องกับ	5	กลุ่มอ�ชีพประเทศไทย	4.0	(ยกเว้นแนวท�งรูปแบบทวิภ�คี)

		 	 5.	 ก�รออกแบบกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	

		 	 	 5.1	ออกแบบกิจกรรมแนะแนว	 โดยชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 4	 แนะนำ�ลักษณะอ�ชีพที่รองรับ

ส�ข�วิช�ชีพในกลุ ่มจังหวัด	 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 5	 แนะนำ�อ�ชีพใน	 5	 กลุ ่มอ�ชีพของประเทศไทย	 4.0	

และชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	6	แนะนำ�ก�รทำ�ง�นและก�รศึกษ�ต่อ	 	

		 	 	 5.2	ออกแบบกิจกรรมชุมนุม	 ในรูปแบบกิจกรรม	 Startup	 School	 ร่วมกับธุรกิจชุมชน	 SMEs	

ก�รเรียนรู้เป็นผู้ประกอบก�รทำ�ธุรกิจพอเพียง

		 	 	 5.3	ออกแบบกิจกรรมสร้�งคุณลักษณะนิสัย	เรียนรู้ทักษะชีวิตและก�รบำ�เพ็ญประโยชน์

กา
รจ

ัดก
าร

ศึก
ษา

ระ
ดับ

มัธ
ยม

ศึก
ษา

ใน
ศต

วร
รษ

ที่ 
21

32 การขับเคลื่อนการศึกษามัธยมศึกษาไทย 4.0 เพื่อการมีงานทําแห�งศตวรรษที่ 21



รูปแบบการจัดหน่วยฐานสมรรถนะอาชีพระยะสั้น 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต�น

	 แผนก�รศึกษ�อ�เซียน	พ.ศ.	2559	-	2563	(THE	ASEAN	Work	Plan	On	Education	2016	-	2020)	

ได้กำ�หนดประเด็นสำ�คัญไว้	8	ประก�ร	(Key	Elements	on	Education)	ได้แก่	1)	ส่งเสริมให้เกิดคว�มตระหนักรู้

เกี่ยวกับอ�เซียนผ่�นก�รเรียนรู้ประวัติศ�สตร์และคว�มรู้พื้นเมือง	 2)	 ยกระดับคุณภ�พและสร้�งโอก�สก�รเข้�ถึง

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นสำ�หรับทุกคน	 โดยไม่ละเลยผู้พิก�รและผู้ด้อยโอก�ส	 3)	 พัฒน�ก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศ

และก�รสื่อส�ร	 4)	 สนับสนุนก�รพัฒน�ก�รอ�ชีวศึกษ�และก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต	 5)	 ส่งเสริมก�รดำ�เนินง�น

ของทุกภ�คส่วนในก�รพัฒน�คนให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของตล�ดง�นเพื่อให้บรรลุต�มเป้�หม�ยของ

ก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อก�รพัฒน�ที่ย่ังยืน	 6)	 เสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับก�รอุดมศึกษ�ด้วยก�รพัฒน�ระบบ

ก�รประกันคุณภ�พท�งก�รศึกษ�ที่มีประสิทธิภ�พ	 7)	 ส่งเสริมบทบ�ทของก�รอุดมศึกษ�ให้เข้มแข็งด้วยก�ร

สร้�งเครือข่�ยระหว่�งผู้ประกอบก�รกับมห�วิทย�ลัย	 และ	 8)	 ดำ�เนินโครงก�รพัฒน�ศักยภ�พครูและบุคล�กร

ท�งก�รศึกษ�	

	 ก�รปรับเปลี่ยนประเทศไปสู ่ประเทศไทย	 4.0	 โดยก�รปรับโครงสร้�งเศรษฐกิจของประเทศ

จ�กประเทศที่มีคว�มได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบด้�น	 “คว�มหล�กหล�ยเชิงชีวภ�พ	 (Bio	 -	 Diversity)”	

และ	“คว�มหล�กหล�ยเชงิวฒันธรรม	(Cultural	Diversity)”	ม�เป็นคว�มได้เปรยีบในเชงิแข่งขนั	เพือ่เปลีย่นโครงสร้�ง

เศรษฐกิจอุตส�หกรรม	 “เพิ่มมูลค่�”	 ไปสู่โครงสร้�งเศรษฐกิจอุตส�หกรรม	 “สร้�งมูลค่�”	 ด้วย	 3	 กลไก

ก�รขับเคลื่อนใหม่	 (New	 Growth	 Engines)	 ประกอบด้วย	 1)	 กลไกก�รขับเคลื่อนผ่�นก�รสร้�งและยกระดับ

ผลิตภ�พ	(Productive	Growth	Engine)	2)	กลไกก�รขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่�งเท่�เทียมและทั่วถึง	

(Inclusive	Growth	Engine)	และ	3)	กลไกก�รขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่�งยั่งยืน	(Green	Growth	

Engine)	ซึ่งเป็นก�รค้นห�กลไกก�รขับเคลื่อนใหม่	ๆ 	เพื่อสร้�งคว�มมั่งคั่งอย่�งยั่งยืนให้กับประเทศไทยในศตวรรษ

ท่ี	 21	 โดยก�รปรับเปลี่ยนโครงสร้�งท�งเศรษฐกิจของประเทศไปสู ่เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

และก�รสร้�งมูลค่�เพิ่ม	(Value	-	based	Economy)	ที่มีลักษณะสำ�คัญ	3	ประก�ร	คือ	1)	เปลี่ยนก�รผลิตสินค้�	

“โภคภณัฑ์”	ไปสูส่นิค้�เชงินวตักรรม	2)	เปลีย่นจ�กก�รขบัเคลือ่นประเทศด้วยภ�คอตุส�หกรรมไปสูก่�รขบัเคลือ่น

ด้วยเทคโนโลยี	 คว�มคิดสร้�งสรรค์	 และนวัตกรรม	 และ	 3)	 เปลี่ยนจ�กเน้นภ�คก�รผลิตสินค้�ไปสู่ก�รเน้น

ภ�คก�รบริก�รม�กขึ้น	โดยกำ�หนดรูปแบบและองค์ประกอบก�รเปลี่ยนผ่�น	ดังนี้	

	 (1)	 เปลี่ยนจ�กก�รเกษตรแบบดั้งเดิม	ไปสู่ก�รเกษตรสมัยใหม่	ที่เน้นก�รบริห�รจัดก�รและเทคโนโลยี

เป็นเกษตรกรแบบผู้ประกอบก�ร	

	 (2)	 เปลี่ยนจ�กธุรกิจขน�ดย่อมแบบเดิม	 (SMEs)	 ไปสู่ก�รเป็นธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	 (Smart	

Enterprises)	และผู้ประกอบก�รเทคโนโลยีร�ยใหม่	(Startups)	ที่มีศักยภ�พสูง	

	 (3)		เปลี่ยนจ�กธุรกิจบริก�รแบบเดิมที่มีก�รสร้�งมูลค่�ที่ค่อนข้�งตำ่�ไปสู่ธุรกิจบริก�รที่มีมูลค่�สูง	

	 (4)		เปลี่ยนจ�กแรงง�นทักษะตำ่�ไปสู่แรงง�นที่มีคว�มรู้	คว�มเชี่ยวช�ญ	และทักษะสูง	

33การขับเคลื่อนการศึกษามัธยมศึกษาไทย 4.0 เพื่อการมีงานทําแห�งศตวรรษที่ 21

รปู
แบ

บก
าร

จัด
หน่

วย
ฐา

นส
มร

รถ
นะ

อา
ชพี

ระย
ะส

ัน้ ใ
นร

ะด
บัม

ธัย
มศ

กึษ
าต

อน
ต�น



	 ก�รผลติและพฒัน�กำ�ลังคนให้สอดคล้องกบัคว�มต้องก�รและรองรบัก�รพฒัน�ประเทศ	ต�มยทุธศ�สตร์

กรอบปฏิรูปก�รศึกษ�รองรับตล�ดแรงง�นภ�ยในประเทศและเป็นศูนย์พัฒน�อ�เซียนรองรับเขตพัฒน�เศรษฐกิจ

พิเศษและโครงก�รลงทุนขน�ดใหญ่ของรัฐบ�ลเพียงพอและตรงต�มคว�มต้องก�รของสถ�นประกอบก�ร

และมขีดีคว�มส�ม�รถแข่งขนัได้ในระดบัส�กลจะต้องดำ�เนนิก�รแก้ปัญห�ก�รตดิยดึค่�นยิมของคนไทยเรือ่งก�รศกึษ�	

เพื่อให้ได้วุฒิก�รศึกษ�โดยเฉพ�ะปริญญ�บัตรแต่ข�ดสมรรถนะก�รทำ�ง�นในส�ข�อ�ชีพซึ่งผู ้จบก�รศึกษ�

ภ�คขั้นพื้นฐ�นถึงร้อยละ	40	 ไม่ได้เรียนต่อและเข้�สู่สถ�นประกอบก�รอย่�งไร้ฝีมือแรงง�นรวมถึงประกอบอ�ชีพ

อิสระ	แบบไร้ทิศท�งในก�รทำ�ง�นและไม่มีประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้ก�รเป็นผู้ประกอบก�ร	ซึ่งสภ�พัฒน�เศรษฐกิจ

และสังคมแห่งช�ติ	 ได้วิเคร�ะห์มิติเศรษฐกิจในปัจจุบันและอน�คต	 4	 ภ�คก�รประกอบก�ร	 พบว่�	 ภ�คเกษตร

มีผลิตภ�พแรงง�นอยู่ระดับตำ่�ประช�กรวัยแรงง�นลดลงคนรุ่นใหม่ไม่นิยม	 ทำ�ก�รเกษตรและมีเพียงผู้สูงวัย

ยังคงทำ�ก�รเกษตรแบบดั้งเดิมอ�ศัยแรงง�นต่�งด้�วม�ช่วยทำ�	 ในแบบเดิม	 ๆ	 ภ�คอุตส�หกรรม	 พบว่�

คุณภ�พแรงง�นไม่ตรงคว�มต้องก�รของสถ�นประกอบก�รและก�รลงทุนของประเทศโดยเฉพ�ะด้�นภ�ษ�

ไม่ส�ม�รถสื่อส�รได้	 ค่�นิยมต้องก�รปริญญ�บัตร	ทำ�ให้มีผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีล้นตล�ดและตกง�น	

แรงง�นระดับมัธยมศึกษ�และอ�ชีวศึกษ�ข�ดแคลน	 ภ�คบริก�รถึงแม้แรงง�นมีจุดแข็งในก�รให้บริก�ร

แต่แรงง�นเหล่�นั้น	 มีสมรรถนะก�รใช้ภ�ษ�และเทคโนโลยีตำ่�ม�กจึงเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจก�รบริก�รและต้นทุน

ค่�จ้�งสูง	 ก�รผลิตแรงง�นไม่ตรงกับคว�มต้องก�รของภ�คประกอบก�ร	 แรงง�นบ�งประเภทข�ดแคลน

แต่บ�งประเภทล้นตล�ด	เป็นปัญห�คณุภ�พแรงง�นท่ีต้องเร่งแก้ปัญห�	ภ�ควทิย�ศ�สตร์เทคโนโลย	ีก�รผลติแรงง�น

ด้�นนี้ข�ดแคลนม�กผู้เข้�ทำ�ง�นข�ดคุณภ�พไม่ตรงคว�มต้องก�ร	 จำ�นวนบุคล�กรด้�นก�รวิจัยมีน้อยม�ก	

กำ�ลังคนด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีมีเพียงร้อยละ	 9	 ของแรงง�นรวมท้ังประเทศ	 และปี	 พ.ศ.	 2562	

จะส�ม�รถผลิตแรงง�นระดับสูงกว่�ปริญญ�ตรีได้เพียงร้อยละ	 34	 ของคว�มต้องก�ร	 ซึ่งถือว่�ตำ่�ม�ก

และได้ร่วมมอืกับหน่วยง�นทัง้ภ�ครฐัและเอกชน	เพือ่เตรยีมคนให้มทีกัษะและศกัยภ�พสอดคล้องกบัคว�มต้องก�ร

ของตล�ดแรงง�นด้�นทักษะฝีมือ	 ด้�นร่�งก�ยและจิตใจ	 ด้�นลักษณะนิสัยในก�รทำ�ง�น	 (มีคว�มขยัน	 อดทน	

กระตือรือร้น	ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ)	ให้ส�ม�รถก้�วสู่โลกแห่งก�รทำ�ง�นหรือก�รศึกษ�ต่ออย่�งมีคุณภ�พ	

	 ก�รจดัสมรรถนะอ�ชพีระยะส้ันในชัน้มัธยมศกึษ�ตอนต้น	ในสถ�นศกึษ�ข้ันพืน้ฐ�นส�ม�รถดำ�เนินก�รได้

โดยคว�มร่วมมือกับองค์กร	 หน่วยง�น	 สถ�นประกอบก�ร	 สังคม	 ชุมชนหรือสถ�บันท�งก�รศึกษ�ด้�นอ�ชีพ	

ร่วมกันพิจ�รณ�นำ�เอ�หลักสูตรอ�ชีพระยะสั้นม�จัดเป็นร�ยวิช�เพิ่มเติม	 ซึ่งจะทำ�ให้นักเรียนได้รู ้จักอ�ชีพ

อย่�งหล�กหล�ย	 มีก�รฝึกและก�รถอดประสบก�รณ์ในหน่วยสมรรถนะอ�ชีพระยะสั้น	 เพื่อให้ค้นพบตนเอง

ว่�สนใจและมีคว�มถนัดในก�รทำ�ง�นอ�ชีพได้ดี	 ส�ม�รถนำ�ไปใช้ว�งแผนก�รศึกษ�ต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษ�

ตอนปล�ย	 ทั้งส�ยส�มัญและส�ยอ�ชีพ	 หรือเรียนควบคู่ท้ังส�ยส�มัญและส�ยอ�ชีพ	 (ระบบทวิศึกษ�)	 เช่ือมโยง

ศึกษ�ต่อในระดับอุดมศึกษ�อย่�งมีเป้�หม�ย	 หรือกรณีที่ไม่ประสงค์จะศึกษ�ต่อส�ม�รถนำ�ทักษะอ�ชีพที่ตกผลึก

เกิดข้ึนในตัวผู้เรียนนำ�ไปประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐ�นในก�รประกอบสัมม�อ�ชีพเลี้ยงตนเองได้ต่อไป	 ก�รจัดก�รศึกษ�

ในระดับ	 ขั้นพื้นฐ�นจ�กก�รเปลี่ยนผ่�นไปสู่ประเทศไทย	 4.0	 จึงมีคว�มจำ�เป็นอย่�งยิ่งที่จะต้องตระหนักถึง

คว�มสำ�คัญและก�รเตรียมคว�มพร้อมด้�นวิช�ชีพให้ผู ้เรียนทุกระดับก�รศึกษ�	 เพื่อให้ผู ้เรียนมองเห็นภ�พ

ง�นอ�ชีพต่�ง	ๆ	โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง	สำ�รวจคว�มสนใจ	คว�มถนัด	และมองเห็นเส้นท�งชีวิตในอน�คต	

เพื่อว�งแผนในก�รศึกษ�ต่อหรือเข้�สู่ตล�ดง�นได้อย่�งมีคุณภ�พ	
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  คว�มหม�ยของนิย�มศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 

	 ในก�รสื่อส�รเพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รจัดทำ�หน่วยฐ�นสมรรถนะอ�ชีพระยะสั้นในระดับ

ชั้นมัธยมศึกษ�ตอนต้น	 กำ�หนดนิย�มศัพท์	 คว�มหม�ยที่เกี่ยวข้อง	 โดยอ้�งอิงจ�กพจน�นุกรมศัพท์ศึกษ�ศ�สตร์	

(ฉบับร�ชบัณฑิตยสถ�น)	 พ.ศ.	 2555	 เอกส�รจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	 กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	

กรมพัฒน�ฝีมือแรงง�น	กระทรวงแรงง�น	และหน่วยง�นท�งก�รศึกษ�อื่น	ๆ	ดังนี้

 สมรรถนะ	 (competency)	หม�ยถึง	คุณลักษณะและพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงคว�มส�ม�รถ	คว�มชำ�น�ญ

ในก�รใช้คว�มรู้	 คว�มเข้�ใจ	 และทักษะที่มีอยู่อย่�งเช่ียวช�ญ	 รวมท้ังรู้วิธีก�รท่ีจะทำ�ง�นให้สำ�เร็จ	 โดยนำ�ม�ใช้

ในก�รพัฒน�วัดและประเมินผลด้วย	 มีลักษณะคว�มหม�ยคล้�ยกับส�มัตถิยะ	 (Competence)	 หม�ยถึง	

ทักษะคว�มส�ม�รถของบุคคลที่นำ�คว�มรู้	 คว�มเข้�ใจ	 ม�แสดงออก	 หรือกระทำ�ก�รอย่�งใดอย่�งหน่ึงได้ถึง

ระดับม�ตรฐ�นที่กำ�หนดไว้	คือ	ทำ�ได้และทำ�เป็น	นำ�ม�ใช้ในก�รพัฒน�	วัดและประเมินผลด้วย

 ม�ตรฐ�นอ�ชีพ/ม�ตรฐ�นสมรรถนะ หม�ยถึง	 ข้อกำ�หนดหรือเกณฑ์ม�ตรฐ�นของสมรรถนะ

ที่ค�ดหวังว่�บุคล�กรจะบรรลุสำ�หรับอ�ชีพหนึ่ง	รวมทั้งคว�มรู้และคว�มเข้�ใจ	

  ผู้เรียนเป็นผู้มีสมรรถนะ หม�ยถึง	 คว�มส�ม�รถในก�รประยุกต์ใช้คว�มรู้	 คว�มเข้�ใจ	 ทักษะปฏิบัติ

และทักษะด้�นคว�มคิดในก�รปฏิบัติง�นให้มีประสิทธิผลต�มม�ตรฐ�นที่ต้องก�รของอ�ชีพ	

 หลักสูตรเน้นสมรรถนะ (competency	 -	 based	 curriculum) หม�ยถึง	 หลักสูตรที่กำ�หนด

คว�มส�ม�รถที่ผู้เรียนจำ�เป็นต้องพัฒน�ให้เกิดขึ้นต�มลำ�ดับ	 โดยผู้บริห�รจัดก�รหลักสูตรและผู้เกี่ยวข้องมีหน้�ที่

รบัผิดชอบจดัก�รเรยีนรูใ้ห้ผูเ้รยีนเกดิสมรรถนะต�มม�ตรฐ�นทีก่ำ�หนด	หรอืเป็นหลกัสตูรทีน่ำ�คว�มรู	้คว�มส�ม�รถ

ที่จำ�เป็นสำ�หรับก�รทำ�ง�นม�ใช้เป็นฐ�นหรือเน้ือห�ของก�รจัดก�รศึกษ�หรือฝึกอบรม	 เพื่อให้ผู ้เรียนหรือ

ผู้เข้�รับก�รอบรมมีคว�มส�ม�รถต�มเนื้อห�นั้น

 ก�รศึกษ�เน้นสมรรถนะ	(competency	-	based	education)	หม�ยถึง	ก�รจัดก�รศึกษ�โดยกำ�หนด

คว�มส�ม�รถของผู้เรียนเป็นเป้�ประสงค์สำ�คัญ	 โดยเน้นวิธีก�รที่จะทำ�ง�นได้สำ�เร็จอยู่เสมอ	 รวมทั้งกระบวนก�ร

ที่จะต้องบรรลุต�มหลักสูตร

 ก�รสอนเน้นสมรรถนะ	(competency	-	based	teaching)	หม�ยถงึ	ก�รจดัก�รเรยีน	ก�รสอนทีมุ่ง่เน้น

ให้ผู้เรียนบรรลุคว�มส�ม�รถต�มม�ตรฐ�นที่กำ�หนดไว้	

 หน่วยฐ�นสมรรถนะ	 (unit	of	 competency)	หม�ยถึง	หน่วยก�รเรียนรู้ม�ตรฐ�น	ซึ่งประกอบด้วย

ปริม�ณและคุณภ�พที่มีก�รกำ�หนดรูปแบบของก�รนำ�คว�มรู้	 เน้ือห�ส�ระ	 ทักษะ	 และกระบวนก�รท่ีจำ�เป็น

สำ�หรับก�รทำ�ง�นม�ใช้เป็นฐ�นในก�รจัดก�รศึกษ�หรือก�รฝึกอบรมให้เกิดทักษะอ�ชีพต�มคว�มต้องก�ร	

คว�มถนัดและคว�มส�ม�รถส่วนบุคคล

 หลักสูตรอ�ชีพระยะสั้น	 หม�ยถึง	 หลักสูตรที่มีสมรรถนะอย่�งน้อยหนึ่งสมรรถนะ	 และมีระยะเวล�

ในก�รเรียนก�รสอนไม่น้อยกว่�	6	ชั่วโมงที่ได้พัฒน�หลักสูตรและอนุมัติโดยสถ�นศึกษ�

 หน่วยฐ�นสมรรถนะอ�ชีพระยะสั้น	 หม�ยถึง	 คว�มส�ม�รถในก�รนำ�คว�มรู้	 คว�มเข้�ใจ	 ทักษะ

ก�รปฏิบัติง�นไปประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิผลต�มม�ตรฐ�นของวิช�ชีพอย่�งน้อยหนึ่ง	 หน่วยสมรรถนะ	

ต�มคว�มต้องก�รของผู้เรียน	ระยะเวล�ในก�รเรียนไม่น้อยกว่�	6	ชั่วโมง	ที่ได้รับก�รพัฒน�ปรับปรุงให้เหม�ะสม

กับบริบทของสถ�นศึกษ�และอนุมัติให้ใช้ในสถ�นศึกษ�
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 กระบวนก�รพัฒน�หน่วยฐ�นสมรรถนะอ�ชีพระยะสั้น

	 สถ�นศกึษ�ส�ม�รถดำ�เนนิก�รพฒัน�หน่วยฐ�นสมรรถนะอ�ชพีระยะสัน้	ต�มกรอบก�รพฒัน�หลกัสตูร

สถ�นศกึษ�	โดยก�รมส่ีวนร่วมของสถ�นประกอบก�ร	ผูป้ระกอบอ�ชพีต�มหลกัสตูร	สงัคม	ชมุชนทีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง

และต้องคำ�นึงถึงก�รที่ผู้เรียนจะนำ�ไปใช้ประโยชน์ในก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตของตนเอง	 ก�รประกอบอ�ชีพเสริม	

ก�รเปล่ียนอ�ชีพใหม่	 ก�รพัฒน�ง�นในอ�ชีพที่ตนเองสนใจ	 ก�รเข้�ทดสอบในม�ตรฐ�นอ�ชีพ	 ก�รเข้�ทดสอบ

ม�ตรฐ�นฝีมือแรงง�น	 ตลอดทั้งนำ�คว�มรู้คว�มส�ม�รถและหลักฐ�นท่ีได้รับไปเข้�ศึกษ�ต่อในระดับมัธยมศึกษ�

ตอนปล�ย	 ระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	 ระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูงและศึกษ�ต่อในระดับปริญญ�ตรี	

ส�ยเทคโนโลยีหรือส�ยปฏิบัติก�ร	

	 กระบวนก�รพัฒน�หน่วยฐ�นสมรรถนะอ�ชีพระยะสั้น	 ในระดับช้ันมัธยมศึกษ�ตอนต้น	 ประกอบด้วย	

6	ขั้นตอนที่สำ�คัญ	ดังนี้

ภ�พประกอบ 1 กระบวนก�รพัฒน�หน่วยฐ�นสมรรถนะอ�ชีพระยะสั้น

ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ตอนต้น

1.	 วิเคร�ะห์

คว�มต้องก�ร

ง�นอ�ชีพ

2.	 กำ�หนด

สมรรถนะ

ที่ต้องก�ร

3.	 กำ�หนด

เนื้อห�ส�ระ

และแนวท�ง

ก�รวัดผล

ประเมินผล

4.	 กำ�หนด

เงื่อนไข

5.	 พิจ�รณ�

ปรับแก้

และอนุมัติ	

นำ�ไปใช้

เป็นหลักสูตร

สถ�นศึกษ�

6.	 ประกัน

คุณภ�พ

พัฒน�

หลักสูตร

รอบปี

ต่อไป
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 ขั้นตอนที่ 1 วิเคร�ะห์คว�มต้องก�รง�นอ�ชีพ 

	 กำ�หนดสมรรถนะพื้นฐ�นของสมรรถนะที่มีคว�มเช่ียวช�ญสูงอย่�งน้อยหนึ่งหน่วยสมรรถนะ	

และมีระยะเวล�ในก�รเรียนไม่น้อยกว่�	 6	 ช่ัวโมง	 ที่เป็นอ�ชีพในชุมชนท้องถิ่นและเป็นไปต�มแผนคว�มต้องก�ร

ของจังหวัด	 โดยพิจ�รณ�เลือกจ�กหลักสูตรวิช�ชีพระยะสั้น	 พุทธศักร�ช	 2558	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

ก�รอ�ชวีศึกษ�	(วิทย�ลัยเทคนคิ/วิทย�ลัยอ�ชีวศกึษ�/วทิย�ลยัก�รอ�ชีพ)	หรอืสำ�นักง�นพฒัน�ฝีมือแรงง�นจงัหวดั	

กรมพัฒน�ฝีมือแรงง�น	กระทรวงแรงง�น	ที่ได้รับรองม�ตรฐ�นวิช�ชีพไว้แล้ว	เป็นต้น

 ขั้นตอนที่ 2 กำ�หนดสมรรถนะที่ต้องก�ร

	 เลือกสมรรถนะพื้นฐ�นของสมรรถนะที่มีคว�มเชี่ยวช�ญสูงที่ใช้ทำ�หน่วยฐ�นสมรรถนะอ�ชีพระยะส้ัน	

จดักลุม่สมรรถนะให้อยูใ่นประเภทส�ข�วชิ�ชพีเดยีวกนั	เช่น	ประเภทวชิ�ช่�งอตุส�หกรรม	พ�ณชิยกรรม	ศลิปกรรม	

คหกรรม	 เกษตรกรรม	 ประมง	 อุตส�หกรรมท่องเที่ยว	 อุตส�หกรรมสิ่งทอ	 และเทคโนโลยีส�รสนเทศ	 เป็นต้น	

ในแต่ละประเภทวิช�ชีพส�ม�รถแบ่งเป็นหล�ย	 ๆ	 ส�ข�วิช�ชีพ	 ได้อีก	 เช่น	 ประเภทวิช�ช่�งอุตส�หกรรม	

แยกส�ข�วิช�ชีพได้เป็น	 ส�ข�วิช�ชีพช่�งไฟฟ้�	 ช่�งอิเล็กทรอนิกส์	 ช่�งเช่ือมโลหะ	 ช่�งก่อสร้�ง	 เป็นต้น	

จัดเป็น	 1	 หน่วยกิต	 (จำ�นวน	 2	 ชั่วโมง/สัปด�ห์	 40	 ชั่วโมง/ภ�คเรียน)	 ต่อ	 1	 ร�ยวิช�เพิ่มเติม	 โดยอ�จจัดให้

ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 1	 เลือกเรียน	 ได้ม�กกว่�	 2	ประเภทวิช�ชีพ	 ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 2	 เลือกเรียนได้ไม่เกิน	

2	ประเภทวิช�ชีพ	แต่ได้หล�ยส�ข�วิช�ชีพ	ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	3	เลือกเรียนได้	1	ประเภทวิช�ชีพแต่หล�ยส�ข�

วิช�ชีพ	 	

	 ก�รกำ�หนดหน่วยสมรรถนะที่ต้องก�รเฉพ�ะส�ข�วิช�ชีพควรคำ�นึงถึงคว�มเหม�ะสมกับระดับชั้น

ของผู้เรียน	ไม่เขียนเฉพ�ะเจ�ะจงเกินไปหรือกว้�งจนเกินไป	ซึ่งมีแนวท�งในก�รดำ�เนินก�ร	ดังนี้		 	 	

	 1.	 เป็นหน่วยที่สมบูรณ์ของง�นที่ปฏิบัติในส�ข�วิช�ชีพ	เมื่อทำ�เสร็จรู้สึกว่�ได้ทำ�สำ�เร็จแล้วหรือไม่	

	 2.		มีก�รกำ�หนดจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้�ยหรือไม่		 	 	 	 	 	

	 3.		มีก�รแตกออกเป็นหล�ยขั้นตอนของกระบวนก�รจ�กเริ่มต้นจนจุดสุดท้�ยหรือไม่	 	

	 4.		มีคว�มเหมือนกับก�รมอบหม�ยง�นให้คนทำ�ในง�นอ�ชีพหรือไม่	 	 	 	

	 5.		เป็นก�รเริ่มต้นประโยคด้วยคำ�กริย�แสดงก�รกระทำ�

	 6.		ส�ม�รถใช้เวล�เรียนปรกติ	6	ถึง	30	ชั่วโมง	หรือไม่	

 ขั้นตอนที่ 3 กำ�หนดเนื้อห�ส�ระ (คว�มรู้ ทักษะ คุณลักษณะ) และแนวท�งก�รวัดและประเมินผล

	 วิเคร�ะห์หลักคว�มรู้และเนื้อห�ส�ระท่ีใช้อธิบ�ยกระบวนก�ร	 ข้ันตอน	 วิธีก�รทำ�ง�นของแต่ละ

สมรรถนะง�น	 และกำ�หนดทักษะ	 ชื่อเครื่องมือ	 อุปกรณ์	 และวิธีก�รใช้เครื่องมือ	 อุปกรณ์	 ในแต่ละขั้นตอน

ทีส่่งผลต่อก�รเกดิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์และสมรรถนะง�น	ซึง่ทกุกระบวนก�รและขัน้ตอนจะต้องวเิคร�ะห์สือ่	

แหล่งคว�มรู ้ที่จะมอบหม�ยให้นักเรียนไปสืบค้น	 อ่�น	 เพื่อนำ�ไปใช้อธิบ�ยแก้ปัญห�ก�รเกิดปร�กฏก�รณ์

ในขั้นกระบวนก�รและขั้นตอน	 โดยก�รกำ�หนดกิจกรรมอภิปร�ยกลุ่ม	 3	 -	 5	 คน	 แลกเปลี่ยนคว�มรู้ห�ข้อสรุป

ก�รอภิปร�ยแก้ปัญห�ของปร�กฏก�รณ์ของกระบวนก�รและขั้นตอนของก�รทำ�ง�น	 ซึ่งจะต้องจัดทำ�เครื่องมือ

วัดผลทักษะคว�มรู้	และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต�มสภ�พจริง	โดยออกแบบเครื่องมือวัดผลต�มระดับคุณภ�พ

ในแต่ละขั้นตอนและประเมินชิ้นง�น
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 ขั้นตอนที่ 4 กำ�หนดเงื่อนไข (สื่อ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ครูและผู้ประกอบก�รพี่เลี้ยง)

	 คว�มร่วมมือกับผู้ประกอบก�ร	 กลุ่มอ�ชีพอิสระ	 ปร�ชญ์ท้องถิ่น	 ผู้สอนสังกัดสถ�นศึกษ�	 อ�ชีวศึกษ�	

ผู ้สอนสังกัดสถ�นศึกษ�ก�รศึกษ�นอกระบบและต�มอัธย�ศัย	 (กศน.)	 พิจ�รณ�ระยะเวล�ก�รจัดทักษะ

ก�รเรียนรู ้ของกระบวนก�ร	 ขั้นตอน	 วิธีก�ร	 และคว�มถูกต้องของเน้ือห�ส�ระ	 พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะ	

ก�รใช้สือ่	ครภุณัฑ์	อปุกรณ์	สถ�นทีฝึ่กประสบก�รณ์	รวมถงึก�รกำ�หนดต�ร�งก�รฝึกประสบก�รณ์	และก�รบรหิ�ร

จัดก�รทักษะก�รเรียนรู้และก�รฝึกประสบก�รณ์

 ขั้นตอนที่ 5 พิจ�รณ� ปรับแก้ อนุมัติ นำ�ไปใช้เป็นหลักสูตรสถ�นศึกษ�

	 ทำ�คว�มร่วมมือกับสถ�นศึกษ�ในสังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	 (สอศ.)	 สำ�นักง�น

ส่งเสริมก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย	 (กศน.)	 หรือสำ�นักง�นพัฒน�ฝีมือแรงง�น	 เพื่อว�งแผน

ร่วมมอืจดัทำ�โครงสร้�งหลกัสตูรร�ยวิช�	โครงสร้�งร�ยวชิ�	เอกส�รประกอบหลกัสตูรทีส่ำ�คญักำ�หนดไว้ในหลกัสตูร

สถ�นศึกษ�	 แล้วนำ�หน่วยฐ�นสมรรถนะอ�ชีพระยะสั้นเพื่อรับรองม�ตรฐ�นและเสนออนุมัติคณะกรรมก�ร

สถ�นศึกษ�	 นำ�ไปใช้เพื่อให้ผู ้เรียนเกิดก�รค้นพบ	 คว�มถนัดและคว�มต้องก�รเข้�สู ่เส้นท�งก�รศึกษ�ต่อ

โดยใช้ร่วมกบัเครือ่งมอืประเมนิบคุลกิภ�พและ	คว�มถนดัและผลก�รเรยีนทีเ่ป็นพืน้ฐ�นในส�ข�วชิ�ชพีของร�ยวชิ�

พื้นฐ�น	มีแนวท�งในก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญ	ดังนี้	

	 1.	 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมก�รพิจ�รณ�จัดทำ�หน่วยฐ�นสมรรถนะอ�ชีพระยะสั้น	 เพื่อดูแลก�รพัฒน�

หลักสูตรวิช�ชีพระยะส้ัน	 ต�มประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 เรื่อง	 กรอบม�ตรฐ�นหลักสูตรวิช�ชีพระยะสั้น	

พ.ศ.	2551	ลงวนัที	่17	กนัย�ยน	พ.ศ.	2551	ทีก่ำ�หนดให้มีก�รพฒัน�หลกัสตูรวิช�ชีพระยะสัน้	เพือ่นำ�ไปใช้ประโยชน์

เกี่ยวกับก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิต	 ก�รประกอบอ�ชีพเสริม	 ก�รเปลี่ยนอ�ชีพใหม่	 ก�รพัฒน�อ�ชีพเดิม	 ตลอดจน

ส�ม�รถนำ�ไปประกอบอ�ชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอ�ชีพโดยอิสระได้	 คณะกรรมก�รชุดนี้ควรมีจำ�นวน

ประม�ณ	7	-	15	คน	หรอืต�มคว�มเหม�ะสม	ควรเป็นบคุคลท่ีมีคว�มรู	้คว�มส�ม�รถและประสบก�รณ์หล�ย	ๆ 	ด้�น	

โครงสร้�งของคณะกรรมก�ร	อ�จเป็นดังนี้	

	 	 -	 ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน/รองผู้อำ�นวยก�ร	(ฝ�ยวิช�ก�ร)	 	 1	-	2	คน	

	 	 -		 ผู้เชี่ยวช�ญด้�นหลักสูตร		 	 	 	 	 1	-	2	คน

	 	 -		 ตัวแทนหรือคณะครูที่ปฏิบัติหน ้�ที่รับผิดชอบง�นด ้�นวิช�ก�ร	 เช ่น	 ง�นหลักสูตร/	

ง�นทะเบียนวัดผล/ง�นแนะแนว	เป็นต้น	(แต่งตั้งต�มคว�มเหม�ะสม)	 	 	 	

	 	 -		 ผู้เชี่ยวช�ญด้�นวิช�ชีพ/ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น	 	 	 1	-	2	คน

	 	 -		 ผู้แทนสม�คม/องค์กรวิช�ชีพ	 	 	 	 1	-	2	คน

	 	 -		 ผู้แทนชุมชน	 	 	 	 	 	 1	-	2	คน	

	 	 -		 ผู้แทนครู	-	อ�จ�รย์		 	 		 	 	 	2	คน	

	 	 -		 ผู้แทนคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�		 	 	 	 1	-	2	คน
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	 2.		นำ�เสนอร่�งเข้�สู่คณะกรรมก�รบรหิ�รหลกัสตูรและง�นวชิ�ก�รของสถ�นศกึษ�และเชิญผูท้รงคณุวฒุิ	

ผู้ชำ�น�ญก�รหรือผู้เชี่ยวช�ญในส�ข�วิช�ชีพนั้น	 ๆ	 เพื่อพิจ�รณ�ให้ข้อคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคว�มถูกต้อง	

คว�มเหม�ะสมของหลักสูตร	 ร�ยละเอียดเนื้อห�ส�ระหน่วยฐ�นสมรรถนะอ�ชีพระยะสั้นมีเกณฑ์ในก�รพิจ�รณ�	

ดังต่อไปนี้	

	 	 -		 เป็นหลักสูตรหรือหน่วยฐ�นสมรรถนะอ�ชีพระยะสั้น	 ที่เป็นคว�มต้องก�รของชุมชน/ท้องถิ่น	

หรือตล�ดง�นโดยทั่วไป	

	 	 -		 ก�รกำ�หนดร�ยละเอียดเนือ้ห�	ส�ระ	โครงสร้�งเวล�เรยีน	หน่วยก�รเรยีนรูย่้อย	มคีว�มเหม�ะสม

สอดคล้องกันหรือไม่	

	 	 -		 ก�รกำ�หนดเกณฑ์ก�รวัดผลประเมินผล	

	 	 -		 เอกส�รและร�ยละเอียดที่ต้องนำ�เสนอเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ	 เช่น	 รหัสวิช�	 ช่ือวิช�	 โครงสร้�ง

เวล�เรียน	 คำ�อธิบ�ยร�ยวิช�	 โครงสร้�งร�ยวิช�	 ม�ตรฐ�นร�ยวิช�	 ร�ยก�รเครื่องมือ	 อุปกรณ์	 สื่อก�รเรียนรู้	

วิทย�กรภ�ยนอก	วิทย�กรท้องถิ่น	ฯลฯ	

	 3.		ทบทวนร�ยละเอียดของหลักสูตรหรือหน่วยฐ�นสมรรถนะอ�ชีพระยะสั้น	ห�กมีคว�มเห็นว่�ถูกต้อง

เหม�ะสมแล้ว	 ให้นำ�เสนอต่อผู้บริห�รสถ�นศึกษ�เพื่อพิจ�รณ�และนำ�เสนอขออนุมัติคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�	

ห�กเห็นว่�ควรปรับปรุงแก้ไข	ให้ส่งกลับคณะกรรมก�รบริห�รหลักสูตร	และง�นวิช�ก�รสถ�นศึกษ�	เพื่อพิจ�รณ�

ปรับปรุงแก้ไขใหม่			

 ขั้นตอนที่ 6 ก�รประกันคุณภ�พพัฒน�หลักสูตรรอบปต่อไป

	 เป็นข้อกำ�หนดของกรอบม�ตรฐ�นหลักสูตร/หน่วยฐ�นสมรรถนะอ�ชีพระยะสั้นสถ�นศึกษ�

ต้องดำ�เนินก�รในอย่�งน้อย	4	ประเดน็	คอื	(1)	ผลลพัธ์ก�รเรยีนรูท้ีไ่ด้จ�กม�ตรฐ�นวชิ�ชพีหรอืม�ตรฐ�นสมรรถนะ

ทีเ่กีย่วข้อง	(2)	ก�รบรหิ�รจัดก�รหลักสูตร	(3)	ทรพัย�กรประกอบก�รจดัก�รเรยีนรูห้รอืฝึกอบรม	(4)	คว�มต้องก�ร

ของตล�ดง�น	สังคมและชุมชน	โดยมีแนวปฏิบัติ	ดังนี้	

	 1.	 จัดให้มีก�รประเมินผลก�รเรียนรู้ของผู้เรียนต�มม�ตรฐ�นสมรรถนะของร�ยวิช�

	 2.		จัดให้มีระบบก�รบริห�รหลักสูตร	 โดยจัดให้มีก�รติดต�มประเมินหลักสูตรและก�รจัด	 ก�รเรียน

ก�รสอน

	 3.		จัดให้มีก�รประเมินคว�มพร้อมของทรัพย�กรในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนและก�รฝึกอบรม	

เช่น	อ�ค�รสถ�นที่	วัสดุ	-	ครุภัณฑ์	และสื่อก�รเรียนรู้	เป็นต้น

	 4.		จัดให้มีก�รประเมินคว�มพึงพอใจของตล�ดแรงง�น	 สังคม	 ชุมชน	 ผู ้ปกครอง	 นักเรียน	

และสถ�นประกอบก�ร

	 5.		ติดต�มนักเรียนในก�รเลือกประเภทและส�ข�วิช�ชีพที่เป็นไปต�มคว�มต้องก�รและ	 คว�มถนัด

ของนักเรียน	 โดยเฉพ�ะก�รเลือกแผนก�รเรียนประเภทวิช�ชีพในส�ข�อ�ชีวศึกษ�หรือเลือกกลุ่มคว�มถนัด

ท�งส�ข�วิช�ในก�รเตรียมเรียนต่อระดับอุดมศึกษ�	 เพื่อประเมินคว�มพึงพอใจและทักษะคว�มรู้ในระดับชั้น

ที่เรียนต่อนำ�ไปเป็นข้อเสนอในก�รปรับปรุงหน่วยฐ�นสมรรถนะอ�ชีพระยะสั้นให้เหม�ะสมกับช่วงเวล�
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 แนวท�งก�รพัฒน�หน่วยฐ�นสมรรถนะอ�ชีพระยะสั้น

	 ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 เรื่อง	 กำ�หนดกรอบม�ตรฐ�นหลักสูตรวิช�ชีพระยะสั้น	 พ.ศ.	 2551	

ลงวันที่	17	กันย�ยน	พ.ศ.	2551	ได้กำ�หนดส�ระสำ�คัญโดยสังเขป	ดังนี้	

	 1.	 ให้ใช ้กรอบม�ตรฐ�นหลักสูตรวิช�ชีพระยะสั้น	 ต�มประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�รฉบับนี้

สำ�หรับหลักสูตรวิช�ชีพระยะส้ันทุกประเภทวิช�	 โดยกำ�หนดสมรรถนะต�มกรอบคุณวุฒิก�รศึกษ�วิช�ชีพ

ในแต่ละวิช�ชีพ	

	 2.	 กรอบคุณวุฒิก�รศึกษ�วิช�ชีพระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพเฉพ�ะ	 กำ�หนดให้มีสมรรถนะ

ในส�ข�วิช�ชีพไม่น้อยกว่�หนึ่งหน่วยสมรรถนะจ�กม�ตรฐ�นอ�ชีพหรือม�ตรฐ�นสมรรถนะ	 ตรงต�ม

คว�มต้องก�รของส�ข�อ�ชีพ	สถ�นประกอบก�ร	ชุมชน	มีคว�มส�ม�รถในก�รคิดวิเคร�ะห์	แก้ปัญห�	ดำ�เนินก�ร

และตรวจสอบอย่�งเป็นระบบในระดบัผูป้ฏบิตังิ�นเฉพ�ะท�ง	ปฏบิตังิ�นอ�ชีพในขอบเขตทีก่ำ�หนด	และนำ�ไปพฒัน�

ง�นอ�ชีพหรือก�รประกอบอ�ชีพอิสระอย่�งมีคุณธรรมและจริยธรรม	

	 3.		ปรัชญ�และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร	 มุ่งเน้นผลิตผู้มีสมรรถนะเฉพ�ะท�งในก�รประกอบอ�ชีพ	

พัฒน�อ�ชีพเดิม	อ�ชีพเสริมหรือเปลี่ยนอ�ชีพใหม่	ในลักษณะของก�รศึกษ�ตลอดชีวิต	

	 4.		ก�รจัดก�รศึกษ�	 เป็นก�รจัดก�รศึกษ�และฝึกอบรมอ�ชีพ	 โดยจัดแบบเปดหรือยืดหยุ่นเพื่อให้ได้

ม�ตรฐ�นอ�ชีพหรือม�ตรฐ�นต�มสมรรถนะ	

	 5.		คุณสมบัติผู ้เรียนหรือผู ้เข้�รับก�รฝึกอบรม	 เป็นผู ้มีพื้นคว�มรู ้	 สมรรถนะและประสบก�รณ์	

ต�มข้อกำ�หนดของหลักสูตรนั้น	ๆ	

	 6.		โครงสร้�งหลักสูตร	เป็นลักษณะหน่วยสมรรถนะหรือกลุ่มหน่วยสมรรถนะของอ�ชีพนั้น	ๆ	ที่ได้จ�ก

ม�ตรฐ�นอ�ชีพหรือม�ตรฐ�นสมรรถนะ	
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	 7.		คุณสมบัติผู ้สอน	 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงต�มม�ตรฐ�นวิช�ชีพครูที่กำ�หนด	 และหรือมีสมรรถนะ

ในวิช�ชีพนั้น	ๆ	

	 8.		เกณฑ์ก�รประเมินสมรรถนะและก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�	 เป็นไปต�มระเบียบว่�ด้วยก�รจัดก�รศึกษ�

และก�รประเมินผลหลักสูตรวิช�ชีพระยะสั้น

	 9.		ก�รประกันคุณภ�พหลักสูตร	 ให้ทุกหลักสูตรกำ�หนดระบบประกันคุณภ�พหลักสูตรไว้ให้ชัดเจน	

อย่�งน้อย	4	ประเด็น	คือ	

		 	 9.1	 ผลลัพธ์ก�รเรียนรู้ที่ได้จ�กม�ตรฐ�นอ�ชีพหรือม�ตรฐ�นสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง	

		 	 9.2	 ก�รบริห�รหลักสูตร	

		 	 9.3	 ทรัพย�กรประกอบก�รฝึกอบรม	

		 	 9.4	 คว�มต้องก�รของตล�ดแรงง�น	สังคมและชุมชน	

	 10.	ก�รกำ�หนดหลักสูตรและอนุมัติ

		 	 10.1		ก�รอนุมัติกรอบม�ตรฐ�นหลักสูตร	ให้เป็นหน้�ที่ของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

		 	 10.2		ก�รกำ�หนดและเปลีย่นแปลงกรอบม�ตรฐ�นหลกัสตูร	ให้เป็นหน้�ทีข่องสำ�นกัง�นคณะกรรมก�ร

ก�รอ�ชีวศึกษ�	

		 	 10.3	 ก�รอนุมัติหลักสูตร	ให้เป็นหน้�ที่ของสถ�นศึกษ�	

	 11.		ก�รพฒัน�หลกัสตูร	ให้สถ�นศกึษ�พฒัน�หลกัสตูร	ประเมนิหลกัสตูร	ปรบัปรงุม�ตรฐ�นและคณุภ�พ

ก�รฝึกอบรมต�มคว�มเปลี่ยนแปลงของม�ตรฐ�นอ�ชีพหรือม�ตรฐ�นสมรรถนะ

		 	 ก�รพัฒน�หลักสูตรวิช�ชีพระยะสั้นต�มกรอบม�ตรฐ�นหลักสูตรวิช�ชีพระยะสั้น	 พ.ศ.	 2551	

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	 ได้จัดทำ�หลักสูตรที่มุ ่งเน้นสมรรถนะอ�ชีพต�มคว�มต้องก�ร

ของสถ�นประกอบก�รและเจ้�ของอ�ชีพ	เพ่ือให้ผูผ่้�นก�รฝึกอบรมมสีมรรถนะต�มหลกัสตูรทีก่ำ�หนด	ส�ม�รถนำ�ไปใช้

ในก�รประกอบอ�ชีพ	พัฒน�อ�ชีพเดิมเป็นอ�ชีพเสริม	เปลี่ยนอ�ชีพใหม่	และ/หรือเพื่อก�รศึกษ�ต่อ	เป็นหลักสูตร

วิช�ชีพระยะสั้นที่ใช้เวล�เรียนหรือฝึกอบรมตั้งแต่	 6	 ชั่วโมงขึ้นไป	 โดยมีทั้งหลักสูตรที่พัฒน�ม�จ�กหลักสูตร

และหลักสูตรที่จัดทำ�ขึ้นใหม่	 จำ�นวน	 24	 ส�ข�วิช�	 ใน	 5	 ประเภทวิช�	 คือ	 ประเภทวิช�อุตส�หกรรม	 ประเภท

วิช�พ�ณิชยกรรม	 ประเภทวิช�ศิลปกรรม	 ประเภทวิช�คหกรรม	 และประเภทวิช�อุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยว	

รวมจำ�นวนทั้งสิ้น	598	หลักสูตร	 (ร�ยละเอียดต�มคำ�สั่งสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	ที่	1956/2558	

เรื่อง	 ให้ใช้หลักสูตรวิช�ชีพระยะส้ัน	 พุทธศักร�ช	 2558)	 เพื่อให้สถ�นศึกษ�ได้นำ�ไปใช้ในก�รจัดฝึกอบรมวิช�ชีพ

ระยะสั้น	 ตลอดจนใช้เป็นแนวท�งในก�รพัฒน�หลักสูตรวิช�ชีพระยะสั้นของสถ�นศึกษ�ต่อไป	 ซึ่งส�ม�รถศึกษ�

ร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	เว็บไซต์สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	:	http://www.nites.vec.go.th
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  นอกจ�กหลักสูตรวิช�ชพีทีส่ำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชวีศกึษ�ได้จดัทำ�แล้ว	กรมพฒัน�ฝีมอืแรงง�น	

กระทรวงแรงง�น	ได้จัดทำ�หลกัสตูรวชิ�ชพีระยะสัน้เพือ่ยกระดบัฝีมอื	มกี�รกำ�หนดก�รฝึกไว้ทัง้ภ�คทฤษฎแีละปฏบิตัิ	

โดยผู้รับก�รฝึกจะต้องมีระยะเวล�ฝึกไม่น้อยกว่�ร้อยละ	 80	 จึงจะมีสิทธ์ิสอบวัดผล	 ผู้ท่ีได้รับก�รฝึกจบหลักสูตร

และผ่�นก�รทดสอบของสถ�บันพัฒน�ฝีมือแรงง�น	 จะได้รับวุฒิบัตรรับรองในกลุ่มหลักสูตรเทคโนโลยีชั้นสูง	

7	 ส�ข�วิช�	 ประกอบด้วย	 ส�ข�วิช�ชีพช่�งก่อสร้�ง	 ส�ข�วิช�ชีพช่�งอุตส�หก�ร	 ส�ข�วิช�ชีพช่�งเครื่องกล	

ส�ข�วิช�ชีพช่�งไฟฟ้�อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์	 ส�ข�วิช�ชีพช่�งอุตส�หกรรมศิลป	 ส�ข�วิช�ชีพ

เกษตรอุตส�หกรรม	 และส�ข�วิช�ชีพภ�คบริก�ร	 เป็นต้น	 ซึ่งส�ม�รถศึกษ�ร�ยละเอียดเพิ่มเติมที่ได้ที่เว็บไซต์	

กรมพัฒน�ฝีมือแรงง�น	กระทรวงแรงง�น	:	http://www.dsd.go.th

	 	 แนวท�งก�รพัฒน�จัดทำ�หน่วยฐ�นสมรรถนะอ�ชีพระยะสั้น	เพื่อเตรียมผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษ�

ตอนต้น	 เข้�สู่อ�ชีพในลักษณะของก�รเรียนรู้เป็นผู้ประกอบก�ร	 เป็นก�รเตรียมผู้เรียนให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับ

ง�นอ�ชีพทั่ว	 ๆ	 ไป	 เข้�ใจกระบวนก�รผลิตและจำ�หน่�ยได้สัมผัสง�นอ�ชีพประเภทต่�ง	 ๆ	 ทร�บคว�มต้องก�ร

ของตล�ดแรงง�นและเลือกอ�ชีพต�มคว�มถนัดและคว�มสนใจของตนเองที่สอดคล้องกับสภ�พเศรษฐกิจ

และสังคมของท้องถิ่น	 มีเจตคติที่ดีและมีคุณธรรมในก�รประกอบอ�ชีพ	 มีแนวท�งในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	

ใน	5	รูปแบบ	ดังนี้

  รปูแบบท่ีหน่ึง ทำ�ง�นระหว่�งเรียน	“ก�รทำ�ง�นระหว่�งเรยีน”	เป็นรปูแบบก�รจดั	ก�รเรยีนก�รสอน

วิช�อ�ชีพต�มหลักสูตรหรือต�มสภ�พอ�ชีพท้องถิ่น	 โดยเน้นกระบวนก�รทำ�ง�นที่ได้ผลผลิตออกสู่ก�รจำ�หน่�ย	

ก�รจดัก�รเรยีนก�รสอนให้จัดระยะเวล�สำ�หรบัก�รเรยีนทฤษฎคีว�มรูข้องตวัชีว้ดัร�ยวชิ�ต้องรูท้ีจ่ำ�เป็นและสำ�คญั

ระยะเวล�ช่วงเช้�	ช่วงบ่�ยจัดก�รเรียนก�รสอนหน่วยเรียนรู้บูรณ�ก�รรูปแบบหน่วยฐ�นสมรรถนะอ�ชีพระยะสั้น

ที่ใช้สมรรถนะง�นของร�ยวิช�เพิ่มเติมเป็นฐ�นแล้วนำ�ตัวชี้วัดร�ยวิช�พื้นฐ�นทุกกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ม�บูรณ�ก�ร

กับกระบวนก�รและขั้นตอนของสมรรถนะง�น	 โดยดึงเวล�ประม�ณ	 1	 ชั่วโมงต่อสัปด�ห์ของวิช�พื้นฐ�น

ทุกกลุ่มส�ระก�รเรียนรู ้ม�รวมกับเวล�ของร�ยวิช�เพิ่มเติมที่ใช้จัดทำ�หน่วยฐ�นสมรรถนะอ�ชีพระยะสั้น

ซ่ึงจะได้ระยะเวล�ประม�ณ	 8	 -	 14	 ชั่วโมงต่อสัปด�ห์	 ดังนั้นนักเรียนจะได้ไปเรียนรู้กับสถ�นประกอบก�ร	

กลุ่มอ�ชีพอิสระ	 หรือวิทย�กรท้องถิ่นในช่วงบ่�ย	 ก�รจัดต�ร�งสอนจึงต้องจัดเป็นไปต�มกระบวนก�รทำ�ง�น	

และมีก�รกำ�หนดช่วงเวล�ติดต�มวัดผลของกระบวนก�รเป็นระยะ	 ๆ	 ที่โรงเรียน	 หรือสถ�นที่ฝึกประสบก�รณ์

ต�มคว�มเหม�ะสม	ข้อสำ�คัญต้องทำ�คู่มอืและข้อตกลงกบัสถ�นประกอบก�ร	กลุม่อ�ชพีอสิระ	หรอืวทิย�กรท้องถิน่	
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  รูปแบบที่สอง โรงง�นในโรงเรียน	“โรงง�นในโรงเรียน”	เป็นรูปแบบที่มุ่งเน้นก�รฝึกทักษะ	ก�รผลิต	

ก�รจำ�หน่�ยและก�รจัดก�รจ�กก�รปฏิบัติง�นในโรงฝึกง�นของโรงเรียนท่ีมีสภ�พก�รผลิต	 จำ�หน่�ยหรือบริก�ร

อยู ่เป็นประจำ�	 และมีร�ยได้ต�มสภ�พเศรษฐกิจของท้องถิ่น	 ซึ่งจะทำ�ให้นักเรียนได้มีประสบก�รณ์ตรง

ในก�รฝึกทักษะอ�ชีพและทักษะก�รจัดก�รอ�ชีพในสถ�นประกอบก�ร	 ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนให้จัดระยะเวล�

สำ�หรับก�รเรียนทฤษฎีคว�มรู้ของตัวชี้วัดร�ยวิช�ต้องรู้ที่จำ�เป็นและสำ�คัญระยะเวล�ช่วงเช้�	 ช่วงบ่�ยจัดก�รเรียน

ก�รสอนหน่วยเรียนรู้บูรณ�ก�รรูปแบบหน่วยฐ�นสมรรถนะอ�ชีพระยะสั้นที่ใช้สมรรถนะง�นของร�ยวิช�เพิ่มเติม

เป็นฐ�นแล้วนำ�ตัวชี้วัดร�ยวิช�พื้นฐ�นทุกกลุ ่มส�ระก�รเรียนรู ้ม�บูรณ�ก�รกับกระบวนก�รและข้ันตอน

ของสมรรถนะง�น	 โดยดึงเวล�ประม�ณ	 1	 ชั่วโมงต่อสัปด�ห์ของวิช�พื้นฐ�นทุกกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ม�รวมกับ

เวล�ของร�ยวิช�เพิ่มเติมที่ใช้จัดทำ�หน่วยฐ�นสมรรถนะอ�ชีพระยะสั้นซึ่งจะได้ระยะเวล�ประม�ณ	8	-	14	ชั่วโมง

ต่อสัปด�ห์	 ในรูปแบบนี้จะเหมือนกับรูปแบบแรกเพียงแตกต่�งกันตรงท่ีนักเรียนได้ฝึกทักษะสมรรถนะง�น

ในโรงฝึกง�นของโรงเรียนไม่ได้ออกไปที่สถ�นประกอบก�ร	 กลุ่มอ�ชีพอิสระนอกโรงเรียน	 ดังนั้นนักเรียนจะได้

ไปเรียนรู ้ทักษะสมรรถนะง�นที่โรงฝึกง�นของโรงเรียนในช่วงบ่�ย	 ก�รจัดต�ร�งสอนจะต้องจัดเป็นไปต�ม

กระบวนก�รทำ�ง�นในช่วงบ่�ย	และมีก�รกำ�หนดช่วงเวล�ติดต�มวัดผลของกระบวนก�รเป็นระยะ	ๆ	

  รูปแบบที่ส�ม ก�รประกอบอ�ชีพอิสระระหว่�งเรียน “ก�รประกอบอ�ชีพอิสระ	 ระหว่�งเรียน”	

เป็นรูปแบบที่มุ่งส่งเสริมและพัฒน�อ�ชีพในท้องถ่ิน	 ซึ่งจะมีผลต่อก�รพัฒน�เศรษฐกิจของท้องถ่ินและปัญห�

ก�รย้�ยถิ่นเข้�สู่เมืองโดยก�รเปดโอก�สให้ผู้เรียนเสนอโครงก�รอ�ชีพอิสระและประกอบอ�ชีพนั้นระหว่�งเรียน	

ทำ�ให้นักเรียนมีประสบก�รณ์ในก�รประกอบอ�ชีพอิสระและเห็นช่องท�งในก�รพัฒน�อ�ชีพต่อไป	 รูปแบบนี้

เหม�ะสำ�หรับกลุ่มนักเรียนที่เสี่ยงออกกล�งคัน	 หรือกลุ่มท่ีจบภ�คบังคับไม่ต้องก�รเรียนต่อ	 ก�รจัดก�รเรียน

ก�รสอนให้จัดระยะเวล�สำ�หรับก�รเรียนทฤษฎีคว�มรู ้ของตัวช้ีวัดร�ยวิช�ต้องรู ้ที่จำ�เป็นและสำ�คัญแบบ	

Block	Course	ระยะเวล�ประม�ณไม่เกิน	1	เดือน	ระยะเวล�ที่เหลือจัดก�รเรียนก�รสอนหน่วยเรียนรู้บูรณ�ก�ร

รปูแบบหน่วยฐ�นสมรรถนะอ�ชพีระยะสัน้รวมกนัเป็นส�ข�วชิ�ชพีทีป่ระเมนิผลเป็นหน่วยกติของร�ยวชิ�เพิม่เตมิ	

ส่วนร�ยวชิ�พืน้ฐ�นของทกุกลุม่ส�ระก�รเรยีนรูใ้ห้นำ�ตวัช้ีวดัร�ยวชิ�ไปบรูณ�ก�รเพือ่อธบิ�ยแก้ปัญห�ปร�กฏก�รณ์

ของกระบวนก�รและขั้นตอนก�รทำ�ง�นของสมรรถนะง�นของร�ยวิช�เพิ่มเติมที่ใช้เป็นฐ�นก�รบูรณ�ก�ร

ที่มีก�รวัดผลอิงม�ตรฐ�นและตัวชี้วัดต�มสภ�พจริงและประเมินผลเวล�และระดับผลก�รเรียนเป็นหน่วยกิต

ร�ยวชิ�	ดงันัน้นกัเรยีนจะได้ไปเรยีนรูก้บัสถ�นประกอบก�ร	กลุม่อ�ชพีอสิระ	หรอืธรุกจิชมุชน	SMEs	แบบเตม็เวล�

ตลอดวันต�มต�ร�งก�รทำ�ง�นจริง	 หรือที่เรียกว่�	 “โรงเรียนในโรงง�น”	 ซึ่งเป็นก�รจัดก�รเรียนก�รสอนรูปแบบ

ทวภิ�คน้ัีนเอง	ก�รจดัต�ร�งสอนให้จดัเป็นไปต�มกระบวนก�รทำ�ง�น	นักเรยีนจะได้ฝึกประสบก�รณ์ทำ�ง�นแบบจรงิ

และได้ค ่�ตอบแทนต�มข้อตกลงในรูปแบบทำ�สัญญ�ระหว่�งนักเรียน	 โดยก�รยินยอมของผู ้ปกครอง	

กับสถ�นประกอบก�ร	กลุ่มอ�ชีพอิสระ	หรือธุรกิจชุมชน	SMEs	โดยมีครูในน�มสถ�นศึกษ�เป็นพย�นและผู้รับรอง	

และให้มีก�รกำ�หนดช่วงเวล�ติดต�มวัดผลของกระบวนก�รเป็นระยะ	 ๆ	 ที่โรงเรียน	 หรือสถ�นที่ฝึกประสบก�รณ์

ต�มคว�มเหม�ะสม	 ข้อสำ�คัญต้องทำ�คู่มือและข้อตกลงกับสถ�นประกอบก�ร	 กลุ่มอ�ชีพอิสระ	 หรือธุรกิจชุมชน	

SMEs	

43การขับเคลื่อนการศึกษามัธยมศึกษาไทย 4.0 เพื่อการมีงานทําแห�งศตวรรษที่ 21

รปู
แบ

บก
าร

จัด
หน่

วย
ฐา

นส
มร

รถ
นะ

อา
ชพี

ระย
ะส

ัน้ ใ
นร

ะด
บัม

ธัย
มศ

กึษ
าต

อน
ต�น



  รูปแบบที่สี่ รูปแบบก�รจัดก�รศึกษ�หนึ่งคน หนึ่งสมรรถนะอ�ชีพ	 เป็นอย่�งน้อย	 เป็นก�ร	

เป ดหลักสูตรวิช�ชีพระยะสั้นให ้ผู ้ เรียนได ้ เรียนต�มคว�มถนัด	 โดยทำ�คว�มร ่วมมือกับสถ�นศึกษ�

สงักดัสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชวีศึกษ�	สถ�นประกอบก�ร	กลุม่อ�ชีพอสิระ	จดัทำ�เอกส�รคูม่อืแนวท�งก�รจดั

ก�รเรียนรู ้	 แบบฝึกและถอดประสบก�รณ์ที่เช่ือมโยงกับร�ยวิช�เพิ่มเติมหลักสูตรสถ�นศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น

ในระดบัชัน้มธัยมศกึษ�ตอนต้น	กำ�หนดรหสัวชิ�	คำ�อธบิ�ยร�ยวชิ�	ผลก�รเรยีนรูท้ีต่รงกบัเรือ่งทีถ่อดประสบก�รณ์	

พร้อมทั้งจัดทำ�นำ้�หนักเวล�และส�ระสำ�คัญร�ยวิช�ที่เป็นภ�คทฤษฏีและภ�คปฏิบัติ	 กำ�หนดร�ยวิช�เพิ่มเติม

เป็นร�ยวิช�สะสมหน่วยกิตเตรียมอ�ชีวศึกษ�	 (Pre	 -	Vocational	Education	 :	Pre	 -	Ved)	ต�มคว�มร่วมมือ

กับสถ�บันในสังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	 เพื่อนำ�ไปเทียบโอนหน่วยกิตในร�ยวิช�กลุ่มทักษะ

วชิ�ชพีต�มประเภทวชิ�ชพีและส�ข�วชิ�ชพี	ในก�รเรยีนระดบัมธัยมศกึษ�ตอนปล�ยต�มโครงก�รเรยีนร่วมหลกัสตูร

อ�ชีวศึกษ�และมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 (ทวิศึกษ�)	 โดยอ�จใช้แนวท�งก�รบริห�รจัดก�รกิจกรรมลดเวล�เรียน	

เพิ่มเวล�รู้	ม�ใช้สำ�หรับว�งแผนจัดก�รเรียนก�รสอน

  รปูแบบทีห้่� รปูแบบโครงง�นอ�ชพี	“ก�รเรยีนรูเ้ป็นผูป้ระกอบก�รทำ�ธรุกจิพอเพยีง”	เป็นรปูแบบ

ที่เหม�ะสำ�หรับนักเรียนมุ่งเรียนต่อมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	ส�ยวิช�ก�รเพื่อเตรียมตัวเรียนต่อมห�วิทย�ลัยส�ยวิจัย	

หรือมห�วิทย�ลัยส�ยเทคโนโลยี	 (ส�ยปฏิบัติก�ร)	 นักเรียนจะเรียนร�ยวิช�ที่เป็นศ�สตร์พื้นฐ�นของ	 STEM

	 ในวิช�เพิ่มเติม	 และเรียนรู้เป็นผู้ประกอบก�รรูปแบบโครงง�นต�มกระบวนก�ร	 Project	 -	 based	 Learning	

ที่มีก�รสำ�รวจปัญห�คว�มต้องก�รของชุมชนในกลุ่มผู้ผลิต	 ผู้บริโภค	 ผู้จัดจำ�หน่�ย	 เพื่อถอดประสบก�รณ์คว�มรู้

ต�มกระบวนก�รทำ�ง�นเดิมที่ใช้อยู่	 และทำ�ก�รประยุคต่อยอดด้วยทฤษฎีคว�มรู้จ�กเทคโนโลยีใหม่	 หรือทฤษฎี

คว�มรู ้อื่น	 เพื่อพัฒน�ผลิตภัณฑ์	 สินค้�	 และบริก�ร	 เชิงนวัตกรรม	 มีก�รทดสอบ	 พิสูจน์	 จนใช้ได้จริง	

มีก�รห�ช่องท�งอันหล�กหล�ยในก�รสื่อส�รนำ�เสนอไปถึงกลุ ่มเจ้�ของปัญห�และคว�มต้องก�รให้รับรู ้	

ประเมินคุณค่�ของผลิตภัณฑ์	 สินค้�	 และบริก�ร	 เชิงนวัตกรรม	 และห�ช่องท�งรับหรือนำ�ส่งไปใช้ได้จริง	

ทีม่กี�รสือ่ส�รให้คว�มรูว้ธิกี�รใช้	หรอืบรกิ�รและรบัผดิชอบกบัผลก�รใช้ผลติภณัฑ์	สนิค้�	และบรกิ�ร	เชงินวตักรรม	

ก�รจดัก�รเรยีนก�รสอนให้จัดระยะเวล�สำ�หรบัก�รเรยีนทฤษฎคีว�มรูข้องตวัชีว้ดัร�ยวชิ�ต้องรูท้ีจ่ำ�เป็นและสำ�คญั

ระยะเวล�ในช่วงเช้�	ช่วงบ่�ยจดัก�รเรยีนก�รสอนหน่วยเรยีนรูบ้รูณ�ก�ร	โดยดงึเวล�ประม�ณ	1	ชัว่โมงต่อสปัด�ห์

ของวิช�พื้นฐ�นทุกกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ม�รวมกับเวล�ของร�ยวิช�โครงง�น	 ซึ่งจะได้ระยะเวล�ประม�ณ	 8	 -	 10	

ชั่วโมงต่อสัปด�ห์	 ก�รจัดต�ร�งสอนจึงต้องจัดเป็นไปต�มกระบวนก�รทำ�ง�น	 และมีก�รกำ�หนดช่วงเวล�ติดต�ม

วัดผลของกระบวนก�รเป็นระยะ	ๆ	ต�มสภ�พจริงต�มคว�มเหม�ะสม	

	 	 ในก�รดำ�เนินง�นของสถ�นศึกษ�	ส�ม�รถพัฒน�หรือปรับหลักสูตรอ�ชีพระยะสั้นที่ผ่�นก�รรับรอง

ม�ตรฐ�นหลักสูตรและม�ตรฐ�นคุณวุฒิ	 จ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	 กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	

กรมพัฒน�ฝีมือแรงง�น	 กระทรวงแรงง�น	 หรือหน่วยง�นอื่น	 ๆ	 ที่ได้จัดทำ�ไว้	 แล้วนำ�ม�กำ�หนดไว้ในหลักสูตร

สถ�นศึกษ�ของโรงเรียนกำ�หนดไว้ในส�ระพื้นฐ�น/เพิ่มเติม/กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	ดังนี้	
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ภ�คเรียนที่ 1 ภ�คเรียนที่ 2

ร�ยวิช� / กิจกรรม
หน่วยกิต / เวล�เรียน

(ชั่วโมง / ภ�คเรียน)
ร�ยวิช� / กิจกรรม

หน่วยกิต / เวล�เรียน

(ชั่วโมง / ภ�คเรียน)

ร�ยวิช�พื้นฐ�น 11.0 / 440 ร�ยวิช�พื้นฐ�น 11.0 / 440

ร�ยวิช�เพิ่มเติม 5.0 / 100 ร�ยวิช�เพิ่มเติม 5.0 / 100

	 -		 จัดร�ยวิช�พื้นฐ�นใน	 8	 กลุ่มส�ระ	 ต�มโครงสร้�งเวล�เรียนที่หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�

ขั้นพื้นฐ�น	พ.ศ.	2551	กำ�หนด

		 -	 จัดทำ�หน่วยก�รเรียนรู ้บูรณ�ก�รระดับช้ันข้�มกลุ ่มส�ระทั้ง	 8	 กลุ ่มส�ระ	 ในภ�คบ่�ย	

โดยดึงเวล�เรียนของ	8	กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ประม�ณ	1	ชั่วโมงต่อสัปด�ห์	ม�จัดกิจกรรมก�รเรียนรู้บูรณ�ก�ร

ร่วมกบัวชิ�เพิม่เตมิทีเ่ป็นหน่วยฐ�นสมรรถนะอ�ชีพระยะสัน้	ดำ�เนนิก�รให้มีใบกจิกรรมก�รจดักระบวนก�รเรยีนรู้	

ต�มกระบวนก�ร	 Five	 Step	 for	 Learning	 มีก�รฝึกทักษะก�รสังเกต	 ก�รฝึกก�รตรวจก�รแสดงออก

ท�งคุณลักษณะและค่�นิยม	12	ประก�ร	ก�รสำ�รวจแหล่งเรียนรู้ของหน่วยบูรณ�ก�ร	ก�รอภิปร�ยแลกเปลี่ยน

คำ�ถ�มและค�ดเด�คำ�ตอบ	 ก�รอภิปร�ยเช่ือมโยงคำ�ถ�มกับส�ระสำ�คัญวิช�ที่อิงม�ตรฐ�นและตัวชี้วัด	

มสีถ�นก�รณ์คว�มรูข้องตวัชีว้ดัทีใ่ช้แทนด้วยบรรณ�นกุรม	หรอืใบคว�มรู	้จดักจิกรรมก�รก�รสบืค้น	อ่�นห�คว�มรู้

ที่อ้�งอิงเชื่อถือได้ม�อธิบ�ยแก้ปัญห�ปร�กฏก�รณ์ของกระบวนก�รและขั้นตอนที่ได้ค�ดเด�คำ�ตอบไว้	

และจัดทำ�แผนผังคว�มรู้นำ�เสนอโดยมีครูท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัดเสนอแนะให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมประเด็นสำ�คัญ

ที่ข�ดห�ยไป	พร้อมทั้งมีก�รจัดทำ�เอกส�ร	สื่อก�รเรียนรู้	ประกอบก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้	

		 -		 จัดทำ�หน่วยก�รเรยีนรูเ้ป็นร�ยวชิ�ของแต่ละกลุม่ส�ระก�รเรยีนรูใ้นภ�คเช้�	ใช้สือ่ทีเ่ป็นสถ�นก�รณ์

กระตุ้นนำ�ไปสู่ก�รนำ�สถ�นก�รณ์คว�มรู้ของตัวชี้วัดต้องรู้ไปใช้อธิบ�ยแก้ปัญห�	 ที่ครูเป็นผู้กระตุ้น	 ชี้แนะ

แหล่งคว�มรู	้สรปุประเดน็คว�มรูต้�มตวัชีวั้ดต้องรู	้หรอืนำ�เอ�ตวัช้ีวัดต้องรูแ้ละควรรูใ้นช่วงบ่�ยม�สรปุเพิม่เตมิได้	

โครงสร้�งเวล�เรียน หลักสูตรสถ�นศึกษ�โรงเรียน................ ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปที่.......

	 นำ�ประเภทวชิ�/ส�ข�วชิ�/กลุม่วชิ�	ชือ่ร�ยวชิ�หลกัสตูรวชิ�ชพีระยะสัน้จ�กสำ�นกัง�นคณะกรรมก�ร

ก�รอ�ชีวศึกษ�	 หรือจ�กที่กรมพัฒน�ฝีมือแรงง�น	 กระทรวงแรงง�น	 กำ�หนดไว้	 ม�ปรับเป็นร�ยวิช�เพิ่มเติม	

จัดกิจกรรมที่เน้นก�รถอดประสบก�รณ์คว�มรู้จ�กสถ�นประกอบก�ร	กลุ่มอ�ชีพอิสระ	หรือธุรกิจชุมชน	SMEs	

ที่มีก�รจัดทำ�หน่วยฐ�นสมรรถนะอ�ชีพระยะสั้นเป็นฐ�นบูรณ�ก�ร	 และมีตัวช้ีวัดร�ยวิช�ต้องรู้บ�งตัวชี้วัด	

ตวัชีว้ดัควรรูข้องร�ยวชิ�พืน้ฐ�นนำ�ม�ร่วมบรูณ�ก�ร	มกี�รฝึกทกัษะท�งอ�ชพีเพือ่ก�รเรยีนรูเ้ป็นผูป้ระกอบก�ร

เชื่อมโยงกับหลักก�รจัดก�รศึกษ�ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	หรือร�ยวิช�โครงง�น	ใช้กระบวนก�ร

เรียนรู้รูปแบบก�รเรียนรู้โดยใช้ปัญห�เป็นฐ�น	(Problem	-	Based	Learning	:	PBL)	เป็นวิธีก�รเรียนรู้ที่เน้น

ผู ้เรียนเป็นศูนย์กล�งโดยจัดกิจกรรมให้ผู ้เรียนเผชิญสถ�นก�รณ์ปัญห�จริงและดำ�เนินก�รแก้ปัญห�น้ัน	

โดยเชื่อว่�	 กระบวนก�รต่�ง	 ๆ	 ที่ผู้เรียนดำ�เนินก�ร	 เช่น	 ก�รคิดวิเคร�ะห์ปัญห�	 ก�รแสวงห�ท�งแก้ปัญห�	

ปฏิบัติก�รแก้ปัญห�	 ก�รเก็บข้อมูล	 วิเคร�ะห์และสรุปผล	 โดยผู้สอนเป็นผู้อำ�นวยคว�มสะดวก	 (facilitator)	

ให้ผู้เรียนเกิดก�รเรียนรู้อย่�งลึกซึ้ง	รวมทั้งช่วยพัฒน�ทักษะก�รคิดและทักษะท�งสังคมของผู้เรียนด้วย
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 	 แนวท�งก�รจัดทำ�หน่วยฐ�นสมรรถนะอ�ชีพระยะสั้น	 ระดับช้ันมัธยมศึกษ�ตอนต้น	 ที่เน้น

ทั้งภ�คทฤษฎีและภ�คปฏิบัติและฝึกทักษะฝึกและถอดประสบก�รณ์กับสถ�นประกอบก�รที่มีคว�มยืดหยุ่น

ด้�นเนื้อห�ระยะเวล�เรียน	 โดยมีส่วนร่วมของสถ�นประกอบก�ร	 สังคม	 ชุมชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและคำ�นึงถึง

ก�รที่ให้ผู้เรียนจะนำ�ไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิต

	 	 1.	 ง�นหลักสูตรสถ�นศึกษ�โรงเรียน	 ประส�นง�นกับกลุ่มส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�ของสำ�นักง�น

เขตพื้นที่ก�รศึกษ�	ขอใช้ส�รสนเทศจ�กคลังทะเบียนแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถ�นประกอบก�รและคลังทะเบียนอ�ชีพ

ทีไ่ด้มกี�รช่วยกนัรวบรวมข้อมลูจ�กแผนพฒัน�เศรษฐกจิของจงัหวดั	หอก�รค้�จงัหวดั	แรงง�นจงัหวดั	อตุส�หกรรม

จังหวัด	และจัดเสวน�คว�มต้องก�รคุณลักษณะ	สมรรถนะจ�กสถ�นประกอบก�รและผู้นำ�กลุ่มต่�ง	ๆ	ในท้องถิ่น	

เพื่อนำ�ม�เป็นส�รสนเทศประกอบก�รตัดสินใจเปดโปรแกรมก�รเรียนให้ตรงต�มคว�มต้องก�รอัตร�กำ�ลังแรงง�น

ของอำ�เภอและจังหวัดเพื่อก�รพัฒน�จังหวัดและอำ�เภอ

	 	 2.	 ง�นแนะแนวโรงเรียนประส�นง�นกับกลุ่มส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�ของสำ�นักง�นเขตพื้นที่

ก�รศึกษ�	 ขอใช้ส�รสนเทศจ�กคลังทะเบียนอ�ชีพของจังหวัดและอำ�เภอเพื่อแนะนำ�ลักษณะอ�ชีพพื้นฐ�น

สมรรถนะและคุณลักษณะที่เป็นไปต�มคว�มต้องก�รของสถ�นประกอบก�รและกลุ่มอ�ชีพอิสระในจังหวัด

และอำ�เภอที่นักเรียนควรรู้จักและเป็นไปต�มคว�มต้องก�รพัฒน�จังหวัดและประเทศ	 นำ�ไปจัดทำ�แผนก�รจัด

ก�รเรียนรู้และจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อให้นักเรียนได้สืบค้น	 รวบรวมข้อมูลด้�นอ�ชีพต่�ง	 ๆ	 กระตุ้นคว�มสนใจ

ในกลุ่มอ�ชีพและลักษณะอ�ชีพให้กับนักเรียนเป็นร�ยบุคคล

	 	 3.		ง�นแนะแนวโรงเรียนประส�นง�นกับกลุ่มส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�ของสำ�นักง�นเขตพื้นที่

ก�รศึกษ�และศูนย์แนะแนวสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประจำ�จังหวัด	 ประส�นง�นทำ�คว�มร่วมมือกับ

ศูนย์ก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นเพื่อก�รมีง�นทำ�ต�มแนวท�งก�รจัดทักษะก�รเรียนรู ้ในศตวรรษที่	 21	

สำ�นักง�นพัฒน�ฝีมือแรงง�นจังหวัด	กรมพัฒน�ฝีมือแรงง�น	กระทรวงแรงง�น	พัฒน�ระบบง�นแนะแนวโรงเรียน

ให้มทีกัษะในก�รใช้เครือ่งมอืทดสอบคว�มถนดัท�งอ�ชพีและแปลผล	ก�รวดัคว�มสนใจ	บคุลกิภ�พและคว�มถนดั	

เพื่อนำ�ผลไปใช้เป็นข้อมูลในก�รตัดสินใจของนักเรียนและผู ้ปกครองเลือกร�ยวิช�เพิ่มเติม	 ตลอดจนเลือก

กิจกรรมชุมนุมเพื่อก�รเรียนรู้ก�รเป็นผู้ประกอบก�รในอ�ชีพประเภทต่�ง	ๆ	

 กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน 60 (ชม.) กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน 60 (ชม.)

	 -	 ใช้ชั่วโมงกิจกรรมแนะแนวในก�รคัดกรองเพื่อให้ผู้เรียนค้นพบคว�มถนัดของตนเอง	 คว�มถนัด

ท�งอ�ชีพ	เพื่อใช้เป็นข้อมูลว�งแผนในก�รศึกษ�ต่อ	

	 -		 ใช้เวล�เรียนในชั่วโมงกิจกรรมชุมนุม/กิจกรรมเพื่อสังคมและส�ธ�รณประโยชน์เรียนรู ้

ก�รประกอบอ�ชีพอิสระโดยใช้กิจกรรมโครงง�น	 เป็นก�รจัดก�รเรียนรู้ที่เปดโอก�สให้ผู้เรียนได้ศึกษ�ค้นคว้�

ในเรื่องที่สนใจจ�กแหล่งเรียนรู้ต่�ง	ๆ	โดยมีคว�มมุ่งหม�ยเฉพ�ะที่ชัดเจน	มีก�รดำ�เนินโครงง�นอย่�งเป็นระบบ	

มีก�รคิดวิเคร�ะห์	สร้�งสรรค์	มีก�รแก้ปัญห�	มีกำ�หนดเวล�แล้วเสร็จและส�ม�รถประเมินได้
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	 	 4.		โรงเรียนทำ�คว�มร่วมมือกับสถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	

หรือศูนย์พัฒน�ฝีมือแรงง�นจังหวัด	หรือศูนย์ก�รศึกษ�นอกโรงเรียน	สังกัดสำ�นักง�นส่งเสริมก�รศึกษ�นอกระบบ

และก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย	 โดยก�รประส�นง�นช่วยเหลือของศึกษ�นิเทศก์สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	

จัดทำ�ร�ยวิช�เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รอัตร�กำ�ลังแรงง�นของจังหวัดและอำ�เภอ	 กำ�หนดร�ยวิช�

ฐ�นสมรรถนะหลักสูตรอ�ชีพระยะสั้นในร�ยวิช�เพิ่มเติม	 โดยก�รขอทำ�คว�มร่วมมือใช้หลักสูตรของสถ�บัน

ก�รศึกษ�และหน่วยง�นดังกล่�วข้�งต้นมีก�ร	 บันทึกคว�มร่วมมือก�รจัดทีมเพื่อจัดก�รเรียนก�รสอน	

เป็นพี่เลี้ยงดูแลม�ตรฐ�นหลักสูตร	 ฐ�นสมรรถนะอ�ชีพระยะสั้น	 ตลอดจนทำ�คว�มร่วมมือกับสถ�นประกอบก�ร

ที่ผ่�นก�รประเมินคว�มพร้อมให้ใช้เป็นที่ฝึกและถอดประสบก�รณ์ร�ยวิช�ฐ�นสมรรถนะหลักสูตรอ�ชีพระยะสั้น

	 	 5.		โรงเรียนมอบหม�ยคณะครูผู้สอนทำ�คว�มเข้�ใจหลักสูตรร�ยวิช�ฐ�นสมรรถนะอ�ชีพระยะส้ัน	

โดยครูต้องวิเคร�ะห์กระบวนก�รและขั้นตอนของก�รจัดทำ�หน่วยฐ�นสมรรถนะอ�ชีพให้สอดคล้องกับม�ตรฐ�น	

ตัวชี้วัด	 เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนไปสืบค้นคว�มรู้ที่ได้ม�อธิบ�ย	 ม�นำ�เสนอ	 เพื่อให้เกิดผลง�นและจัดทำ�กิจกรรม

ของหน่วยก�รเรียนรู้แบบบูรณ�ก�ร	 ในก�รทำ�ง�นที่สถ�นประกอบก�ร	 ตลอดจนทำ�บันทึกคว�มร่วมมือก�รออก

ใบคุณวุฒิเพื่อเป็นก�รรับรองก�รผ่�นก�รฝึกและถอดประสบก�รณ์จ�กหน่วยง�นเจ้�ของหน่วยฐ�นสมรรถนะ

อ�ชีพระยะสั้น

	 	 6.	 คณะครูผู ้สอนประส�นคว�มร ่วมมือกับคณะครูหรือผู ้รับผิดชอบหลักสูตรที่ เกี่ยวข ้อง

หรือหน่วยง�นเจ้�ของหลักสูตรและสถ�นประกอบก�รกำ�หนดต�ร�งจัดก�รเรียนก�รสอนต�มกระบวนก�ร	

เน้นให้เกิดก�รเรียนภ�คปฏิบัติโดยก�รลงมือปฏิบัติจริง	ใช้กระบวนก�รกลุ่มในก�รสอนภ�คปฏิบัติร่วมกันว�งแผน

ก�รทำ�ง�น	แบ่งหน้�ทีก่�รทำ�ง�น	มนีวตักรรมทีเ่กดิจ�กคว�มคดิสร้�งสรรค์ไม่ทำ�	ต�มแบบและไม่ลอกเลยีนแบบคนอืน่	

โดยมีแนวท�งในก�รดำ�เนินง�น	ดังนี้

	 		 	 6.1	ภ�คทฤษฎีคว�มรู้	 เป็นก�รใช้สถ�นประกอบก�รเป็นแหล่งเรียนรู้	 ใช้สร้�งสถ�นก�รณ์

กระตุ้นคำ�ถ�มอย�กรู้และค�ดเด�คำ�ตอบ	 ต�มเรื่องที่จะฝึกและถอดประสบก�รณ์	 โดยจัดเป็นกิจกรรมก�รสำ�รวจ

เก็บข้อมูลต�มประเด็นที่เป็นกระบวนก�รและขั้นตอนที่จะฝึกและถอดประสบก�รณ์และตั้งคำ�ถ�มในแต่ละ

กลุ่มข้อมูลที่เก็บข้อมูลได้พร้อมค�ดเด�คำ�ตอบจ�กประสบก�รณ์คว�มรู้เดิม	 เพื่อนำ�ม�แลกเปลี่ยนประสบก�รณ์

จ�กก�รรับรู้และประสบก�รณ์คว�มรู้เดิมในห้องเรียน	 และห�ข้อสรุปประเด็นท่ีน่�จะเป็นคำ�ตอบท่ีเป็นไปได้ที่สุด

ของกลุ่มนักเรียน	 เพื่อนำ�เสนอผลก�รสรุปของทุกกลุ่มและช่วยกันจัดกลุ่มคำ�ถ�มต�มประเด็นของกระบวนก�ร

และขั้นตอนของเรื่องที่จะฝึกและถอดประสบก�รณ์	 ซึ่งคณะครูจะต้องเตรียมแหล่งสืบค้นหลักและทฤษฎีคว�มรู้

แบบหล�กหล�ยในรูปแบบหนังสือสิ่งพิมพ์หรือสืบค้นรูปแบบ	Online	 หรือ	Offline	 คณะครูจะสรุปแหล่งสืบค้น	

หลกัทฤษฎคีว�มรูใ้นก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นเพือ่ก�รมงี�นทำ�	ต�มแนวท�งก�รจดัทกัษะก�รเรยีนรูใ่นศตวรรษ

ที่	 21	 รูปแบบบรรณ�นุกรมคว�มรู้หลังจ�กนักเรียนนำ�เสนอ	 เพื่อนำ�ไปจัดกิจกรรมให้นักเรียนไปสืบค้น	 รวบรวม

คว�มรู้ตอบประเด็นคำ�ถ�มที่สงสัย	 และนำ�กลับม�แลกเปลี่ยนประสบก�รณ์คว�มรู้ที่สืบค้นม�ได้ที่ห้องเรียน

กับกลุ่มเพื่อนนักเรียนห�ข้อสรุปร่วมกันเชิงเหตุและผล	 ที่เป็นคำ�ตอบของคำ�ถ�มที่สงสัยม�นำ�เสนอในแต่ละกลุ่ม	

คณะครูผู้สอนจะสรุปหลักและทฤษฎีคว�มรู้อีกทีหน่ึงท่ีใช้อธิบ�ยต�มกระบวนก�รและข้ันตอนท่ีจะใช้นำ�ไปฝึก

และถอดประสบก�รณ์ทักษะคว�มรู ้	 ตลอดจนเพิ่มเติมหลักทฤษฎีคว�มรู ้ที่นักเรียนยังได้ไม่ครบ	 พร้อมกับ

บอกบรรณ�นุกรมที่จะใช้อ่�น	 สืบค้นหลักเกณฑ์ท�งสังคมและท�งศีลธรรมท่ีเป็นกฎกติก�	 ม�รย�ทท�งสังคม

และศีลธรรมที่จะใช้เป็นหลักยึดในก�รออกไปฝึกและถอดประสบก�รขั้นปฏิบัติจริง

47การขับเคลื่อนการศึกษามัธยมศึกษาไทย 4.0 เพื่อการมีงานทําแห�งศตวรรษที่ 21

รปู
แบ

บก
าร

จัด
หน่

วย
ฐา

นส
มร

รถ
นะ

อา
ชพี

ระย
ะส

ัน้ ใ
นร

ะด
บัม

ธัย
มศ

กึษ
าต

อน
ต�น



	 		 	 6.2	ภ�คปฏิ บัติ 	 เป ็นก�รมอบหม�ยกิจกรรมก�รปฏิบัติจริ ง ในสถ�นประกอบก�ร	

หรือห้องฝึกทักษะประสบก�รณ์ทีละกระบวนก�ร	 ซึ่งก�รออกไปสถ�นประกอบก�รทุกครั้งจะใช้	 ช่วงภ�คบ่�ย

หรอืทัง้วนัต�มแต่สภ�พทีเ่หม�ะสม	สลบักบัครัง้ต่อไปในช่วงภ�คเช้�นกัเรยีนจะกลบัเข้�ห้องเรยีนเพือ่เขยีนร�ยง�น

ประสบก�รณ์ทักษะคว�มรู้	 ในเรื่องที่ไปเรียนรู้มีกระบวนก�รและขั้นตอนก�รปฏิบัติอะไรบ้�ง	 ใช้หลักทฤษฎี

คว�มรู้อะไรม�อธิบ�ยว่�ทำ�ไมจึงต้องทำ�ต�มกระบวนก�รและข้ันตอนน้ัน	 อะไรเป็นส�เหตุและต้องทำ�อย่�งไร

จึงจะเกิดประสิทธิภ�พและคุณภ�พของผลง�นทุกครั้ง	 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่นำ�ม�ใช้ง�นมีชื่อเรียกว่�อะไร	

ใช้ง�นอย่�งไร	 ซ่ึงส�ม�รถบันทึกเป็นภ�พ	 หรือวิดีโอประกอบก�รร�ยง�นได้	 นอกจ�กนั้นยังให้ร�ยง�นเจตคติ

ต ่อก�รทำ�ง�นว่�มีคว�มรู ้ สึกต ่อก�รใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อย่�งไร	 คว�มรู ้สึกต ่อสภ�พก�รทำ�ง�น

และแสดงคว�มคิดเห็นต่อประโยชน์ของผลง�นและก�รต่อยอดก�รพัฒน�ผลง�น	 ซึ่งนอกจ�กก�รสรุปร�ยง�น

ผลของนักเรยีน	คณะครยูงัใช้ช่วงเวล�นีต้ดิต�มคุณลกัษณะและข้อตดิขดัปัญห�ก�รฝึกและถอดประสบก�รณ์ทกัษะ

คว�มรู้ก่อนที่จะมีก�รมอบหม�ยกิจกรรมก�รฝึกและถอดประสบก�รณ์ทักษะคว�มรู้กระบวนก�รต่อไป

	 	 7.		คณะครูผู ้สอนร่วมกันนิเทศ	 ติดต�มคว�มก้�วหน้�และช่วยเหลือแก้ปัญห�ข้ออุปสรรค	

ต�มคว�มจำ�เป็น	 พร้อมกับสร้�งเครื่องมือก�รวัดผลทักษะคว�มรู้ต�มสภ�พจริง	 ต�มระดับคุณภ�พก�รปฏิบัติได้

ของนักเรียนที่ส�ม�รถบอกและอธิบ�ยหลักทฤษฎีคว�มรู้ได้ถูกต้องต�มกระบวนก�รและข้ันตอน	 นอกจ�กน้ัน

ยังต้องมีเครื่องมือประเมินคุณลักษณะต่อก�รทำ�ง�นเป็นระดับคุณภ�พของคว�มรู้สึกท่ีดีต่อก�รใช้และรู ้จัก

เครื่องมือและอุปกรณ์	 คว�มรู้สึกที่ดีหรือคับข้องใจ	 ข้อติดขัดที่อย�กหรือไม่อย�กแก้ปัญห�และคว�มรู้สึกที่ดี

ต่อก�รเห็นและนำ�ชิ้นง�นและผลง�นไปใช้ให้เกิดประโยชน์	 ซึ่งทักษะคว�มรู้และคุณลักษณะต่อก�รทำ�ง�น

จะต้องพัฒน�ดีขึ้นสอดคล้องกันจึงจะสรุปผลก�รประเมินนักเรียนเป็นร�ยบุคคลเกิดคว�มสมดุลเชิงคุณภ�พ

ของตัวนักเรียนต�มหน่วยฐ�นสมรรถนะที่เรียน	 ซึ่งก�รวัดผลและประเมินผลจะเป็นก�รวัดผลและประเมินผล

โดยตัวนักเรียนเอง	 โดยมีครูคอยตรวจสอบและยืนยันผลก�รวัดผลและประเมินผลของนักเรียนอีกทีหน่ึง

และในกรณีที่คล�ดเคลื่อนจ�กก�รตรวจสอบของครูจะต้องมีผลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงและปฏิบัติซำ้�ใหม่ให้ได้ผล

เป็นไปต�มเกณฑ์คุณภ�พที่กำ�หนด	 ทั้งนี้หัวหน้�กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้และรองฝ�ยวิช�ก�ร	 จะต้องทำ�ก�รนิเทศ

กิจกรรมของหน่วยก�รเรียนรู้ให้เป็นไปต�มกระบวนก�ร	

	 	 8.	 ฝ�ยบริห�รและง�นเทคโนโลยีก�รศึกษ�	 จัดระบบก�รนำ�เทคโนโลยีส�รสนเทศม�ช่วยจัดก�ร

เกี่ยวกับก�รจัดทำ�คลังแหล่งเรียนรู้	 คลังสถ�นประกอบก�ร	 คลังแนะนำ�ลักษณะง�นอ�ชีพ	 ก�รจัดโปรแกรม

ก�รเรียนหลักสูตรร�ยวิช�ฐ�นสมรรถนะอ�ชีพระยะสั้น	 ระบบก�รสำ�รวจคว�มสนใจ	 บุคลิกภ�พและคว�มถนัด

ด้�นอ�ชีพ	 ระบบก�รลงทะเบียนเลือกหลักสูตรร�ยวิช�ฐ�นสมรรถนะอ�ชีพระยะสั้น	 ก�รจัดทำ�ใบกิจกรรม

ก�รทำ�ง�นต�มกระบวนก�รและใบคว�มรู้มอบหม�ยง�น	 และส่งง�นผ่�นท�งอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลุ่มผู้เรียน	

ระบบก�รสืบค้นแบบ	Online	 และ	Offline	 ระบบชุมชน	 แห่งก�รเรียนรู้ท�งวิช�ชีพ	 (Professional	 Learning	

Community	 :	 PLC)	 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบก�รณ์คว�มรู้และร่วมกันออกแบบก�รเรียนรู้ของคณะครู

และกลุ ่มนักเรียนผ่�นระบบอิเล็กทรอนิกส์	 ระบบคลังข้อสอบอิงม�ตรฐ�น	 อิงตัวชี้วัดร�ยวิช�ระบบวัดผล

และประเมนิผลด้วยตนเองต�มสภ�พจรงิ	ตลอดจนระบบก�รจดัก�รคว�มรูจ้ดัทำ�	Video	On	demand	เพือ่ก�รเรยีนรู้

และต่อยอดคว�มรู้ของชุมชนแห่งก�รเรียนรู้
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	 	 รูปแบบก�รจัดสมรรถนะอ�ชีพระยะสั้นในระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษ�ตอนต้น	 มีแนวท�งในก�ร

ดำ�เนินง�นสรุปได้ดังภ�พประกอบ	2	และก�รว�งแผนเส้นท�งสู่ก�รประกอบอ�ชีพได้ดังภ�พประกอบ	3

ภ�พประกอบ 2 รูปแบบก�รจัดทำ�หน่วยสมรรถนะอ�ชีพระยะสั้นในระดับชั้นมัธยมศึกษ�ตอนต้น
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แนวท�งก�รว�งแผนเส้นท�งก�รศึกษ�สู่ก�รประกอบอ�ชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ตอนต้น

•		 เปดวิช�เพิ่มเติมเปดเป็นกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมลดเวล�เรียน	 เพิ่มเวล�รู้	 เพื่อเรียนรู้ก�รเป็น

	 ผู้ประกอบก�ร

•		 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อ�ชีพในท้องถิ่นและโลกกว้�งท�งอ�ชีพทำ�แบบวัดคว�มสนใจ/

	 ก�รตอบคำ�ถ�ม/สำ�รวจและเก็บข้อมูล/เขียนเรียงคว�มหรือทำ�กิจกรรมโครงง�นเพื่อนำ�ข้อมูล

	 ส�รสนเทศที่ได้ม�จัดกลุ่มผู้เรียนต�มคว�มถนัด

•		 ให้นักเรียนทำ�แบบทดสอบโปรแกรมรู้จักตนเองนำ�ผลก�รวิเคร�ะห์เก็บไว้ใน	 Port	 Flolio	

	 เพื่อเป็นข้อมูลในก�รตัดสินใจเลือกเรียนวิช�เพิ่มเติมที่สอดคล้องกับคว�มสนใจของนักเรียน

•		 นักเรียนเลือกเรียนเป็นร�ยเรียนวิช�เพิ่มเติมต�มคว�มสนใจหลักสูตรวิช�อ�ชีพระยะสั้น

	 แบบสะสมหน่วยกติทีส่�ม�รถใช้เทยีบโอนในกรณทีีน่กัเรยีนต้องก�รเรยีนต่อระดบัประก�ศนยีบตัร

	 วิช�ชีพ	(ปวช.)	

•		 จัดกิจกรรมโดยก�รเชิญวิทย�กรท้องถ่ิน/ปร�ชญ์ช�วบ้�นหรือผู ้ประกอบก�รม�ให้คว�มรู ้

	 แก่นักเรียนเกี่ยวกับก�รประกอบอ�ชีพในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทัศนศึกษ�แหล่งเรียนรู้นอกสถ�นที่	

	 ให้นักเรียนได้เรียนรู้อ�ชีพในท้องถิ่นจ�กสถ�นประกอบก�รจริง	 เพื่อให้เกิดคว�มรู้คว�มเข้�ใจ

	 วิธีก�รทำ�ง�นได้ม�กยิ่งขึ้น

•		 ให้นักเรียนได้เรียนรู้จ�กคลังอ�ชีพปร�ชญ์และภูมิปัญญ�ในท้องถิ่น

•		 นักเรียนเลือกโปรแกรมก�รเรียนวิช�เพิ่มเติมต�มคว�มสนใจหลักสูตรวิช�อ�ชีพระยะสั้น

	 แบบสะสมหน่วยกติทีส่�ม�รถใช้เทยีบโอนในกรณทีีน่กัเรยีนต้องก�รเรยีนต่อระดบัประก�ศนยีบตัร

	 วิช�ชีพ	(ปวช.)	

•		 ให้นักเรียนทำ�แบบวัดบุคลิกภ�พเพื่อก�รศึกษ�ต่อและก�รเลือกอ�ชีพเพื่อประเมินคว�มพร้อม

	 และคว�มเหม�ะสมที่สอดคล้องกับก�รทำ�ง�นของนักเรียนที่มีต่ออ�ชีพ

•		 ทำ�แบบทดสอบโปรแกรมวัดคว�มถนัดท�งอ�ชีพ	 เพื่อยืนยันถึงคว�มถนัดท�งอ�ชีพของผู้เรียน

	 ในภ�คเรียนที่	1	

•		 เปรียบเทียบผลก�รเรียนของนักเรียนระหว่�งวิช�พื้นฐ�นและวิช�เพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูล

	 ให้นักเรียนได้ตัดสินใจเลือกศึกษ�ต่อในระดับชั้น	ม.ปล�ย	ระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	(ปวช.)	

	 หรือเรียนในโครงก�รทวิศึกษ�

ม.1

ม.2

ม.3

ภ�พประกอบ 3 ก�รว�งแนวเส้นท�งก�รศึกษ�สู่ก�รประกอบอ�ชีพ
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	 ต�มประก�ศกระทรวงศึกษ�	 เร่ือง	 ก�รจัดก�รศึกษ�เรียนร่วมหลักสูตรอ�ชีวศึกษ�และมัธยมศึกษ�

ตอนปล�ย	(ทวศึิกษ�)	ประก�ศ	ณ	วนัที	่27	ตลุ�คม	พ.ศ.	2558	กำ�หนดก�รจดัก�รศกึษ�เรยีนร่วมหลกัสตูรอ�ชีวศกึษ�

และมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 (ทวิศึกษ�)	 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยมีคว�มรู้ด้�นอ�ชีพ

จ�กก�รฝึกปฏิบัติจริง	อีกทั้งเป็นก�รเปดโอก�สให้ประช�ชน	วัยเรียนและวัยทำ�ง�นได้เข้�ถึงก�รศึกษ�อ�ชีวศึกษ�

ได้ม�กขึ้น	สอดรับนโยบ�ยรัฐบ�ลที่ต้องก�รผลิตกำ�ลังคนระดับฝีมือที่มีคุณภ�พและม�ตรฐ�นให้มีปริม�ณเพียงพอ

และตรงต�มคว�มต้องก�รของตล�ดแรงง�น	 จึงมีคว�มร่วมมือระหว่�งสถ�นศึกษ�ในสังกัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	

ประกอบด้วย	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 สำ�นักง�น

ส่งเสรมิก�รศึกษ�นอกระบบและก�รก�รศึกษ�ต�มอธัย�ศยั	และสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รส่งเสรมิก�รศกึษ�เอกชน	

ร่วมกันจัดก�รศึกษ�	 ก�รศึกษ�อ�ชีวศึกษ�ต�มประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 เรื่อง	 ม�ตรฐ�นคุณวุฒิอ�ชีวศึกษ�

หลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	พุทธศักร�ช	พ.ศ.	2556	

 คว�มหม�ย

		 ก�รจัดก�รศึกษ�เรียนร่วมหลักสูตรอ�ชีวศึกษ�และมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 หม�ยถึง	 ก�รจัดก�รศึกษ�

โครงก�รเรียนร่วมที่ให้ผู ้เรียนได้ศึกษ�หลักสูตรอ�ชีวศึกษ�และหลักสูตรก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นควบคู ่กัน

ทั้งสองหลักสูตร	 โดยผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�จะได้รับวุฒิก�รศึกษ�ต�มหลักสูตรก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�นระดับมัธยมศึกษ�

ตอนปล�ย	 (วุฒิมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย)	 และวุฒิก�รศึกษ�ต�มหลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	 (ปวช.)	

โดยใช้เวล�เรียนไม่น้อยกว่�	3	ปี	

 วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อเป็นก�รเพิ่มโอก�สท�งก�รศึกษ�ด้�นอ�ชีวศึกษ�แก่ประช�ชนวัยเรียนและวัยทำ�ง�น

ต�มคว�มถนัดและคว�มสนใจ

	 2.	 เพื่อขย�ยกลุ่มเป้�หม�ยผู้เรียนระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยในก�รเข้�สู่ก�รศึกษ�อ�ชีวศึกษ�

	 3.	 เพื่อเป็นท�งเลือกสำ�หรับผู้เรียนท่ีมีคว�มประสงค์จะเรียนหลักสูตรก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�นระดับ

มัธยมศึกษ�ตอนปล�ยควบคู่ไปกับหลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	(ปวช.)

รูปแบบการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
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 หลักสูตร

	 กระทรวงศึกษ�ธิก�รได้ประก�ศใช้หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 พุทธศักร�ช	 2551	

และหลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	 พุทธศักร�ช	 2556	 เพื่อให้สถ�นศึกษ�นำ�ไปจัดทำ�หลักสูตรสถ�นศึกษ�

ในก�รจัดก�รศึกษ�เรียนร่วมหลักสูตรอ�ชีวศึกษ�และมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 (ทวิศึกษ�)	 ระบบก�รจัดก�รศึกษ�	

ก�รคิดหน่วยกิต	 โครงสร้�งหลักสูตร	 ก�รรับและเทียบโอนผลก�รเรียนคุณวุฒิของครูประจำ�หลักสูตร	 คุณสมบัติ

ของผู้เข้�ศึกษ�	 ก�รลงทะเบียนเรียน	 วิธีก�รเรียน	 เกณฑ์ก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�	 ก�รประกันคุณภ�พของหลักสูตร

และก�รพัฒน�หลักสูตรให้เป็นไปต�มข้อกำ�หนดของหลักสูตรนั้น	 ๆ	 และต้องเป็นไปต�มข้อตกลงคว�มร่วมมือ

ของสถ�นศึกษ�ที่เปดสอนร่วมกันโดยต้องคำ�นึงถึงประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับประสิทธิภ�พด้�นคุณภ�พม�ตรฐ�น

ก�รจดัก�รศกึษ�	และ/หรอืด้�นม�ตรฐ�นสมรรถนะและสถ�นศกึษ�ต้องให้ผูเ้ข้�ศกึษ�ลงทะเบยีนเรยีนเป็นนกัเรยีน	

นักศึกษ�ในสองสถ�นศึกษ�	 โดยสถ�นศึกษ�ต้องระบุชื่อสถ�นศึกษ�ที่ร่วมจัดก�รศึกษ�และจำ�นวนผู้เรียน

อย่�งชัดเจน	

 คว�มร่วมมือระหว่�งสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�อ�ชีวศึกษ� สอศ. และ สพฐ.

	 กระทรวงศึกษ�ธิก�รมีนโยบ�ยในก�รให้ผู้เรียนสำ�เร็จก�รศึกษ�ด้�นอ�ชีวศึกษ�ให้ม�กข้ึน	 เพื่อรองรับ

ก�รจ้�งง�นทั้งภ�คธุรกิจและบริก�ร	 ภ�คอุตส�หกรรมและภ�คก�รเกษตร	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งกลุ ่มอ�ชีพ

ที่เป็นคว�มต้องก�รของตล�ดแรงง�นที่กำ�ลังขย�ยตัวในทุกภ�คส่วน	 กระทรวงศึกษ�ธิก�รซึ่งเป็นหน่วยง�น

ที่ผลิตกำ�ลังคนจำ�เป็นอย่�งยิ่งต้องเร่งประช�สัมพันธ์	สร้�งคว�มเข้�ใจให้นักเรียนได้หันม�สนใจเรียนท�งด้�นอ�ชีพ	

ซึ่งมีตล�ดรองรับอย่�งแน่นอนให้ม�กขึ้น	 แต่เนื่องจ�กสภ�พปัจจุบัน	 ค่�นิยมของผู ้ปกครองและผู ้เรียน

มุ ่งที่จะสนับสนุนให้มีก�รเรียนส�ยส�มัญเพื่อเข้�สู ่ระดับอุดมศึกษ�ส่งผลให้ข�ดกำ�ลังคนในภ�คแรงง�น

เป็นอย่�งม�ก	 รัฐบ�ลจึงมีนโยบ�ยที่จะให้มีก�รจัดก�รศึกษ�เรียนร่วมอ�ชีวศึกษ�และมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย

ควบคู่กันไป	 เพ่ือให้ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 มีคว�มรู้พื้นฐ�นด้�นอ�ชีพและส�ม�รถ

เข้�สู ่ตล�ดแรงง�นได้ทันที	 ก�รจัดก�รอ�ชีวศึกษ�และฝึกอบรมวิช�ชีพถือเป็นอีกช่องท�งหน่ึงท่ีสอดคล้อง

และสัมพันธ์กับตล�ดแรงง�น	 ส�ม�รถผลิตกำ�ลังคนในระดับฝีมือที่ได้ม�ตรฐ�น	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

ก�รอ�ชีวศึกษ�ได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญดังกล่�วจึงจัดให้มีสถ�บันก�รอ�ชีวศึกษ�อย่�งหล�กหล�ยยิ่งข้ึน	

เพื่อเป็นก�รเพิ่มโอก�สท�งก�รศึกษ�ด้�นวิช�ชีพให้แก่ประช�ชนวัยเรียนและวัยทำ�ง�นต�มคว�มถนัด	

คว�มสนใจและส�ม�รถเข้�ถึงก�รอ�ชีวศึกษ�ได้ง่�ยขึ้น	 โดยก�รขย�ยวิช�ชีพและกลุ่มเป้�หม�ยเข้�สู่ระบบ

ก�รจดัก�รอ�ชวีศกึษ�ให้ชดัเจน	ทัว่ถงึ	และรวดเรว็ขึน้	เพือ่เป็นท�งเลอืกสำ�หรบัผูเ้รยีนระดบัมธัยมศกึษ�ตอนปล�ย

ที่มีคว�มประสงค์จะเรียนควบคู่กันไปทั้งส�ยส�มัญและส�ยอ�ชีพ	 เม่ือเรียนครบต�มหลักสูตร	 ผู้เรียนส�ม�รถ

สำ�เร็จก�รศึกษ�ทั้งหลักสูตรมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยส�ยส�มัญและส�ยอ�ชีพไปพร้อมกัน	 ทั้งนี้	 ได้มีก�รกำ�หนด

ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนโดยก�รทำ�บันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนระหว่�งสถ�นศึกษ�

ที่เปดสอนหลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	 (ปวช.)	 กับสถ�นศึกษ�ท่ีเปดสอนมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยหลักสูตร

แกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 เป็นคว�มร่วมมือก�รจัดก�รศึกษ�เรียนร่วมหลักสูตรอ�ชีวศึกษ�และมัธยมศึกษ�

ตอนปล�ย	(ทวิศึกษ�)
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	 ก�รจัดก�รอ�ชีวศึกษ�ต�มหลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	 (ปวช.)	 มุ่งให้มีคว�มสัมพันธ์สอดคล้องกับ

แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	 แผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ	 ปรัชญ�ก�รอ�ชีวศึกษ�และม�ตรฐ�นก�รศึกษ�

วิช�ชีพหรือม�ตรฐ�นสมรรถนะของส�ข�วิช�น้ัน	 ๆ	 ในก�รจัดก�รศึกษ�โดยมุ่งเน้นผลิตผู้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ

และทักษะในระดับฝีมือ	มีสมรรถนะที่ส�ม�รถปฏิบัติง�นอ�ชีพ	ได้จริง	มีคุณธรรม	จริยธรรม	จรรย�บรรณวิช�ชีพ

และกิจนิสัยที่เหม�ะสมในก�รทำ�ง�น	 สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของเศรษฐกิจและสังคม	 ส�ม�รถปฏิบัติง�น

ได้อย่�งมีคว�มสุขและพัฒน�ตนเองให้มีคว�มก้�วหน้�ท�งวิช�ก�รและวิช�ชีพ	 พร้อมกันน้ียังเป็นหลักสูตร

ท่ีสำ�นักง�นข้�ร�ชก�รพลเรือน	 (ก.พ.)	 ได้พิจ�รณ�แล้วมีมติรับรองคุณวุฒิต�มหลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ

ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�บรรจุเข้�รับร�ชก�รเป็นข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญในตำ�แหน่ง

ที่สำ�นักง�นข้�ร�ชก�รพลเรือน	 (ก.พ.)	 กำ�หนดว่�คุณวุฒิดังกล่�วเป็นคุณสมบัติเฉพ�ะสำ�หรับตำ�แหน่งได้

ในอัตร�เงินเดือนต่�ง	 ๆ	 โดยโครงสร้�งหลักสูตรอ�ชีวศึกษ�ระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	 (ปวช.)	 ประกอบด้วย

ประเภทวิช�	ดังนี้

	 1.	 ประเภทวิช�อุตส�หกรรม

		 2.		ประเภทวิช�พ�ณิชยกรรม

		 3.		ประเภทวิช�ศิลปกรรม

		 4.		ประเภทวิช�คหกรรม

		 5.		ประเภทวิช�เกษตรกรรม

		 6.		ประเภทวิช�ประมง

		 7.		ประเภทวิช�อุตส�หกรรมท่องเที่ยว

		 8.		ประเภทวิช�อุตส�หกรรมสิ่งทอ

		 9.		ประเภทวิช�เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร	

		 ในแต่ละประเภทวิช�แบ่งเป็นส�ข�วิช�และส�ข�ง�น	ดังนี้
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สรุปส�ข�วิช�และส�ข�ง�น หลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ พุทธศักร�ช 2556

ประเภทวิช� ส�ข�วิช� ส�ข�ง�น

1.	อุตส�หกรรม 1.	ช่�งยนต์ 1.	ย�นยนต์

2.	เครื่องกลอุตส�หกรรม

3.	เครื่องกลเรือ

4.	เครื่องกลเกษตร

5.	ตัวถังและสีรถยนต์

2.	ช่�งกลโรงง�น 1.	เครื่องมือกล

2.	แม่พิมพ์โลหะ

3.	แม่พิมพ์พล�สติก

4.	ผลิตชิ้นส่วนย�นยนต์

3.	ช่�งเชื่อมโลหะ 1.	ผลิตภัณฑ์

2.	โครงสร้�ง

3.	อุตส�หกรรมต่อตัวถังรถโดยส�ร

4.	ข่�งไฟฟ้�กำ�ลัง ไฟฟ้�กำ�ลัง

5.	ช่�งอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์

6.	ช่�งก่อสร้�ง ก่อสร้�ง

7.	ช่�งเครื่องเรือนและตกแต่งภ�ยใน เครื่องเรือนและตกแต่งภ�ยใน

8.	สถ�ปัตยกรรม สถ�ปัตยกรรม

9.	สำ�รวจ สำ�รวจ

10.	ช่�งเขียนแบบเครื่องกล เขียนแบบเครื่องกล

11.	ช่�งซ่อมบำ�รุง ซ่อมบำ�รุงอุตส�หกรรม

12.	ช่�งพิมพ์ ช่�งพิมพ์

13.	เทคนิคแว่นต�และเลนส์ แว่นต�และเลนส์

14.	ช่�งต่อเรือ 1.	ต่อเรือโลหะ

2.	ต่อเรือไม้และไฟเบอร์กล�ส

3.	น�ว�สถ�ปัตย์

15.	โทรคมน�คม โทรคมน�คม

16.	โยธ� โยธ�

17.	อุตส�หกรรมย�ง อุตส�หกรรมย�ง

18.	เมคค�ทรอนิกส์ เมคค�ทรอนิกส์
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ประเภทวิช� ส�ข�วิช� ส�ข�ง�น

2.	พ�ณิชยกรรม 1.	ก�รบัญชี ก�รบัญชี

2.	ก�รตล�ด ก�รตล�ด

3.	ก�รเลข�นุก�ร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4.	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจสถ�นพย�บ�ล

5.	ธุรกิจสถ�นพย�บ�ล ก�รประช�สัมพันธ์

6.	ก�รประช�สัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7.	ธุรกิจค้�ปลีก 1.	ธุรกิจค้�ปลีกทั่วไป

2.	ธุรกิจค้�ปลีกร้�นสะดวกซื้อ

3.	ธุรกิจค้�ปลีกสรรพสินค้�

4.	ธุรกิจค้�ปลีกซุปเปอร์เซ็นเตอร์

5.	ธุรกิจค้�ปลีกซุปเปอร์ม�ร์เก็ต

6.	ธุรกิจค้�ปลีกสินค้�เฉพ�ะอย่�ง

7.	ธุรกิจค้�ปลีกอ�ห�รและภัตต�ค�ร

8.	ภ�ษ�ต่�งประเทศ ภ�ษ�ต่�งประเทศ

3.	ศิลปกรรม 1.	วิจิตรศิลป วิจิตรศิลป

2.	ก�รออกแบบ ก�รออกแบบ

3.	ศิลปหัตถกรรม ศิลปหัตถกรรม

4.	ศิลปกรรมเซร�มิก ศิลปกรรมเซร�มิก

5.	ศิลปกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ ศิลปกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ

6.	ก�รถ่�ยภ�พและวีดิทัศน์ ก�รถ่�ยภ�พและวีดิทัศน์

7.	เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีศิลปกรรม

8.	คอมพิวเตอร์กร�ฟก 1.	คอมพิวเตอร์กร�ฟกอ�ร์ต

2.	มัลติมีเดีย

3.	แอนิเมชั่น

9.	อุตส�หกรรมเครื่องหนัง ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง

10.	เครื่องประดับอัญมณี 1.	เครื่องประดับอัญมณี

2.	ก�รเจียระไนอัญมณี

11.	ช่�งทองหลวง 1.	ช่�งทองหลวง

2.	เครื่องประดับอัญมณี

12.	ศิลปก�รดนตรี 1.	ดนตรี

2.	ดนตรีประกอบสื่อและก�รแสดง
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ประเภทวิช� ส�ข�วิช� ส�ข�ง�น

	4.	คหกรรม 1.	แฟชั่นและสิ่งทอ 1.	แฟชั่นดีไซน์

2.	เสื้อผ้�แฟชั่น

3.	อุตส�หกรรมเสื้อผ้�

4.	ธุรกิจแฟชั่น

2.	อ�ห�รและโภชน�ก�ร 1.	อ�ห�รและโภชน�ก�ร

2.	ก�รแปรรูปอ�ห�ร

3.	ธุรกิจอ�ห�ร

3.	คหกรรมศ�สตร์ 1.	ธุรกิจดอกไม้และง�นประดิษฐ์

2.	เด็กปฐมวัย

3.	คหกรรมเพื่อก�รโรงแรม

4.	เสริมสวย เสริมสวย

5.	เกษตรกรรม 1.	เกษตรกรรม 1.	ก�รเกษตร

2.	พืชศ�สตร์

3.	สัตวศ�สตร์

4.	ช่�งเกษตร

5.	อุตส�หกรรมเกษตร

6.	ผลิตสัตว์นำ้�

6.	ประมง 1.	เพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้� เพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้�

2.	แปรรูปสัตว์นำ้� 1.	แปรรูปสัตว์นำ้�

2.	ผลิตภัณฑ์สัตว์นำ้�แช่เยือกแข็ง

3.	ซูริมิและผลิตภัณฑ์

4.	ผลิตภัณฑ์สัตว์นำ้�บรรจุกระปอง

7.	อุตส�หกรรมท่องเที่ยว 1.	ก�รโรงแรม ก�รโรงแรม

2.	ก�รท่องเที่ยว ก�รท่องเที่ยว

8.	อุตส�หกรรมสิ่งทอ 1.	เทคโนโลยีสิ่งทอ เทคโนโลยีสิ่งทอ

2.	เคมีสิ่งทอ เคมีสิ่งทอ

3.	เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม

9.	เทคโนโลยีส�รสนเทศ

และก�รสื่อส�ร

1.	เทคโนโลยีส�รสนเทศ เทคโนโลยีส�รสนเทศ

9 ประเภทวิช� 51 ส�ข�วิช� 88 ส�ข�ง�น
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 โครงสร้�งหลักสูตรสถ�นศึกษ�

	 สถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 จัดโครงสร้�งหลักสูตรสถ�นศึกษ�

ต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 พุทธศักร�ช	 2551	 ก�รจัดก�รศึกษ�เรียนร่วมหลักสูตรอ�ชีวศึกษ�

และมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	(ทวิศึกษ�)	ดังนี้

 1.  ร�ยวิช�พื้นฐ�นต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช 2551 

		 	 สถ�นศกึษ�จดัร�ยวชิ�พืน้ฐ�น	8	กลุม่ส�ระก�รเรยีนรู	้จำ�นวน	41	หน่วยกติ	โดยว�งแผนก�รจดั	ดงันี้	

		 	 1.1		 ร�ยวิช�พื้นฐ�นที่จะเทียบโอนผลก�รเรียนเข้�สู่ร�ยวิช�ในกลุ่มวิช�ต่�ง	 ๆ	 ของหมวดวิช�

ทักษะชีวิต	ต�มหลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	พุทธศักร�ช	2556	จำ�นวน	22	หน่วยกิต	ก�รจัดร�ยวิช�พื้นฐ�น

กลุ่มนี้	ให้พิจ�รณ�ถึงม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้/ตัวชี้วัดต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	พุทธศักร�ช	2551	

		 		 1.2		ร�ยวิช�พื้นฐ�นที่จะเทียบโอนผลก�รเรียนเข้�สู่ร�ยวิช�ในหมวดวิช�เลือกเสรี	 ต�มหลักสูตร

ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	 พุทธศักร�ช	 2556	 จำ�นวน	 10	 หน่วยกิต	 ก�รจัดร�ยวิช�พื้นฐ�นกลุ่มนี้	 ให้พิจ�รณ�

ถึงม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้/ตัวชี้วัดต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	พุทธศักร�ช	2551	

    ร�ยวิช�ต�มกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้  ไม่น้อยกว่� 41 หน่วยกิต

	 	 	 	 -	ภ�ษ�ไทย	 6	หน่วยกิต

	 	 	 	 -	คณิตศ�สตร์	 6	หน่วยกิต

	 	 	 	 -	วิทย�ศ�สตร์	 6	หน่วยกิต

	 	 	 	 -	สังคมศึกษ�	ศ�สน�และวัฒนธรรม	 8	หน่วยกิต

	 	 	 	 -	สุขศึกษ�และพลศึกษ�	 3	หน่วยกิต

	 	 	 	 -	ศิลปะ	 3	หน่วยกิต

	 	 	 	 -	ก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี	 3	หน่วยกิต

	 	 	 	 -	ภ�ษ�ต่�งประเทศ	 6	หน่วยกิต

	 		 	 	 อนึ่ง	 ก�รจัดร�ยวิช�พื้นฐ�นให้พิจ�รณ�ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้/ตัวชี้วัดต�มหลักสูตรแกนกล�ง

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 พุทธศักร�ช	 2551	 กับจุดประสงค์และเน้ือห�ของร�ยวิช�ในหมวดวิช�ทักษะชีวิต

และหมวดวิช�เลือกเสรี	ของหลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	(ปวช.)	โดยมีเนื้อห�สอดคล้องไม่น้อยกว่�ร้อยละ	60	

 2.  ร�ยวิช�เพิ่มเติมต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช 2551 

		 	 สถ�นศึกษ�ต้องจัดร�ยวิช�เพิ่มเติม	รวมไม่น้อยกว่�	40	หน่วยกิต	โดยว�งแผนก�รจัด	ดังนี้

		 	 2.1	 ร�ยวิช�เพิ่มเติมที่สอดคล้องกับนโยบ�ยของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 และ/หรือจุดเน้น

ของสถ�นศึกษ�	(ถ้�มี)	

		 	 2.2		ร�ยวชิ�เพิม่เตมิทีจ่ะรบัเทยีบโอนจ�กหมวดวชิ�ทกัษะวชิ�ชีพ	หลกัสตูร	ปวช.	วฒุปิระก�ศนยีบตัร

วิช�ชีพ	 (ปวช.)	 ประเภทวิช�	 ส�ข�วิช�	 ส�ข�ง�นใด	 ในหลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	 พุทธศักร�ช	 2556	

ให้นำ�ร�ยวิช�ในหมวดวิช�ทักษะวิช�ชีพ	ไม่น้อยกว่�	71	หน่วยกิต	ไปจัดเป็นหลักสูตรสถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�น

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ก�รกำ�หนดร�ยวิช�	ได้แก่	ชื่อวิช�	จุดประสงค์	เนื้อห�ร�ยวิช�และชั่วโมงเรียน	

เป็นไปต�มหลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	พุทธศักร�ช	2556	ก�รคิดค่�หน่วยกิตเป็นไปต�มหลักสูตรแกนกล�ง

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 พุทธศักร�ช	 2551	 คือ	 40	 ช่ัวโมง	 เท่�กับ	 1	 หน่วยกิต	 แต่จำ�นวนหน่วยกิตร�ยวิช�

ต้องไม่น้อยกว่�ร�ยวิช�ในโครงสร้�งของหลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	พุทธศักร�ช	2556	
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     หมวดวิช�ทักษะวิช�ชีพ ไม่น้อยกว่� 71 หน่วยกิต

	 	 	 	 -	กลุ่มทักษะวิช�ชีพพื้นฐ�น	 ไม่น้อยกว่�	18	หน่วยกิต

	 	 	 	 -	กลุ่มทักษะวิช�ชีพเฉพ�ะ	 	24	หน่วยกิต

	 	 	 	 -	กลุ่มทักษะวิช�ชีพเลือก	 	ไม่น้อยกว่�	21	หน่วยกิต

	 	 	 	 -	ฝึกประสบก�รณ์ทักษะวิช�ชีพ	 	4	หน่วยกิต

	 	 	 	 -	โครงก�รพัฒน�ทักษะวิช�ชีพ	 	4	หน่วยกิต

		 	 	 	 สถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 (สพฐ.)	 แต่งตั้งคณะกรรมก�ร

เพือ่พจิ�รณ�ร�ยวชิ�หมวดวชิ�ทกัษะวชิ�ชพีของสถ�นศกึษ�สงักดัสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชวีศกึษ�	(สอศ.)	

กำ�หนดเป็นร�ยวิช�เพิ่มเติมต�มแผนก�รเรียนของหลักสูตรสถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�

ขั้นพื้นฐ�น	 สพฐ.	 โดยนับรวมร�ยวิช�เพิ่มเติม	 ต�มนโยบ�ยของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 ให้มีเวล�เรียนทั้งหมด	

ไม่น้อยกว่�	40	หน่วยกิต	

 3. กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน 

	 	 สถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 (สพฐ.)	 จัดกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน

ต�มโครงสร้�งเวล�เรียนในระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	360	ชั่วโมง	ตลอด	3	ปี	โดยจัดให้เรียนทุกภ�คเรียนปกติ	

ภ�คเรียนละ	3	ชั่วโมงต่อสัปด�ห์

		 	 ทั้งนี้	 สถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 (สพฐ.)	 และสถ�นศึกษ�

สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	 (สอศ.)	 ที่ร่วมกันจัดก�รศึกษ�เรียนร่วมหลักสูตรอ�ชีวศึกษ�

และมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 (ทวิศึกษ�)	 ต้องร่วมกันว�งแผนก�รจัดหลักสูตรสถ�นศึกษ�ในแต่ละประเภทวิช�	

ส�ข�วิช�	 ส�ข�ง�น	 ให้ผู ้เรียนเรียนครบต�มโครงสร้�งหลักสูตรของทั้งสองสถ�นศึกษ�	 และมีเวล�เรียน

ไม่น้อยกว่�	3	ปี	
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กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ หน่วยกิต

1. ร�ยวิช�พื้นฐ�น 41 นก.

	1.1	ภ�ษ�ไทย 	6	นก.

	1.2	คณิตศ�สตร์	 	6	นก.

	1.3	วิทย�ศ�สตร์ 	6	นก.

	1.4	สังคมศึกษ�	ศ�สน�และวัฒนธรรม 	8	นก.

	1.5	สุขศึกษ�และพลศึกษ� 	3	นก.

	1.6	ศิลปะ 	3	นก.

	1.7	ก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี 	3	นก.

	1.8	ภ�ษ�ต่�งประเทศ	(ภ�ษ�อังกฤษ) 	6	นก.

2. ร�ยวิช�เพิ่มเติม (ไม่น้อยกว่� 40 หน่วยกิต)

	2.1	ร�ยวิช�เพิ่มเติมที่สอดคล้องกับนโยบ�ยของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

	และ/หรือจุดเน้นของสถ�นศึกษ�	

.....	นก.

	2.2	ร�ยวิช�เพิ่มเติม	จัดต�มหมวดทักษะวิช�ชีพ	หลักสูตร	ปวช. ไม่น้อยกว่�	71	นก.

	1)	กลุ่มทักษะวิช�ชีพพื้นฐ�น	(ไม่น้อยกว่�	18	หน่วยกิต)

	2)	กลุ่มทักษะวิช�ชีพเฉพ�ะ	(24	หน่วยกิต)

	3)	กลุ่มทักษะวิช�ชีพเลือก	(ไม่น้อยกว่�	21	หน่วยกิต)

	4)	ฝึกประสบก�รณ์ทักษะวิช�ชีพ	(4	หน่วยกิต)

	5)	โครงก�รพัฒน�ทักษะวิช�ชีพ	(4	หน่วยกิต)

3. กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน 360 ชั่วโมง

รวม ไม่น้อยกว่� 112 นก. 

	 *	 สถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 (สพฐ.)	 พิจ�รณ�ร�ยวิช�

หมวดวิช�ทักษะวิช�ชีพ	 หลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	 (ปวช.)	 กำ�หนดเป็นร�ยวิช�เพิ่มเติมต�มแผนก�รเรียน

หลักสูตรสถ�นศึกษ�	 โดยนับรวมร�ยวิช�เพิ่มเติมต�มนโยบ�ยของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 ให้มีเวล�เรียนทั้งหมด	

ไม่น้อยกว่�	40	หน่วยกิต	

โครงสร้�งหลักสูตรสถ�นศึกษ�ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย

ก�รจัดก�รศึกษ�เรียนร่วมหลักสูตรอ�ชีวศึกษ�และมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย (ทวิศึกษ�)
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โครงสร้�งหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช 2551 และ

โครงสร้�งหลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ พุทธศักร�ช 2556

หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 
พุทธศักร�ช 2551 ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย

หลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ (ปวช.) 
พุทธศักร�ช 2556

ร�ยวิช� หน่วยกิต ร�ยวิช� หน่วยกิต

1. ร�ยวิช�พื้นฐ�น  41 หน่วยกิต 1. หมวดทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่� 22 นก.

	1.1	ภ�ษ�ไทย 6	นก. 	1.1	กลุ่มวิช�ภ�ษ�ไทย ไม่น้อยกว่�	3	นก.

	1.2	ภ�ษ�ต่�งประเทศ
	(ภ�ษ�อังกฤษ)

6	นก. 	1.2	กลุ่มวิช�ภ�ษ�ต่�งประเทศ ไม่น้อยกว่�	6	นก.

	1.3	วิทย�ศ�สตร์ 6	นก. 	1.3	กลุ่มวิช�วิทย�ศ�สตร์ ไม่น้อยกว่�	4	นก.

	1.4	คณิตศ�สตร์ 6	นก. 	1.4	กลุ่มวิช�คณิตศ�สตร์ ไม่น้อยกว่�	4	นก.

	1.5	สังคมศึกษ� 6	นก. 	1.5	กลุ่มวิช�สังคมศึกษ� ไม่น้อยกว่�	3	นก.

	1.6	สุขศึกษ�และพลศึกษ� 8	นก. 	1.6	กลุ่มวิช�สุขศึกษ�และ
	พลศึกษ�

ไม่น้อยกว่�	2	นก.

	1.7	ศิลปะ 3	นก.

	1.8	ก�รง�นอ�ชีพและ
	เทคโนโลยี

3	นก.

2. ร�ยวิช�เพิ่มเติม ไม่น้อยกว่� 40 นก. 2. หมวดวิช�ทักษะวิช�ชีพ ไม่น้อยกว่� 71 นก.

	2.1	กลุ่มทักษะวิช�ชีพพื้นฐ�น ไม่น้อยกว่�	18	นก.

	2.2	กลุ่มทักษะวิช�ชีพเฉพ�ะ 24	นก.

	2.3	กลุ่มทักษะวิช�ชีพเลือก ไม่น้อยกว่�	21	นก.

	2.4	ฝึกประสบก�รณ์ทักษะ	
	วิช�ชีพ

4	นก.

	2.5	โครงก�รพัฒน�ทักษะ	
	วิช�ชีพ

4	นก.

3.	หมวดวิช�เลือกเสรี ไม่น้อยกว่�	10	นก.

3. กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน 360 ชั่วโมง 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ชั่วโมงต่อสัปด�ห์

รวม ไม่น้อยกว่� 81 นก. รวม ไม่น้อยกว่� 103 นก.
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ต�ร�งก�รเทียบโอนผลก�รเรียนระหว่�งหลักสูตรสถ�นศึกษ�สังกัด สพฐ. และ สอศ.

ในก�รจัดก�รศึกษ�เรียนร่วมหลักสูตรอ�ชีวศึกษ�และมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย (ทวิศึกษ�)

สถ�นศึกษ� สังกัด สพฐ. สถ�นศึกษ� สังกัด สอศ.

หลักสูตรสถ�นศึกษ�
ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย

หน่วยกิต
หลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ 

พุทธศักร�ช 2556
หน่วยกิต

1. ร�ยวิช�พื้นฐ�น 41 หน่วยกิต 1. หมวดทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่� 22 นก.

	1.1	ภ�ษ�ไทย 6	นก. กลุ่มวิช�ภ�ษ�ไทย ไม่น้อยกว่�	3	นก.

	1.2	ภ�ษ�ต่�งประเทศ
	ภ�ษ�อังกฤษ

6	นก. กลุ่มวิช�ภ�ษ�ต่�งประเทศ ไม่น้อยกว่�	6	นก.

	1.3	วิทย�ศ�สตร์ 6	นก. กลุ่มวิช�วิทย�ศ�สตร์ ไม่น้อยกว่�	4	นก.

	1.4	คณิตศ�สตร์ 6	นก. กลุ่มวิช�คณิตศ�สตร์ ไม่น้อยกว่�	4	นก.

	1.5	สังคมศึกษ� 6	นก. กลุ่มวิช�สังคมศึกษ� ไม่น้อยกว่�	3	นก.

	1.6	สุขศึกษ�และพลศึกษ� 8	นก. กลุ่มวิช�สุขศึกษ�และพลศึกษ� ไม่น้อยกว่�	2	นก.

	1.7	ศิลปะ 3	นก. เทียบโอนผลก�รเรียนร�ยวิช�พื้นฐ�นจ�กหลักสูตร
สถ�นศึกษ�	สังกัด	สพฐ.	เป็นผลก�รเรียนหมวดวิช�

ทักษะชีวิตภ�ยใต้เงื่อนไขหลักสูตร	ปวช.	ไม่น้อยกว่�	22	นก.
	1.8	ก�รง�นอ�ชีพและ	
	เทคโนโลยี

3	นก.

มีหน่วยกิตของร�ยวิช�พื้นฐ�นอีก	19	นก.

เทียบโอนผลก�รเรียนร�ยวิช�พื้นฐ�นจ�กหลักสูตร
สถ�นศึกษ�	สังกัด	สพฐ.	หรือต�มข้อตกลงร่วมกัน

เป็นผลก�รเรียนหมวดวิช�ทักษะวิช�ชีพ
ภ�ยใต้เงื่อนไขหลักสูตร	ปวช.

2. ร�ยวิช�เพิ่มเติม ไม่น้อยกว่� 40 นก. 2. หมวดวิช�ทักษะวิช�ชีพ ไม่น้อยกว่� 71 นก.

	2.1	กลุ่มทักษะวิช�ชีพพื้นฐ�น ไม่น้อยกว่�	18	นก.

	2.2	กลุ่มทักษะวิช�ชีพเฉพ�ะ 24	นก.

	2.3	กลุ่มทักษะวิช�ชีพเลือก ไม่น้อยกว่�	21	นก.

	2.4	ฝึกประสบก�รณ์ทักษะ
	วิช�ชีพ

4	นก.

	2.5	โครงก�รพัฒน�ทักษะ
	วิช�ชีพ	

4	นก.	

3. หมวดวิช�เลือกเสรี ไม่น้อยกว่� 10 นก.

3. กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน 360 ชั่วโมง 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ชั่วโมงต่อสัปด�ห์

กิจกรรมแนะแนว เทียบโอนผลก�รประเมินกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน
จ�กหลักสูตรสถ�นศึกษ�สังกัด	สพฐ.	เป็นผลก�รประเมิน

กิจกรรมเสริมหลักสูตรภ�ยใต้เงื่อนไขหลักสูตร	ปวช.
กิจกรรมผู้เรียน/ชุมนุม	ชมรม

กิจกรรมเพื่อสังคม

รวม ไม่น้อยกว่� 81 นก. รวม ไม่น้อยกว่� 103 นก.

เทียบโอนผลก�รเรียน
กลุ่มทักษะวิช�ชีพพื้นฐ�น
กลุ่มทักษะวิช�ชีพเฉพ�ะ
กลุ่มทักษะวิช�ชีพเลือก
ฝึกประสบก�รณ์ทักษะวิช�ชีพ
โครงก�รพัฒน�ทักษะวิช�ชีพ
จ�กหลักสูตร	ปวช.	เป็นผลก�รเรียนร�ยวิช�เพิ่มเติม
ภ�ยใต้เงื่อนไขหลักสูตรก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

เทียบโอนผลก�รเรียนร�ยวิช�พื้นฐ�นที่เหลือ
เป็นผลก�รเรียนในหมวดวิช�เลือกเสรี	10	นก.

ภ�ยใต้เงื่อนไขหลักสูตร	ปวช.
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 ก�รจัดก�รเรียนรู้ ก�รวัดและประเมินผลก�รเรียน

		 	ก�รจดัก�รเรยีนก�รสอนเป็นก�รจัดก�รเรยีนรูใ้นสองสถ�นศกึษ�	โดยเรยีนร�ยวชิ�พืน้ฐ�นในสถ�นศกึษ�	

สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 และเรียนร�ยวิช�หมวดวิช�ทักษะวิช�ชีพในสถ�นศึกษ�

สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	 ต�มตัวอย่�งโครงสร้�งหลักสูตรเรียนร่วมหลักสูตรอ�ชีวศึกษ�

และระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	(ทวิศึกษ�)	ในภ�คผนวก	

	 	สถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น	(สพฐ.)	และสถ�นศกึษ�สงักดัสำ�นกัง�น

คณะกรรมก�รก�รอ�ชวีศกึษ�	(สอศ.)	ว�งแผนร่วมกนัในก�รจดัก�รเรยีนรู	้ก�รวดัผลและประเมนิผลก�รเรยีนรู	้ดงันี้

  1. ร�ยวิช�พื้นฐ�น 

	 	 สถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 (สพฐ.)	 เป็นผู้จัดก�รเรียนก�รสอน	

วัดผลและประเมินผลก�รเรียนและตัดสินผลก�รเรียนของผู้เรียนต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	

พุทธศักร�ช	2551	

   2. ร�ยวิช�เพิ่มเติม

	 		 2.1		 ร�ยวิช�เพิ่มเติมที่สอดคล้องกับนโยบ�ยของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 สถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�น

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 (สพฐ.)	 เป็นผู้จัดก�รเรียนก�รสอน	 วัดและประเมินผล	 ก�รเรียนและตัดสิน

ผลก�รเรียนรู้ของผู้เรียนต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 พุทธศักร�ช	 2551	 โดยเน้นก�รประเมิน

ต�มสภ�พจริง

		 		 2.2		 ร�ยวิช�เพิ่มเติมที่จะรับเทียบโอนจ�กหมวดวิช�ทักษะวิช�ชีพ	 หลักสูตรประก�ศนียบัตร

วิช�ชีพ	 (ปวช.)	 สถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	 (สอศ.)	 เป็นผู้จัดก�รเรียนก�รสอน

และตัดสินผลก�รเรียนของผู้เรียนต�มหลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	พุทธศักร�ช	2556	

  3. กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน 

	 	 สถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�	 ขั้นพื้นฐ�น	 (สพฐ.)	 เป็นผู้จัดกิจกรรมพัฒน�

ผู้เรียน	 วัดและประเมินผลกิจกรรม	 และประเมินผลก�รผ่�นกิจกรรมของผู้เรียนต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�

ขั้นพื้นฐ�น	พุทธศักร�ช	2551

  4.  ก�รฝกประสบก�รณ์ทักษะวิช�ชีพ (ฝกง�น)

		 		 สำ�หรับก�รฝึกประสบก�รณ์ทักษะวิช�ชีพให้ผู้เรียน	 ให้สถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

ก�รอ�ชีวศึกษ�	 (สอศ.)	 จัดห�สถ�นประกอบก�ร	 จัดต�ร�งก�รตรวจเยี่ยมสถ�นประกอบก�รและเป็นผู้วัด

และประเมินผล	 และตัดสินผลก�รเรียนของผู้เรียนต�มหลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	 พุทธศักร�ช	 2556	

โดยต้องดำ�เนินก�ร	ดังนี้

		 	 สถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	 ต้องจัดให้มีก�รฝึกประสบก�รณ์

ทักษะวิช�ชีพ	 ในรูปของก�รฝึกง�นในสถ�นประกอบก�ร	 แหล่งวิทย�ก�ร	 รัฐวิส�หกิจหรือหน่วยง�นของรัฐ	

โดยใช้เวล�รวมไม่น้อยกว่�	 320	 ชั่วโมง	 กำ�หนดให้มีค่�เท่�กับ	 4	 หน่วยกิต	 กรณีสถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�น

คณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�หรือสถ�บันต้องก�รเพิ่มพูนประสบก�รณ์ทักษะวิช�ชีพ	 ส�ม�รถนำ�ร�ยวิช�

ในหมวดวิช�ชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับลักษณะง�นไปเรียนหรือฝึก	 ในสถ�นประกอบก�ร	 รัฐวิส�หกิจหรือ

หน่วยง�นของรัฐได้	 โดยใช้เวล�รวมกับก�รฝึกประสบก�รณ์ทักษะวิช�ชีพ	 ไม่น้อยกว่�	 1	 ภ�คเรียน	 (ระยะเวล�

ในก�รฝึกประสบก�รณ์ทักษะวิช�ชีพ/ฝึกง�น	ภ�คฤดูร้อนในระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	5
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  5. โครงก�รพัฒน�ทักษะวิช�ชีพ

	 		 เป็นร�ยวิช�ที่เปดโอก�สให้ผู้เรียนได้ศึกษ�ค้นคว้�	 บูรณ�ก�รคว�มรู้	 ทักษะและประสบก�รณ์

จ�กสิ่งที่ได้เรียนรู้	 ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองต�มคว�มถนัดและคว�มสนใจ	 ในก�รเลือกเรื่องที่จะศึกษ�ค้นคว้�	

ก�รว�งแผน	 ก�รกำ�หนดขั้นตอนก�รดำ�เนินก�ร	 ก�รดำ�เนินง�น	 ก�รประเมินผลและก�รจัดทำ�ร�ยง�น	 ซึ่งอ�จ

ทำ�เป็นร�ยบุคคลหรือกลุ่มก็ได้	โดยดำ�เนินก�ร	ดังนี้

	 		 (1)	สถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�ต้องจัดให้ผู ้เรียนจัดทำ�โครงก�ร

พัฒน�ทักษะวิช�ชีพที่สัมพันธ์หรือสอดคล้องกับส�ข�วิช�	 ในภ�คเรียนที่	 5	 และ/หรือภ�คเรียนที่	 6	 รวมจำ�นวน	

4	หน่วยกติ	ใช้เวล�ไม่น้อยกว่�	216	ชัว่โมง	ทัง้นี	้ต้องจดัให้มชีัว่โมงเรยีน	4	ชัว่โมง	ต่อสปัด�ห์	กรณทีีใ่ช้ร�ยวชิ�เดยีว

ห�กจัดให้มีโครงก�รพัฒน�ทักษะวิช�ชีพ	2	ร�ยวิช�	คือ	โครงก�ร	1	และโครงก�ร	2	ให้สถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�น

คณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�หรือสถ�บันจัดให้มีชั่วโมงเรียนต่อสัปด�ห์ที่เทียบเคียงกับเกณฑ์ดังกล่�วข้�งต้น

		 	 (2)	ก�รตัดสินผลก�รเรียนและให้ระดับผลก�รเรียน	ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับร�ยวิช�อื่น	ๆ	

  6. ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน มี 3 แนวท�ง ดังนี้

	 		 แนวท�งที่	1	เรียนในร�ยวิช�พื้นฐ�นและกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	3	วันต่อสัปด�ห์	และเรียนร�ยวิช�

เพิ่มเติมหมวดทักษะวิช�ชีพ	3	วันต่อสัปด�ห์	

	 		 แนวท�งที่	 2	 เรียนในร�ยวิช�พื้นฐ�นและกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนภ�คเรียนที่	 1-3	 และเรียนร�ยวิช�

เพิ่มเติมหมวดทักษะวิช�ชีพ	ภ�คเรียนที่	4-6

	 	 	แนวท�งที	่3	เรยีนรปูแบบทวภิ�ค	ีทำ�สญัญ�กบัสถ�นประกอบก�ร	บรษิทั	เรยีนแบบ	Block	Course	

โดยเรียนทฤษฎีคว�มรู้ที่จำ�เป็นให้จบภ�ยในไม่เกิน	3	ภ�คเรียน	ไปเป็นพนักง�น	นักเรียน	ครู	สถ�นประกอบก�ร	

ถอดกระบวนก�ร	 กำ�หนดสมรรถนะ	 ทฤษฎีองค์คว�มรู้ต�มตัวชี้วัดและผลก�รเรียนรู้พร้อมสื่อ	 แหล่งคว�มรู้	

ให้นักเรียนร�ยง�นผลก�รทำ�ง�นและวัดผลต�มสภ�พจริง

	 	 **	ทำ�โครงก�รวิช�ชีพและฝึกประสบก�รณ์วิช�ชีพ	ยกเว้นแนวท�งที่	3

	 	 **	 ทั้งนี้แนวท�งที่	 1	 และแนวท�งที่	 2	 ส�ม�รถจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนต�มบริบท

ของสถ�นศึกษ�
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การเทียบโอนผลการเรียน

	 สถ�นศกึษ�สงักดัสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น	(สพฐ.)	และสถ�นศกึษ�สงักดัสำ�นกัง�น

คณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	 (สอศ.)	 แต่งตั้งคณะกรรมก�รเทียบโอนผลก�รเรียน	 เพื่อดำ�เนินก�รเทียบโอน

ผลก�รเรียนให้ผู ้เรียนครบต�มข้อกำ�หนดของหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�	 ข้ันพื้นฐ�น	 พุทธศักร�ช	 2551	

(ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย)	และหลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	พุทธศักร�ช	2556	ดังนี้	

 1.  หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

		 	 สถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 (สพฐ.)	 รับเทียบโอนผลก�รเรียน

ร�ยวชิ�จ�กหมวดวชิ�ทกัษะวชิ�ชพี	หลกัสตูรประก�ศนยีบตัรวชิ�ชพี	เป็นร�ยวชิ�เพิม่เตมิต�มหลกัสตูรสถ�นศกึษ�

ระดบัมธัยมศกึษ�ตอนปล�ย	ก�รจดัก�รศกึษ�เรยีนร่วมหลกัสตูรอ�ชวีศกึษ�และมธัยมศกึษ�ตอนปล�ย	(ทวศิกึษ�)	

มีแนวปฏิบัติก�รเทียบโอนผลก�รเรียน	ดังนี้

	 		 1.1		 ก�รเทียบโอนผลก�รเรียนดำ�เนินก�รได้ระหว่�งเรียน	โดยเป็นคว�มร่วมมือระหว่�งสถ�นศึกษ�	

สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	(สพฐ.)	และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	(สอศ.)

	 		 1.2		จำ�นวนหน่วยกติและร�ยวชิ�ทีไ่ด้จ�กก�รเทยีบโอนผลก�รเรยีน	ให้ผลก�รเรยีนต�มหลกัฐ�นเดมิ

ที่ปร�กฏโดยให้ปรับชื่อรหัสวิช�ต�มโครงสร้�งหลักสูตรสถ�นศึกษ�กำ�หนด

		 		 1.3		ก�รตรวจสอบผลก�รเรยีนและจำ�นวนหน่วยกติ	เพือ่ตรวจสอบว่�	ผูเ้รยีนเรยีนครบต�มโครงสร้�ง

หลักสูตร	เมื่อจบภ�คเรียนที่	1	ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	6	โดยคณะกรรมก�รเทียบโอนผลก�รเรียนของสถ�นศึกษ�	

		 		 1.4		 สถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 (สพฐ.)	 จัดทำ�ใบแสดง

ผลก�รเรียนร�ยวิช�ของผู้เรียนต�มโครงสร้�งหลักสูตรสถ�นศึกษ�	 เพื่อใช้เป็นเอกส�รหลักฐ�นก�รศึกษ�

ในก�รเทียบโอนผลก�รเรียนเข้�สู่หลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	(ปวช.)

		 		 1.5		 ก�รคดิผลก�รเรยีนเฉลีย่ให้เป็นไปต�มเกณฑ์ของสถ�นศกึษ�ทีร่บัเทยีบโอนกำ�หนด	โดยคดิต�ม

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ทุกภ�คเรียนต�มโครงสร้�งหลักสูตรสถ�นศึกษ�

		 		 1.6		ก�รจดัทำ�ระเบยีนแสดงผลก�รเรยีน	หลกัสตูรแกนกล�งก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น	ระดบัมธัยมศกึษ�

ตอนปล�ย	(ปพ.1	:	พ)	ให้กรอกจำ�นวนหน่วยกิต	ร�ยวิช�และผลก�รเรียนเฉลี่ย	(GPAX)	ให้ครบถ้วนต�มโครงสร้�ง

หลักสูตรสถ�นศึกษ�

		 		 1.7		 สถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 (สพฐ.)	 จัดเก็บรักษ�หลักฐ�น

แสดงผลก�รเรียน	 ผลก�รฝึกประสบก�รณ์ทักษะวิช�ชีพ	 ผลก�รจัดทำ�โครงก�รพัฒน�ทักษะวิช�ชีพและหลักฐ�น

ก�รเทียบโอนที่ดำ�เนินก�ร	โดยคณะกรรมก�รเทียบโอนผลก�รเรียนไว้เป็นหลักฐ�น	

 2. หลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ

		 	 สถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	(สอศ.)	รับเทียบโอนผล	ก�รเรียน	ดังนี้	

	 		 2.1		 ร�ยวิช�พื้นฐ�นต�มหลักสูตรสถ�นศึกษ�	สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�	ขั้นพื้นฐ�น	

(สพฐ.)	 จำ�นวน	 41	 หน่วยกิต	 รับเทียบโอนเป็นร�ยวิช�ในหมวดวิช�ทักษะชีวิต	 22	 หน่วยกิต	 อีก	 19	 หน่วยกิต	

เทียบโอนเป็นร�ยวิช�ในหมวดวิช�เลือกเสรี	 10	 หน่วยกิต	 และ/หรือหมวดวิช�ทักษะวิช�ชีพของสถ�นศึกษ�

สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	(สอศ.)

		 		 	 	 ทั้งนี้	ร�ยวิช�ที่สถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	(สอศ.)	รับเทียบโอน

ผลก�รเรียนได้	ผู้เรียนจะต้องได้ผลก�รเรียน	ตั้งแต่	2.0	ขึ้นไป	
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	 		 2.2		 กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	 ต�มหลักสูตรสถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�

ขั้นพื้นฐ�น	(สพฐ.)	เทียบโอนเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรต�มประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	(ปวช.)	

		 		 	 	 ทั้งนี้	 สถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	 (สอศ.)	 จัดทำ�ใบแสดง

ผลก�รเรียนร�ยวิช�ของผู้เรียนต�มโครงสร้�งหลักสูตรสถ�นศึกษ�	 เพื่อใช้เป็นเอกส�รหลักฐ�นก�รศึกษ�

ในก�รเทียบโอนผลก�รเรียนเข้�สู่หลักสูตรก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

		 	 	 	 แนวท�งก�รเทียบร�ยวิช�ต�มระเบียบกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 ว่�ด้วยก�รจัดก�รศึกษ�

และประเมนิผลก�รเรยีนต�มหลกัสตูรประก�ศนยีบตัรวชิ�ชพี	พทุธศกัร�ช	2556	คอื	ต้องเป็นร�ยวชิ�หรอืกลุม่วชิ�

ท่ีมจีดุประสงค์และเนือ้ห�ใกล้เคียงกนั	ไม่ตำ�่กว่�ร้อยละ	60	และมจีำ�นวนหน่วยกติ	ไม่น้อยกว่�หน่วยกติของร�ยวชิ�

ที่ระบุไว้ในหลักสูตร	โดยมีแนวท�งในก�รพิจ�รณ�	ดังนี้

 3.  ก�รโอนผลก�รเรียนร�ยวิช� 

	 	 ร�ยวิช�ที่นำ�ม�ขอโอนผลก�รเรียนจะต้องเป็นร�ยวิช�ที่ได้ระดับผลก�รเรียนไม่ตำ่�กว่�	 2.0	

กรณทีีไ่ด้ระดบัผลก�รเรยีนตำ�่กว่�	2.0	ให้สถ�นศกึษ�ทีร่บัโอนผลก�รเรยีนประเมนิใหม่	ถ้�มผีลต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�นแล้ว

จงึรบัโอนร�ยวชิ�นัน้	ร�ยวชิ�ทีไ่ด้รบัผลก�รเรยีนตัง้แต่	2.0	ขึน้ไป	สถ�นศกึษ�จะรบัโอนผลก�รเรยีนหรอืจะทำ�ก�ร

ประเมินใหม่แล้วจึงรับโอนย้�ยร�ยวิช�นั้นก็ได้

		 	 กรณีมีก�รประเมินใหม่	 ระดับผลก�รเรียนให้เป็นไปต�มท่ีได้จ�กก�รประเมินใหม่	 แต่ต้องไม่สูง

ไปกว่�เดิม	

  4.  ก�รให้ระดับผลก�รเรียนเฉพ�ะร�ยวิช� 

		 	 ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลก�รเรียนต�มระเบียบกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 ว่�ด้วยก�รจัดก�รศึกษ�

และประเมินผลก�รเรียนต�มหลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	พุทธศักร�ช	2556	ดังนี้

	 	 4.0		 หม�ยถึง	 ผลก�รเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

	 	 3.5		 หม�ยถึง	 ผลก�รเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีม�ก

	 	 3.0		 หม�ยถึง	 ผลก�รเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี

	 	 2.5		 หม�ยถึง	 ผลก�รเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้

	 	 2.0		 หม�ยถึง	 ผลก�รเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้

	 	 1.5		 หม�ยถึง	 ผลก�รเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน

	 	 1.0		 หม�ยถึง	 ผลก�รเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนม�ก

		 	 	0	 	 หม�ยถึง	 ผลก�รเรียนตก

หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น/

หลักสูตรก�รศึกษ�นอกระบบระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น หลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ

ร�ยวิช� ร�ยวิช�

ร�ยวิช�

ร�ยวิช�

กลุ่มวิช�

กลุ่มวิช�

กลุ่มวิช�กลุ่มวิช�
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หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

พุทธศักร�ช 2551

หลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ

พุทธศักร�ช 2556

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทย 6 นก. กลุ่มวิช�ภ�ษ�ไทย

2000-1101	ภ�ษ�ไทยพื้นฐ�น

2000-1102	ภ�ษ�ไทยเพื่ออ�ชีพ	*	

2000-1104	ภ�ษ�ไทยในง�นอ�ชีพ	*	

2000-1105	ภ�ษ�เขียนในง�นอ�ชีพ	*	

2000-1106	ภ�ษ�ไทยเชิงสร้�งสรรค์

หม�ยเหตุ 

*	หม�ยถึง	นำ�ไปเทียบเป็นร�ยวิช�ในหมวดวิช�เลือกเสรี

3 นก.

2-0-2

1-0-1

1-0-1

1-0-1

1-0-1

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

ภ�ษ�ต่�งประเทศ

6 นก. กลุ่มวิช�ภ�ษ�ต่�งประเทศ

2000-1201	ภ�ษ�อังกฤษในชีวิตจริง	1

2000-1202	ภ�ษ�อังกฤษในชีวิตจริง	2

2000-1205	ก�รอ่�นสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำ�วัน

2000-1206	ก�รเขียนในชีวิตประจำ�วัน

6 นก.

2-0-2

2-0-2

0-2-1

0-2-1

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์ 6 นก. กลุ่มวิช�วิทย�ศ�สตร์

2000-1301	วิทย�ศ�สตร์เพื่อพัฒน�ทักษะชีวิต

2000-1302	วิทย�ศ�สตร์เพื่อพัฒน�อ�ชีพ

	ช่�งอุตส�หกรรม	**

2000-1303	วิทย�ศ�สตร์เพื่อพัฒน�อ�ชีพ

	ธุรกิจและบริก�ร	**

2000-1304	วิทย�ศ�สตร์เพื่อพัฒน�อ�ชีพ

	ศิลปกรรม	**

2000-1305	วิทย�ศ�สตร์เพื่อพัฒน�อ�ชีพ

	เกษตรกรรม	**

2000-1306	โครงง�นวิทย�ศ�สตร์	*	

หม�ยเหตุ

*	หม�ยถึง	นำ�ไปเทียบเป็นร�ยวิช�ในหมวดวิช�เลือกเสรี

**	หม�ยถึง	เลือกต�มส�ข�วิช�ที่เรียนเพื่อนำ�ไปเทียบ	

	เป็นร�ยวิช�ในหมวดวิช�ทักษะชีวิต

4 นก.

1-2-2

1-2-2

1-2-2

1-2-2

1-2-2

0-2-1

ต�ร�งก�รเทียบร�ยวิช�

หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย 

ร�ยวิช�พื้นฐ�นกับหลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ พุทธศักร�ช 2556 

หมวดวิช�ทักษะชีวิตและหมวดวิช�เลือกเสรี
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หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

พุทธศักร�ช 2551

หลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ

พุทธศักร�ช 2556

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์ 6 นก. กลุ่มวิช�คณิตศ�สตร์

2000-1301	คณิตศ�สตร์พื้นฐ�น

2000-1302	คณิตศ�สตร์พื้นฐ�นอ�ชีพ	*

2000-1303	คณิตศ�สตร์พื้นฐ�นอุตส�หกรรม	**

2000-1305	เรข�คณิตวิเคร�ะห์และแคลคูลัสเบื้องต้น	**

2000-1306	คณิตศ�สตร์พ�ณิชยกรรม	**

2000-1307	คณิตศ�สตร์เพื่อก�รออกแบบ	**

*	หม�ยถึง	นำ�ไปเทียบเป็นร�ยวิช�ในหมวดวิช�เลือกเสรี

**	หม�ยถึง	เลือกต�มส�ข�วิช�ที่เรียนเพื่อนำ�ไปเทียบเป็น

	ร�ยวิช�	ในหมวดวิช�ทักษะชีวิต

4 นก.

2-0-2

2-0-2

2-0-2

2-0-2

2-0-2

2-0-2

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สังคมศึกษ�

ศ�สน�และวัฒนธรรม

8 นก. กลุ่มวิช�สังคมศึกษ�

2000-1501	หน้�ที่พลเมืองและศีลธรรม

2000-1502	ทักษะชีวิตและสังคม

2000-1503	ภูมิศ�สตร์และประวัติศ�สตร์ไทย	*

2000-1507	ประวัติศ�สตร์ช�ติไทย

หม�ยเหตุ

*	หม�ยถึง	นำ�ไปเทียบเป็นร�ยวิช�ในหมวดวิช�เลือกเสรี

8 นก.

2-0-2

2-0-2

2-0-2

1-0-1

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�

และพลศึกษ�

3 นก. กลุ่มวิช�สุขศึกษ�และพลศึกษ�

2000-1603	ก�รออกกำ�ลังก�ยเพื่อเสริมสร้�ง

	สมรรถภ�พในก�รทำ�ง�น

2000-1601	ก�รจัดระเบียบชีวิตเพื่อคว�มสุข

2 นก.

0-2-1

1-0-1

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ศิลปะ 3 นก. -

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ก�รง�น

อ�ชีพและเทคโนโลยี

3 นก. -

จำ�นวนหน่วยกติ รวม 41 หน่วยกติ
รวม หมวดวิช�ทักษะชีวิต 22 หน่วยกิต

หมวดวิช�เลือกเสรี 10 หน่วยกิต
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ต�ร�งก�รเทียบร�ยวิช�

หลักสูตรก�รศึกษ�นอกระบบระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช 2551

ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย ร�ยวิช�บังคับ กับหลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ พุทธศักร�ช 2556 

หมวดวิช�ทักษะชีวิตและหมวดวิช�เลือกเสรี

ก�รศึกษ�นอกระบบระดับก�รศึกษ�
ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช 2551

หลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ
พุทธศักร�ช 2556

วิช�ภ�ษ�ไทย
พท	31001	ภ�ษ�ไทย 5	นก.

กลุ่มวิช�ภ�ษ�ไทย
2000-1101	ภ�ษ�ไทยพื้นฐ�น
2000-1102	ภ�ษ�ไทยเพื่ออ�ชีพ	*
2000-1104	ภ�ษ�ไทยในง�นอ�ชีพ	*
2000-1105	ภ�ษ�เขียนในง�นอ�ชีพ	*
หม�ยเหตุ
*	หม�ยถึง	นำ�ไปเทียบเป็นร�ยวิช�ในหมวดวิช�เลือกเสรี

3 นก.
2-0-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1

วิช�ภ�ษ�ต่�งประเทศ
พต	31001	ภ�ษ�อังกฤษ
เพื่อชีวิตและสังคม

5	นก.
กลุ่มวิช�ภ�ษ�ต่�งประเทศ
2000-1201	ภ�ษ�อังกฤษในชีวิตจริง	1
2000-1202	ภ�ษ�อังกฤษในชีวิตจริง	2
2000-1205	ก�รอ่�นสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำ�วัน
หม�ยเหตุ
ต้องเรียนร�ยวิช�ภ�ษ�ต่�งประเทศเพิ่มในกลุ่มวิช�ชีพ
เลือกอีก	1	ร�ยวิช�	จำ�นวน	1	หน่วยกิต

6 นก.
2-0-2
2-0-2
0-2-1

วิช�วิทย�ศ�สตร์
พว	31001	วิทย�ศ�สตร์ 5	นก.

กลุ่มวิช�วิทย�ศ�สตร์
2000-1301	วิทย�ศ�สตร์เพื่อพัฒน�ทักษะชีวิต
2000-1302	วิทย�ศ�สตร์เพื่อพัฒน�อ�ชีพ
	ช่�งอุตส�หรรม	***
2000-1303	วิทย�ศ�สตร์เพื่อพัฒน�อ�ชีพ
	ธุรกิจและบริก�ร	**	
2000-1304	วิทย�ศ�สตร์เพื่อพัฒน�อ�ชีพศิลปกรรม	**
2000-1305	วิทย�ศ�สตร์เพื่อพัฒน�อ�ชีพเกษตรกรรม	**
2000-1306	โครงง�นวิทย�ศ�สตร์	*
หม�ยเหตุ
*	หม�ยถึง	นำ�ไปเทียบเป็นร�ยวิช�ในหมวดวิช�เลือกเสรี
**	หม�ยถึง	เลือกต�มส�ข�วิช�ที่เรียนเพื่อนำ�ไปเทียบ
	เป็นร�ยวิช�ในหมวดวิช�ทักษะชีวิต
***	หม�ยถึง	กรณีเรียนประเภทวิช�อุตส�หกรรมต้องเรียนเพิ่ม

4 นก.
1-2-2
1-2-2

1-2-2

1-2-2
1-2-2
0-2-1
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ก�รศึกษ�นอกระบบระดับก�รศึกษ�
ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช 2551

หลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ
พุทธศักร�ช 2556

วิช�คณิตศ�สตร์
พค	31001	คณิตศ�สตร์ 5 นก.

กลุ่มวิช�คณิตศ�สตร์
2000-1301	คณิตศ�สตร์พื้นฐ�น
2000-1302	คณิตศ�สตร์พื้นฐ�นอ�ชีพ
หม�ยเหตุ
กรณีเรียนประเภทวิช�อุตส�หกรรม	ให้เรียนร�ยวิช�
คณิตศ�สตร์พื้นฐ�นวิช�ชีพเพิ่มเติมต�มเงื่อนไขของหลักสูตร

4 นก.
2-0-2
2-0-2

วิช�สุขศึกษ�และพลศึกษ�
ทช	31002	สุขศึกษ�	
	พลศึกษ�

2 นก.
กลุ่มวิช�สุขศึกษ�และพลศึกษ�
2000-1603	ก�รออกกำ�ลังก�ยเพื่อเสริมสร้�ง
	สมรรถภ�พในก�รทำ�ง�น
2000-1606	ก�รจัดระเบียบชีวิตเพื่อคว�มสุข	

2 นก.
0-2-1

1-0-1	

วิช�สังคมศึกษ�
สค	3100	สังคมศึกษ�
วิช�ศ�สน�และหน้�ที่พลเมือง
สค	3100	ศ�สน�และหน้�ที่
พลเมือง

3 นก.

2 นก.

กลุ่มวิช�สังคมศึกษ�
2000-1502	ทักษะชีวิตและสังคม	*
2000-1507	ประวัติศ�สตร์ช�ติไทย
2000-1502	หน้�ที่พลเมืองและศีลธรรม
หม�ยเหตุ
*	หม�ยถึง	นำ�ไปเทียบเป็นร�ยวิช�ในหมวดวิช�เลือกเสรี

3	นก.
2-0-2
1-0-1
2-0-2

ก�รพัฒน�ตนเอง ชุมชน สังคม -

ทักษะก�รขย�ยอ�ชีพ
อช	31002	ทักษะก�รขย�ยอ�ชีพ

4 นก. โครงก�รพัฒน�ทักษะวิช�ชีพ
2501-8501	โครงก�ร *-*-4

พัฒน�อ�ชีพให้มีคว�มมั่นคง 2 นก -

ทักษะก�รเรียนรู้
ทร	31001	ทักษะก�รเรียนรู้ 5 นก.

วิช�เลือกเสรี
2000	*	9301	ทักษะก�รเรียนรู้	*
หม�ยเหตุ
*	หม�ยถึง	ร�ยวิช�พัฒน�เพิ่มเติม	นำ�ไปเทียบเป็นร�ยวิช�	
	ในหมวดวิช�เลือกเสรี

2-0-2

ช่องท�งก�รขย�ยอ�ชีพ -
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ก�รศึกษ�นอกระบบระดับก�รศึกษ�
ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช 2551

หลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ
พุทธศักร�ช 2556

วิช�เศรษฐกิจพอเพียง
ทช	31001	เศรษฐกิจพอเพียง 1 นก.

2000	*	9501	เศรษฐกิจพอเพียง
หม�ยเหตุ
*	หม�ยถึง	ร�ยวิช�พัฒน�เพิ่มเติม	นำ�ไปเทียบเป็นร�ยวิช�
	ในหมวดวิช�เลือกเสรี

1-0-1

ศิลปศึกษ�
ทช	31003	ศิลปศึกษ� 2 นก.

2000	*	9502	ศิลปศึกษ�
หม�ยเหตุ
*	หม�ยถึง	ร�ยวิช�พัฒน�เพิ่มเติม	นำ�ไปเทียบเป็น
	ร�ยวิช�ในหมวดวิช�เลือกเสรี

2-0-2

จำ�นวนหน่วยกิต รวม 44 หน่วยกิต รวม หมวดวิช�ทักษะชีวิต 21 หน่วยกิต
 หมวดวิช�ชีพ 4 หน่วยกิต
 โครงก�รพัฒน�ทักษะวิช�ชีพ
 หมวดวิช�เลือกเสรี 10 หน่วยกิต
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ต�ร�งก�รเทียบโอนผลก�รเรียนระหว่�งหลักสูตรสถ�นศึกษ�สังกัด สพฐ. และ สอศ.

ในก�รจัดก�รศึกษ�เรียนร่วมหลักสูตรอ�ชีวศึกษ�และมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย (ทวิศึกษ�)

สถ�นศึกษ� สังกัด สพฐ. สถ�นศึกษ� สังกัด สอศ.

หลักสูตรสถ�นศึกษ�
ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย

หน่วยกิต
หลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ 

พุทธศักร�ช 2556
หน่วยกิต

1. ร�ยวิช�พื้นฐ�น 41 หน่วยกิต 1. หมวดทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่� 22 นก.

	1.1	ภ�ษ�ไทย 6	นก. กลุ่มวิช�ภ�ษ�ไทย ไม่น้อยกว่�	3	นก.

	1.2	ภ�ษ�ต่�งประเทศ
	ภ�ษ�อังกฤษ

6	นก. กลุ่มวิช�ภ�ษ�ต่�งประเทศ ไม่น้อยกว่�	6	นก.

	1.3	วิทย�ศ�สตร์ 6	นก. กลุ่มวิช�วิทย�ศ�สตร์ ไม่น้อยกว่�	4	นก.

	1.4	คณิตศ�สตร์ 6	นก. กลุ่มวิช�คณิตศ�สตร์ ไม่น้อยกว่�	4	นก.

	1.5	สังคมศึกษ� 6	นก. กลุ่มวิช�สังคมศึกษ� ไม่น้อยกว่�	3	นก.

	1.6	สุขศึกษ�และพลศึกษ� 8	นก. กลุ่มวิช�สุขศึกษ�และพลศึกษ� ไม่น้อยกว่�	2	นก.

	1.7	ศิลปะ 3	นก. เทียบโอนผลก�รเรียนร�ยวิช�พื้นฐ�นจ�กหลักสูตร
สถ�นศึกษ�	สังกัด	สพฐ.	เป็นผลก�รเรียนหมวดวิช�

ทักษะชีวิตภ�ยใต้เงื่อนไขหลักสูตร	ปวช.	ไม่น้อยกว่�	22	นก.
	1.8	ก�รง�นอ�ชีพและ	
	เทคโนโลยี

3	นก.

มีหน่วยกิตของร�ยวิช�พื้นฐ�นอีก	19	นก.

เทียบโอนผลก�รเรียนร�ยวิช�พื้นฐ�นจ�กหลักสูตร
สถ�นศึกษ�	สังกัด	สพฐ.	หรือต�มข้อตกลงร่วมกัน

เป็นผลก�รเรียนหมวดวิช�ทักษะวิช�ชีพ
ภ�ยใต้เงื่อนไขหลักสูตร	ปวช.

2. ร�ยวิช�เพิ่มเติม ไม่น้อยกว่� 40 นก. 2. หมวดวิช�ทักษะวิช�ชีพ ไม่น้อยกว่� 71 นก.

	2.1	กลุ่มทักษะวิช�ชีพพื้นฐ�น ไม่น้อยกว่�	18	นก.

	2.2	กลุ่มทักษะวิช�ชีพเฉพ�ะ 24	นก.

	2.3	กลุ่มทักษะวิช�ชีพเลือก ไม่น้อยกว่�	21	นก.

	2.4	ฝึกประสบก�รณ์ทักษะ
	วิช�ชีพ

4	นก.

	2.5	โครงก�รพัฒน�ทักษะ
	วิช�ชีพ	

4	นก.	

3. หมวดวิช�เลือกเสรี ไม่น้อยกว่� 10 นก.

3. กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน 360 ชั่วโมง 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ชั่วโมงต่อสัปด�ห์

กิจกรรมแนะแนว เทียบโอนผลก�รประเมินกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน
จ�กหลักสูตรสถ�นศึกษ�สังกัด	สพฐ.	เป็นผลก�รประเมิน

กิจกรรมเสริมหลักสูตรภ�ยใต้เงื่อนไขหลักสูตร	ปวช.
กิจกรรมผู้เรียน/ชุมนุม	ชมรม

กิจกรรมเพื่อสังคม

รวม ไม่น้อยกว่� 81 นก. รวม ไม่น้อยกว่� 103 นก.

เทียบโอนผลก�รเรียน

กลุ่มทักษะวิช�ชีพพื้นฐ�น

กลุ่มทักษะวิช�ชีพเฉพ�ะ

กลุ่มทักษะวิช�ชีพเลือก

ฝึกประสบก�รณ์ทักษะวิช�ชีพ

โครงก�รพัฒน�ทักษะวิช�ชีพ

จ�กหลักสูตร	ปวช.	เป็นผลก�รเรียนร�ยวิช�เพิ่มเติม

ภ�ยใต้เงื่อนไขหลักสูตรก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
เทียบโอนผลก�รเรียนร�ยวิช�พื้นฐ�นที่เหลือ
เป็นผลก�รเรียนในหมวดวิช�เลือกเสรี	10	นก.

ภ�ยใต้เงื่อนไขหลักสูตร	ปวช.
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 เกณฑ์ก�รจบก�รศึกษ�

	 ผู้เรียนที่เรียนร่วมหลักสูตรอ�ชีวศึกษ�และมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 (ทวิศึกษ�)	จะต้องได้รับก�รประเมิน

ต�มเกณฑ์ก�รจบก�รศึกษ�	ดังนี้

 1.  เกณฑ์ก�รจบระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย

		 	 1.1		 ผู้เรียนเรียนร�ยวิช�พื้นฐ�นและเพิ่มเติม	 โดยเป็นร�ยวิช�พื้นฐ�น	 41	 หน่วยกิต	 และร�ยวิช�

เพิ่มเติมไม่น้อยกว่�	40	หน่วยกิต

		 	 1.2		 ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่�	 77	 หน่วยกิต	 โดยเป็นร�ยวิช�พื้นฐ�น	

41	หน่วยกิต	และร�ยวิช�เพิ่มเติมไม่น้อยกว่�	36	หน่วยกิต

		 	 1.3		 ผู ้เรียนมีผลก�รประเมินก�รอ่�น	 คิดวิเคร�ะห์และเขียน	 ในระดับผ่�นเกณฑ์ก�รประเมิน

ต�มที่สถ�นศึกษ�กำ�หนด

		 	 1.4		 ผู ้ เรียนมีผลก�รประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 ในระดับผ่�นเกณฑ์ก�รประเมิน

ต�มที่สถ�นศึกษ�กำ�หนด

		 	 1.5		 ผู ้ เรียนเข ้�ร ่วมกิจกรรมพัฒน�ผู ้ เรียนและมีผลก�รประเมินผ ่�นเกณฑ์ก�รประเมิน

ต�มที่สถ�นศึกษ�กำ�หนด

 2.  เกณฑ์ก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�ต�มหลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ

		 	 2.1	 ประเมินผ่�นร�ยวิช�ในหมวดวิช�ต่�ง	 ๆ	 ครบต�มท่ีกำ�หนดไว้ในหลักสูตรสถ�นศึกษ�	

แต่ละประเภทวิช�และส�ข�วิช�

		 	 2.2		ได้จำ�นวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วนต�มที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตรสถ�นศึกษ�แต่ละประเภทวิช�

และส�ข�วิช�

		 	 2.3		ได้ค่�ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตำ่�กว่�	2.00	

		 	 2.4		เข้�ร่วมกิจกรรมในสถ�นศึกษ�ไม่น้อยกว่�	 2	 ช่ัวโมงต่อสัปด�ห์	 ครบทุกภ�คเรียน	 โดยมีเวล�

เข้�ร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่น้อยกว่�ร้อยละ	60	ของเวล�ที่จัดกิจกรรมในแต่ละภ�คเรียน

		 	 2.5		 ผ่�นก�รประเมินม�ตรฐ�นวิช�ชีพ	 ก�รประเมินม�ตรฐ�นวิช�ชีพเป็นก�รยืนยันว่�ผู้สำ�เร็จ

ก�รศึกษ�มีสมรรถนะวิช�ชีพต�มม�ตรฐ�นก�รศึกษ�วิช�ชีพที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	

พุทธศักร�ช	2556	แต่ละประเภทวิช�	ส�ข�วิช�และส�ข�ง�น	ซึ่งมีแนวท�งในก�รปฏิบัติดังนี้	

		 		 	 	 1)	นกัเรยีนต้องรบัก�รประเมนิม�ตรฐ�นวิช�ชีพ	เม่ือนักเรยีนได้ลงทะเบียนเรยีนครบ	ทุกร�ยวิช�

ต�มหลักสูตรแต่ละประเภทวิช�และส�ข�วิช�	 หรือต�มระยะเวล�ที่คณะกรรมก�รประเมินม�ตรฐ�นวิช�ชีพ

เห็นสมควร	

	 		 	 	 2)	ในก�รกำ�หนดเกณฑ์ก�รประเมินและเครื่องมือท่ีใช้ในก�รประเมินม�ตรฐ�นวิช�ชีพ	

ให้ดำ�เนินก�รโดยคณะกรรมก�รประเมินม�ตรฐ�นวิช�ชีพและเปดโอก�สให้หน่วยง�น/สถ�นประกอบก�ร

หรือองค์กรภ�ยนอกมีส่วนร่วมในก�รประเมินม�ตรฐ�นวิช�ชีพ

	 		 	 	 3)	ให้มีก�รพัฒน�เครื่องมือประเมินม�ตรฐ�นวิช�ชีพอย่�งมีระบบและถูกต้องต�มหลักก�ร

พัฒน�เครื่องมือ
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 ก�รประกันคุณภ�พหลักสูตร

	 ให้ทุกหลักสูตรก�รอ�ชีวศึกษ�กำ�หนดให้มีระบบประกันคุณภ�พไว้ชัดเจน	 อย่�งน้อยให้ครอบคลุม

ใน	4	ประเด็น	คือ

	 1.	 คุณภ�พของผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�	 โดยดำ�เนินก�รประเมินม�ตรฐ�นวิช�ชีพต�มประเภทวิช�ส�ข�วิช�

และส�ข�ง�น

	 2.		ก�รบริห�รหลักสูตร	 เป็นก�รบริห�รจัดก�รเรียนก�รสอนของประเภทวิช�	 ส�ข�วิช�และส�ข�ง�น

ทีเ่ปดสอน	ทัง้นีส้ำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศกึษ�และสถ�นศกึษ�ต้องจัดให้มีก�รประเมินเพือ่พฒัน�หลกัสตูร

ที่อยู่ในคว�มรับผิดชอบอย่�งต่อเนื่อง	อย่�งน้อยทุก	5	ปี

	 3.		ทรพัย�กรก�รจัดก�รอ�ชวีศึกษ�	ให้สถ�นศกึษ�จดัเตรยีมทรพัย�กรสนบัสนนุก�รจดัก�รอ�ชวีศกึษ�	

ประกอบด้วยคว�มพร้อมท�งด้�นบุคล�กร	 วัสดุ	 ครุภัณฑ์	 อุปกรณ์ก�รเรียนก�รสอน	ที่หล�กหล�ย	 งบประม�ณ	

อ�ค�รสถ�นที่	 ห้องสมุดและสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกอื่น	 ๆ	 ทั้งนี้	 ให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นที่กำ�หนดของส�ข�วิช�	

ส�ข�ง�น

	 4.	 คว�มต้องก�รกำ�ลังคนของตล�ดแรงง�น	 ให้สถ�นศึกษ�ท่ีร่วมจัดก�รศึกษ�ดำ�เนินก�รสำ�รวจ

คว�มต้องก�รกำ�ลังคนของตล�ดแรงง�น	 รวมทั้งสำ�รวจคว�มพึงพอใจของตล�ดแรงง�น	 สังคมและชุมชน

อย่�งต่อเนื่องทุกปีก�รศึกษ�	ทั้งนี้	 เพื่อนำ�ข้อมูลไปใช้ในก�รพัฒน�/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคว�มทันสมัยสอดคล้อง

กับคว�มต้องก�รกำ�ลังคนของตล�ดแรงง�นและม�ตรฐ�นอ�ชีพ	

 งบประม�ณสนบัสนนุในก�รจดัก�รศกึษ�เรยีนร่วมหลกัสตูรอ�ชวีศกึษ�และมธัยมศกึษ�ตอนปล�ย

		 1.	โครงก�รสนับสนุนค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดก�รศึกษ�ตั้งแต่ระดับอนุบ�ลจนจบก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	

ระดับชั้น

เงินอุดหนุน

ร�ยหัว 

(บ�ท/คน/ป)

ค่�หนังสือเรียน
ค่�อุปกรณ์

ก�รเรียน

ค่�เครื่องแบบ

นักเรียน

ค่�กิจกรรม

พัฒน�ผู้เรียน

ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	4 3,800 1,257 230 500 475

ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	5 3,800 1,263 230 500 475

ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	6 3,800 1,109 230 500 475

	 สำ�นักงบประม�ณโอนเงินงบประม�ณให้สถ�นศึกษ�	 สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�

ข้ันพื้นฐ�น	 (สพฐ.)	 สถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 ดำ�เนินก�รเบิกจ่�ยเงิน

งบประม�ณต�มแนวท�งก�รดำ�เนินง�นโครงก�รสนับสนุนค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดก�รศึกษ�ตั้งแต่ระดับอนุบ�ล

จนจบก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 เพื่อนำ�ม�ใช ้ดำ�เนินก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนในร�ยวิช�พื้นฐ�น	

จำ�นวน	41	หน่วยกิต	และกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน
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ประเภทวิช�ชีพ
ค่�วัสดุฝก

(บ�ท/คน/ป)

ค่�บริห�รจัดก�ร

(บ�ท/คน/ป)

ค่�เครื่องมือ

ประจำ�ตัวผู้เรียนเฉพ�ะอ�ชีพ

(บ�ท/คน)

รวม

(บ�ท)

1.	อุตส�หกรรม 2,700 2,000 2,000 6,700

2.	พ�ณิชยกรรม/บริก�ร 1,100 2,000 1,000 4,100

3.	คหกรรม 1,700 2,000 1,200 4,900

4.	ศิลปกรรม 2,400 2,000 1,000 5,400

5.	เกษตรกรรม 2,100 2,000 1,600 5,700

6.	ประมง 2,100 2,000 1,200 5,300

7.	ท่องเที่ยว 1,700 2,000 1,200 4,900

8.	อุตส�หกรรมสิ่งทอ 2,700 2,000 1,200 5,900

9.	เทคโนโลยีส�รสนเทศ

	และก�รสื่อส�ร

2,700 2,000 1,800 6,500

	 สำ�นักงบประม�ณโอนเงินงบประม�ณค่�อุปกรณ์ก�รเรียนของนักเรียนส�ยอ�ชีพ	 อ�ชีวศึกษ�

ให้สถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	 (สอศ.)	 สถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

ก�รอ�ชีวศึกษ�	(สอศ.)	ดำ�เนินก�รเบิกจ่�ยเงินงบประม�ณต�มแนวท�งก�รบริห�รจัดก�รงบประม�ณ	ดังนี้

	 1)	 ค่�วัสดุฝึก	

	 	 สถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	 (สอศ.)	 ดำ�เนินก�รเบิกจ่�ยงบประม�ณ

เพื่อใช้ในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนต�มประเภทวิช�และส�ข�ง�น	 ในหมวดวิช�ทักษะอ�ชีพ	 จำ�นวน	

71	 หน่วยกิต	 กิจกรรมฝึกประสบก�รณ์วิช�ชีพ	 และโครงก�รพัฒน�ทักษะวิช�ชีพ	 ซึ่งเงินค่�วัสดุฝึกน้ีเป็นจำ�นวน

ที่หักเงินอุดหนุนร�ยหัวแล้ว	

	 	 ในหมวดวิช�ทักษะวิช�ชีพในหลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	 (ปวช.)	 ท่ีสถ�นศึกษ�ในสังกัด

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นดำ�เนินก�รจัดก�รเรียนก�รสอนเองและมีค่�วัสดุฝึก	 ให้ส่งหลักฐ�น

ก�รจัดกิจกรรมให้สถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	 (สอศ.)	 ดำ�เนินก�รเบิกจ่�ยให้กับ

สถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	(สพฐ.)

	 2.	ค่�อุปกรณ์ก�รเรียนของนักเรียนส�ยอ�ชีพ	อ�ชีวศึกษ�	
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	 2)	 ค่�บริห�รจัดก�ร

	 	 สถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	 (สอศ.)	 ดำ�เนินก�รเบิกจ่�ยงบประม�ณ

ในส่วนที่สถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	 (สอศ.)	 เป็นผู้จัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน	

ในส่วนที่สถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น	 (สพฐ.)	 ดำ�เนินก�รจัดกิจกรรมก�รเรียน

ก�รสอน	 เช่น	 ค่�พ�หนะเดินท�งในก�รนำ�นักเรียนไปเรียนท่ีสถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

ก�รอ�ชีวศึกษ�	 (สอศ.)	 ค่�ตอบแทนก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนในหมวดทักษะวิช�ชีพท่ีสถ�นศึกษ�

สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 เป็นผู้สอน	 ให้ส่งหลักฐ�นก�รจัดกิจกรรมให้สถ�นศึกษ�

สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	 (สอศ.)	 ดำ�เนินก�รเบิกจ่�ยให้กับสถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�น

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	(สพฐ.)

	 3)		ค่�เครือ่งมอืประจำ�ตวัผูเ้รยีนเฉพ�ะอ�ชพี	สถ�นศกึษ�สงักดัสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชวีศกึษ�	

(สอศ.)	เป็นผู้ดำ�เนินก�รเบิกจ่�ย	โดยมีแนวท�ง	ดังนี้

	 		 1.	 ก�รจัดซื้อเครื่องมือประจำ�ตัวผู้เรียนเฉพ�ะอ�ชีพ	 โดยจัดซื้อให้กับนักเรียน	 ระดับช้ัน	 ปวช.1	

ต�มจำ�นวนผู้เรียน	ต�มประเภทวิช�/ส�ข�

	 		 2.	 สถ�นศกึษ�ต้องไม่เรยีกเกบ็เงินค่�เครือ่งมืออุปกรณ์ก�รเรยีนจ�กนักเรยีนเข้�ใหม่	ระดบัช้ัน	ปวช.1	

เนื่องจ�กได้รับก�รสนับสนุนค่�อุปกรณ์ก�รเรียนแล้ว

		 		 3.	 ให้สถ�นศึกษ�จัดซื้อร�ยก�รเครื่องมือประจำ�ตัวผู ้เรียนเฉพ�ะอ�ชีพในแต่ละประเภทวิช�/

ส�ข�วิช�ต�ม	“ร�ยก�รและอัตร�ค่�เครื่องมือประจำ�ตัวผู้เรียนเฉพ�ะอ�ชีพของนักเรียน	ส�ยอ�ชีพ	ต�มหลักสูตร

ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	พุทธศักร�ช	2556	ก�รจัดซื้อ	สถ�นศึกษ�ต้องดำ�เนินก�รต�มระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

ว่�ด้วยก�รพัสดุ	พ.ศ.	2535	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น	ปวช.1	ได้ยืมเรียนจนครบหลักสูตร	3	ปี

	 		 4.	 ให้นักเรียนยืมเครื่องมือประจำ�ตัวผู้เรียนเฉพ�ะอ�ชีพจนจบหลักสูตร	 เพื่อสร้�งคุณภ�พผู้เรียน

ในก�รเบิกจ่�ยม�ใช้ง�นให้เป็นไปต�มระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีว่�ด้วยก�รพัสดุ	พ.ศ.	2535	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

		 	 5.		สถ�นศกึษ�อ�จให้ยมืเครือ่งมอืประกอบอ�ชพีอืน่	ๆ 	เพิม่เตมิ	เช่น	ปัมสญุญ�ก�ศ	ปัมนำ�้แรงดนัสงู	

ปัมลมและประแจลม	 เป็นต้น	 รวมทั้งห้องปฏิบัติก�ร	 ตลอดจนรถบริก�รซ่อมเคลื่อนที่	 อ�จเป็นรถยนต์หรือ

จักรย�นยนต์ต�มคว�มเหม�ะสม	เพื่อเป็นก�รส่งเสริมอ�ชีพห�ร�ยได้ระหว่�งเรียนให้แก่นักเรียน

		 		 6.	 ให้สถ�นศึกษ�นำ�ผลก�รฝึกปฏิบัติวิช�ชีพเพิ่มเติมนอกเวล�เรียน	 และ/หรือก�รห�ร�ยได้

ระหว่�งเรียนในช่วงวันหยุดหรือปดภ�คเรียน	 ซึ่งเป็นก�รบูรณ�ก�รก�รเรียนรู้กับก�รทำ�ง�น	 ม�บันทึกลงใน

แฟ้มสะสมง�นเพื่อเทียบเป็นผลก�รเรียนได้

	 		 7.	 ให้สถ�นศึกษ�มีก�รว�งแผนก�รใช้อุปกรณ์ก�รเรียน	 ให้มีก�รใช้ประโยชน์สูงสุด	 เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภ�พและคว�มคุ้มค่�

	 	 **	ตวัอย่�งร�ยก�รและร�ค�เครือ่งมอืประจำ�ตวัผูเ้รยีนเฉพ�ะอ�ชพีแต่ละประเภทวชิ�และส�ข�ง�น

อยู่ในภ�คผนวก
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 ก�รสับเปลี่ยนเส้นท�งก�รศึกษ�

	 ก�รจดัก�รศกึษ�เรยีนร่วมหลกัสตูรอ�ชวีศกึษ�และมธัยมศกึษ�ตอนปล�ย	เมือ่นกัเรยีน	เรยีนจบหลกัสตูร

จะได้รับวุฒิก�รศึกษ�	 2	 วุฒิ	 คือ	 วุฒิก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�ตอนปล�ยและวุฒิประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	 (ปวช.)	

แต่ถ้�นักเรียนมีผลก�รเรียนเฉล่ียสะสมตำ่�กว่�	 2.00	 นักเรียนจะได้รับวุฒิก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�ตอนปล�ยเท่�น้ัน	

	 เนือ่งจ�กมผีลก�รเรยีนไม่ผ่�นเกณฑ์ก�รจบก�รศกึษ�หลกัสตูรประก�ศนยีบตัรวชิ�ชพี	(ปวช.)	ในขณะที่

นักเรียนกำ�ลังศึกษ�อยู่ต�มโครงก�รดังกล่�ว	 มีผลก�รเรียนในร�ยวิช�พื้นฐ�นต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�

ขั้นพื้นฐ�น	พุทธศักร�ช	 2551	 ตำ่�กว่�	 2.00	ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถนำ�ผลก�รเรียนไปเทียบโอนในหมวดวิช�ทักษะชีวิต

ต�มหลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	 (ปวช.)	 ได้	 ดังน้ัน	 นักเรียนจึงต้องเรียนในหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�

ขั้นพื้นฐ�น	ในระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	เพียงหลักสูตรเดียว	

 แนวท�งก�รจัดก�รเรียนร�ยวิช�สะสมหน่วยกิตเตรียมอ�ชีวศึกษ� (Pre-VEd)

		 ก�รจัดก�รอ�ชีวศึกษ�และฝึกอบรมวิช�ชีพ	เป็นก�รจัดก�รศึกษ�วิช�ชีพให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�ร

ของตล�ดแรงง�น	 ให้ส�ม�รถผลิตกำ�ลังคนได้ต�มเป้�หม�ยของประเทศ	 รวมทั้งมีทักษะฝีมือ	 ที่ได้ม�ตรฐ�น	

สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชวีศกึษ�จงึเหน็สมควรปรบัรปูแบบก�รบรหิ�รจดัก�ร	อ�ชวีศกึษ�ให้มคีว�มหล�กหล�ย	

เหม�ะสม	 เพื่อเพิ่มโอก�สในก�รศึกษ�ด้�นวิช�ชีพสำ�หรับ	 ประช�ชนวัยเรียนและวัยทำ�ง�นต�มคว�มถนัด

และคว�มสนใจในก�รเข้�ถึงก�รศึกษ�อ�ชีวศึกษ�ได้ง่�ยม�กขึ้น	 ด้วยก�รขย�ยวิธีก�รและกลุ ่มเป้�หม�ย

เพื่อเพิ่มโอก�สให้ส�ม�รถเข้�สู ่ระบบก�รจัดก�รศึกษ�อ�ชีวศึกษ�ได้อย่�งชัดเจน	 ทั่วถึงและรวดเร็วขึ้น	

นับเป็นท�งเลือกสำ�หรับประช�ชนผู้สนใจ	 นักเรียนระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น	 (ม.1-3)	 และระดับมัธยมศึกษ�

ตอนปล�ย	 (ม.4-6)	 ที่มีคว�มประสงค์จะเพิ่มพูนหรือสะสมคว�มรู้	 ทักษะและเตรียมตัวที่จะเข้�ศึกษ�ในระดับ

อ�ชีวศึกษ�ต่อไป

		 ก�รเรียนร�ยวิช�สะสมหน่วยกิตเตรียมอ�ชีวศึกษ�	 (Pre-Vocational	 Education	 :	 Pre-VEd.)	

ซึ่งประกอบด้วยร�ยวิช�ระยะสั้น	ร�ยวิช�เตรียม	ปวช.	จะเป็นแนวท�งหนึ่งในก�รเพิ่มโอก�สท�งด้�นอ�ชีวศึกษ�

ให้กบัผูส้นใจ	นกัเรยีนทีเ่รยีนในระดบัตำ�่กว่�มธัยมศกึษ�ตอนต้นและมัธยมศกึษ�	ตอนปล�ย	ได้มีโอก�สในก�รเรยีนรู้

ในหลักสูตรอ�ชีวศึกษ�ต�มคว�มถนัดและคว�มสนใจ	 โดยส�ม�รถนำ�ผลก�รเรียนจ�กร�ยวิช�ดังกล่�วม�ขอโอน

เพื่อนับจำ�นวนหน่วยกิตสะสมภ�ยหลังจ�กที่ได้สมัคร	 เข้�เรียนและขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนต�มหลักสูตร

ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	(ปวช.)	กับสถ�นศึกษ�ในสังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�
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 หลักก�รสำ�คัญ 

		 ก�รจัดก�รอ�ชีวศึกษ�ต�มหลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	 (ปวช.)	 จำ�เป็นอย่�งยิ่งที่หน่วยง�นที่จัด

ก�รศึกษ�ต�มหลักสูตรอ�ชีวศึกษ�ดังกล่�วจะต้องยึดถือระเบียบกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 ว่�ด้วยก�รจัดก�รศึกษ�

และก�รประเมนิผลก�รเรยีนต�มหลกัสตูรนัน้	ๆ 	ซึง่โดยท่ัวไปแล้วคว�มรูแ้ละคณุสมบัตขิองผูเ้ข้�เรยีนต้องเป็นไปต�ม

ระเบยีบทีก่ำ�หนด	กล่�วคอืผูเ้ข้�เรยีนระดบัประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	(ปวช.)	ต้องสำ�เรจ็ก�รศกึษ�ไม่ตำ�่กว่�มัธยมศกึษ�

ปีที่	 3	 หรือเทียบเท่�	 ซึ่งต�มข้อบังคับนี้ไม่ใช้บังคับสำ�หรับผู้ที่เรียนเป็นบ�งเวล�หรือบ�งร�ยวิช�หรือบ�งตอน

ของร�ยวชิ�	โดยไม่นบัจำ�นวน	หน่วยกติม�รวมเพือ่ตดัสนิก�รสำ�เรจ็ก�รศกึษ�ต�มหลกัสตูรและรบัประก�ศนยีบตัร	

แต่สถ�นศึกษ�อ�จพิจ�รณ�ประเมินพื้นคว�มรู้	 คว�มส�ม�รถเป็นร�ย	 ๆ	 ไปก็ได้	 จ�กผลของระเบียบข้�งต้น

จึงเป็นที่ม�ของก�รเรียนร�ยวิช�สะสมหน่วยกิตเตรียมอ�ชีวศึกษ�	 (Pre-VEd.)	 สำ�หรับประช�ชนผู ้สนใจ	

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง	 นักเรียนระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น	 (ม.1-3)	 และระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 (ม.4-6)	

ทีม่คีว�มประสงค์จะเพิม่พนูหรอืสะสมคว�มรูทั้กษะและท่ีสำ�คญัเป็นก�รเตรยีมคว�มพร้อมเข้�สูห่ลกัสตูรอ�ชีวศกึษ�	

ภ�ยหลังจ�กที่สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับมัธยมศึกษ�และสมัครเข้�เรียน	 พร้อมข้ึนทะเบียนเป็นนักเรียน	 นักศึกษ�	

โดยส�ม�รถนำ�ผลก�รเรียนร�ยวิช�สะสมหน่วยกิตเตรียมอ�ชีวศึกษ�	 (Pre-VEd.)	 ม�ขอเทียบโอนผลก�รเรียนรู้

เพื่อนับเป ็นจำ�นวนหน่วยกิตสะสมในหลักสูตรอ�ชีวศึกษ�	 ทั้ งนี้ ให ้ เป ็นไปต�มเงื่อนไขของระเบียบ

กระทรวงศกึษ�ธกิ�ร	ว่�ด้วยก�รประเมนิผลก�รเรยีนในหมวดของก�รเทยีบโอน	ผลก�รเรยีนรูท้ีก่ำ�หนดให้นกัเรยีน	

นักศึกษ�ที่มีประสบก�รณ์ใน	 ง�นอ�ชีพ	 หรือฝึกง�นในสถ�นฝึกง�นอ�ชีพ	 หรือทำ�ง�นในอ�ชีพน้ันอยู่แล้ว	

หรือมีคว�มรู ้ในร�ยวิช�	 ต�มหลักสูตรนี้ม�ก่อนเข้�เรียน	 หรือเข้�เรียนแล้วแต่ขอไปเรียนหรือฝึกปฏิบัติ

ในสถ�นฝึกง�นอ�ชพี	จะขอประเมนิเทยีบโอนคว�มรูแ้ละประสบก�รณ์เพือ่นบัจำ�นวนหน่วยกติสะสมสำ�หรบัร�ยวชิ�นัน้	

ก็ได้

  วัตถุประสงค์ 

		 1.	 เพื่อเพิ่มโอก�สท�งก�รศึกษ�ด้�นอ�ชีวศึกษ�แก่ประช�ชนวัยเรียนและวัยทำ�ง�น	 ต�มคว�มถนัด

และคว�มสนใจ

		 2.		เพื่อขย�ยกลุ่มเป้�หม�ยไปสู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้นและมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 ในก�ร

เข้�สู่หลักสูตรอ�ชีวศึกษ�

		 3.	 เพือ่ให้ส�ม�รถนำ�ร�ยวชิ�ทีเ่รยีนสะสมหน่วยกติ	(Pre-VEd.)	ม�ขอโอนเพือ่นบัจำ�นวน	หน่วยกติสะสม	

เมื่อได้สมัครเข้�เรียนและขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน	นักศึกษ�ต�มหลักสูตรอ�ชีวศึกษ�
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 พื้นคว�มรู้และคุณสมบัติของผู้เรียน 

	 1.		ร�ยวิช�ระยะสั้น	มีพื้นคว�มรู้และคุณสมบัติตรงต�มที่หลักสูตรกำ�หนด	

	 2.	 ร�ยวิช�เตรียมประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	 (ปวช.)	 สำ�เร็จมัธยมศึกษ�ตอนต้นหรือเทียบเท่�	 หรือ

กำ�ลังศึกษ�อยู่ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น	

		 3.		เป็นผู้ที่สถ�นศึกษ�พิจ�รณ�แล้วเห็นสมควรให้ศึกษ�ได้

  ก�รวัดผลและประเมินผล 

		 1.	 ให้มีก�รวัดผลและประเมินผล	 พร้อมท้ังออกใบรับรองผลก�รเรียนโดยสถ�นศึกษ�ในสังกัด	

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�ที่จัดก�รเรียนก�รสอนร�ยวิช�นั้น	ๆ	

		 2.		ผูเ้รยีนทีผ่่�นก�รเรยีนก�รสอนและผ่�นก�รประเมนิผลต�มเกณฑ์ทีก่ำ�หนด	จะได้รบัหน่วยกติทีส่�ม�รถ

เทียบเคียงได้กับร�ยวิช�ในหลักสูตรอ�ชีวศึกษ�แต่ละระดับคุณวุฒิ	

		 3.		ก�รเรียนร�ยวิช�สะสมหน่วยกิต	เตรียมอ�ชีวศึกษ�	(Pre-VEd.)	นั้นจะสะสมได้ไม่เกิน	2	ปีก�รศึกษ�

	 ก�รจัดก�รเรียนร�ยวิช�สะสมหน่วยกิตเตรียมอ�ชีวศึกษ�	 เป็นแนวคิดก�รจัดก�รอ�ชีวศึกษ�

เพื่อเพิ่มโอก�สในก�รศึกษ�ด้�นวิช�ชีพสำ�หรับประช�ชนวัยเรียนและวัยทำ�ง�นต�มคว�มถนัดและคว�มสนใจ

ในก�รเข้�ถึงก�รศึกษ�อ�ชีวศึกษ�ได้ง่�ยขึ้น	 สถ�นศึกษ�ท่ีมีคว�มประสงค์จะจัดก�รอ�ชีวศึกษ�มีแนวท�ง

ก�รปฏิบัติดังนี้

กรอบแนวท�งก�รปฏิบัติ

หลักสูตรก�รศึกษ�

ขั้นพื้นฐ�น

ลงทะเบียนร�ยวิช�เตรียมวิช�ชีพ

กับสถ�นศึกษ�ของ สอศ.

หลักสูตรอ�ชีวศึกษ� 

(ปวช.)

เรียนวิช�ชีพ

ใบรับรองผลก�รศึกษ�

เพื่อสะสมหน่วยกิต

เรียนเต็มโครงสร้�งหลักสูตร

-	โอนผลก�รเรียนรู้ต�มแนวท�ง

	 ก�รเทียบโอนผลก�รเรียนรู้

-	เรียนเฉพ�ะร�ยวิช�

	 ที่ยังไม่ได้ศึกษ�ประเภทวิช�

-	สำ�เร็จก�รศึกษ�เร็วขึ้น

แผนภูมิ แสดงกรอบแนวท�งก�รปฏิบัติก�รเรียนร�ยวิช�สะสมหน่วยกิตเตรียมอ�ชีวศึกษ�

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

1

2

รูป
แบ

บก
าร

จัด
กา

รศ
ึกษ

าเร
ียน

ร่ว
มห

ลัก
สูต

รอ
าช

ีวศ
ึกษ

าแ
ละ

มัธ
ยม

ศึก
ษา

ตอ
นป

ลา
ย 

(ท
วิศ

ึกษ
า)

78 การขับเคลื่อนการศึกษามัธยมศึกษาไทย 4.0 เพื่อการมีงานทําแห�งศตวรรษที่ 21



 หม�ยเหตุ

	 1.	จบก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นเรียน	ปวช.	ต�มโครงสร้�งหลักสูตร

	 2.	ระหว่�งเรียนหลักสูตรก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นเรียนร�ยวิช�เตรียมอ�ชีวศึกษ�	(Pre-VEd.)	ต�มร�ยวิช�

ที่สถ�นศึกษ�ในสังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�อ�ชีวศึกษ�กำ�หนดควบคู่ไป	 เม่ือสำ�เร็จก�รศึกษ�

ขั้นพื้นฐ�นมัธยมศึกษ�ปีที่	3	ส�ม�รถนำ�ร�ยวิช�	Pre-VEd.	ม�เทียบโอนผลก�รเรียนรู้เข้�สู่หลักสูตรอ�ชีวศึกษ�	

 วิธีเรียน

	 สถ�นศึกษ�ที่จะเปดดำ�เนินก�รจัดก�รเรียนร�ยวิช�สะสมหน่วยกิตเตรียมอ�ชีวศึกษ�	 (Pre-VEd.)	

จะต้องว�งแผนกำ�หนดประเภทวิช�	 ส�ข�วิช�	 ส�ข�ง�น	 กลุ่มวิช�และร�ยวิช�ท่ีจะ	 เปดสอนในแต่ละภ�คเรียน

เพื่อก�รประช�สัมพันธ์และกำ�หนดกลุ่มเป้�หม�ย	โดยคำ�นึงถึงคุณภ�พและสมรรถนะร�ยวิช�นั้น	ๆ	ดังนี้

ประเภทวิช�

ส�ข�วิช�/ส�ข�ง�น

กลุ่มวิช�สะสมหน่วยกิตเตรียมอ�ชีวศึกษ� (Pre-VEd.)

ภ�คเรียน/

จำ�นวนร�ยวิช�

ภ�คเรียน/

จำ�นวนร�ยวิช�

ภ�คเรียน/

จำ�นวนร�ยวิช�

ภ�คเรียน/

จำ�นวนร�ยวิช�

ร�ยวิช�ระยะสั้น ร�ยวิช�ระยะสั้น ร�ยวิช�ระยะสั้น

จัดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้นหรือมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยได้เรียนต�มเวล�ที่กำ�หนดไว้

ในส�ระก�รเรียนรู้กลุ่มก�รดำ�รงชีวิตและโลกของง�น	หรือส�ระก�รเรียนรู้กลุ่มก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี	

หรือร�ยวิช�/กิจกรรมที่สถ�นศึกษ�จัดเพิ่มเติมต�มคว�มพร้อมและจุดเน้น

แผนภูมิ แสดงแผนก�รกำ�หนดก�รเรียนร�ยวิช�สะสมหน่วยกิตเตรียมอ�ชีวศึกษ�
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 ก�รศึกษ�ระบบทวิภ�คี 

	 ก�รศึกษ�ในระบบทวิภ�คี	 เป็นก�รจัดก�รศึกษ�วิช�ชีพท่ีเกิดจ�กคว�มร่วมมือระหว่�งสถ�นศึกษ�

ร่วมกับสถ�นประกอบก�ร	 รัฐวิส�หกิจหรือหน่วยง�นของรัฐ	 ในเรื่องก�รจัดหลักสูตรก�รเรียนก�รสอน	

ก�รวัดและก�รประเมินผล	 โดยผู้เรียนใช้เวล�ส่วนหนึ่งในสถ�นศึกษ�และเรียนภ�คปฏิบัติในสถ�นประกอบก�ร	

รัฐวิส�หกิจหรือหน่วยง�นของรัฐ	มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอก�ส	ฝึกภ�คปฏิบัติในสถ�นศึกษ�	สถ�นประกอบก�รจริง

ม�กกว่�ระบบปกติ	โดยมีเป้�หม�ยให้ผู้ที่สำ�เร็จก�รศึกษ�มีทักษะตรงต�มคว�มต้องก�รของตล�ดแรงง�น

		 ทวิภ�คี	 แปลว่�	 สองฝ�ย	 ซึ่งหม�ยถึงสถ�นศึกษ�และสถ�นประกอบก�ร	 นักเรียนที่เข้�ร่วม	 ฝึกอ�ชีพ

ในก�รศึกษ�ระบบทวิภ�คีจะมี	 2	สถ�นภ�พในบุคคลเดียวกัน	คือเป็นนักเรียนในสถ�นศึกษ�และในขณะเดียวกัน

ก็เป็นพนักง�นฝึกอ�ชีพของสถ�นประกอบก�รด้วย	 ก�รจัดก�รศึกษ�ระบบ	 ทวิภ�คีจึงเป็นก�รจัดก�รศึกษ�

ด้�นอ�ชีพอีกรูปแบบหนึ่ง	 ซึ่งก�รศึกษ�ในระบบนี้ผู้เรียนหรือผู้ฝึกหัด	 (Trainee)	 จะต้องเรียนร�ยวิช�ส�มัญ	

ร�ยวิช�ชีพพื้นฐ�น	 โดยเรียนและฝึกปฏิบัติเบื้องต้น	 ที่สถ�นศึกษ�	 สัปด�ห์ละ	 1-2	 วัน	 ส่วนร�ยวิช�ชีพ	

ส�ข�ง�นจะเรียนและฝึกปฏิบัติจริงที่สถ�นประกอบก�ร	 3-4	 วัน	 หรือแนวท�งก�รเรียนรูปแบบทวิภ�คีทำ�สัญญ�

กับสถ�นประกอบก�ร	 บริษัท	 เรียนแบบ	 Block	 Course	 โดยเรียนทฤษฎีคว�มรู้ที่จำ�เป็นให้จบภ�ยในระยะเวล�

ไม่เกิน	3	ภ�คเรียน	ไปเป็นพนักง�น	นักเรียน	ครู	สถ�นประกอบก�ร	ถอดกระบวนก�ร	กำ�หนดสมรรถนะ	ทฤษฎี	

องค์คว�มรู้ต�มตัวชี้วัดและผลก�รเรียนรู้พร้อมสื่อ	 แหล่งคว�มรู้	 ให้นักเรียนร�ยง�นผลก�รทำ�ง�นและวัดผล

ต�มสภ�พจริง	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่�งสถ�นศึกษ�และสถ�นประกอบก�ร

		 จ�กพระร�ชบัญญัติก�รอ�ชีวศึกษ�	 พ.ศ.	 2551	 ม�ตร�	 8	 ในก�รจัดก�รศึกษ�ระบบทวิภ�คี	

เป็นก�รจัดก�รศึกษ�วิช�ชีพที่เกิดจ�กข้อตกลงระหว่�งสถ�นศึกษ�อ�ชีวศึกษ�หรือสถ�บันสถ�นประกอบก�ร

ในเรื่องก�รจัดหลักสูตร	 ก�รเรียนก�รสอน	 ก�รวัดและประเมินผล	 โดยผู้เรียนใช้เวล�ส่วนหนึ่งในสถ�นศึกษ�

และเรียนภ�คปฏิบัติในสถ�นประกอบก�ร	 โดยมีก�รจัดแผนก�รเรียน	 แผนก�รฝึกอ�ชีพ	 ก�รวัดผล

และประเมินผล	 เพื่อมุ่งเน้นผลิตผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ในระดับฝีมือ	 ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีส�ยปฏิบัติก�ร

ให้เป็นผู ้มีคว�มรู ้	 คว�มเข้�ใจ	 ทักษะ	 คุณธรรมจริยธรรม	 จรรย�บรรณวิช�ชีพและกิจนิสัยที่เหม�ะสม	

ปฏิบัติง�นได้จริง	 ปฏิบัติง�นที่ใช้เทคนิคในก�รทำ�ง�น	 สร้�งและพัฒน�ง�น	 ว�งแผนจัดก�รพัฒน�ตนเอง

และทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่นได้อย่�งมีคว�มสุข	ให้มีคว�มก้�วหน้�ท�งวิช�ก�รและวิช�ชีพ	มีสมรรถนะนำ�ไปปฏิบัติง�น

หรือประกอบอ�ชีพอิสระได้ต�มม�ตรฐ�นก�รศึกษ�วิช�ชีพและม�ตรฐ�นสมรรถนะของส�ข�วิช�น้ัน	 ๆ	

โดยสอดคล้องกับแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	ฉบับที่	12	และแผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ

รูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคี
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 ก�รจัดก�รศึกษ�ระบบทวิภ�คี ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 - ปจจุบัน

	 สืบเนื่องจ�กพระร�ชบัญญัติก�รอ�ชีวศึกษ�	 พ.ศ.	 2551	 ม�ตร�	 8	 ก�รจัดก�รอ�ชีวศึกษ�

และก�รฝึกอบรมวิช�ชีพให้จัดได้	3	รูปแบบ	คือ

	 1.	 รูปแบบก�รศึกษ�ในระบบ	 เป ็นก�รจัดก�รศึกษ�วิช�ชีพที่ เน ้นก�รศึกษ�ในสถ�นศึกษ�

หรือสถ�บันเป็นหลัก	โดยมีก�รกำ�หนดจุดมุ่งหม�ย	วิธีก�รศึกษ�	หลักสูตร	ระยะเวล�	ก�รวัดและก�รประเมินผล

ที่เป็นเงื่อนไขของก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�ที่แน่นอน

		 2.		รปูแบบก�รศึกษ�นอกระบบ	เป็นก�รจดัก�รศกึษ�วชิ�ชพีทีม่คีว�มยดืหยุน่ในก�รกำ�หนดจดุมุง่หม�ย	

รูปแบบ	 วิธีก�รศึกษ�	 ระยะเวล�	 ก�รวัดและก�รประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�	 โดยเนื้อห�

และหลักสูตรจะต้องมีคว�มเหม�ะสมและสอดคล้องกับสภ�พปัญห�และคว�มต้องก�รของบุคคลแต่ละกลุ่ม	

	 3.	 รูปแบบก�รศึกษ�ระบบทวิภ�คี	 เป็นก�รจัดก�รศึกษ�วิช�ชีพที่เกิดจ�กข้อตกลงระหว่�งสถ�นศึกษ�

กับสถ�นประกอบก�ร	 รัฐวิส�หกิจหรือหน่วยง�นของรัฐในเรื่องก�รจัดหลักสูตร	 ก�รเรียนก�รสอนก�รวัด

และประเมินผล	โดยผู้เรียนใช้เวล�ส่วนหนึ่งในสถ�นศึกษ�และเรียนภ�คปฏิบัติในสถ�นประกอบก�ร	

 ปจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จในก�รจัดก�รศึกษ�ระบบทวิภ�คี ประกอบด้วยองค์ประกอบต่�ง ๆ 

ดังต่อไปนี้ 

  1.  นโยบ�ย

		 	 ต�มที่รัฐบ�ลมอบนโยบ�ยก�รจัดก�รศึกษ�ระบบทวิภ�คี	 เพื่อเพิ่มปริม�ณและคุณภ�พผู้เรียน

ในระบบทวิภ�คีให้มีสมรรถนะตรงต�มคว�มต้องก�รของสถ�นประกอบก�ร	 จึงดำ�เนินก�รขย�ยยกระดับก�รจัด

ก�รศึกษ�ระบบทวิภ�คี	 สร้�งแรงจูงใจให้สถ�นประกอบก�รร่วมมือด้วยม�ตรก�รสิทธิประโยชน์ท�งภ�ษี	

ยกย่องเชิดชูเกียรติ	 จัดทำ�ประก�ศ	 ระเบียบ	 กฎหม�ย	 ข้อกำ�หนดต่�ง	 ๆ	 เพื่อเช่ือมโยงกระทรวงและหน่วยง�น

ที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดก�รศึกษ�ระบบทวิภ�คีนั้น	 สถ�นศึกษ�ควรกำ�หนดนโยบ�ย	 ว�งแผนปฏิบัติก�รประจำ�ปี	

โดยมุ่งเน้นก�รขับเคลื่อนก�รจัดก�รศึกษ�ระบบทวิภ�คีเป็นสำ�คัญให้สอดคล้องกับนโยบ�ยของรัฐบ�ล	 สนับสนุน	

ส่งเสริม	สร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจและสร้�งคว�มตระหนักให้แก่บุคล�กรของสถ�นศึกษ�	

  2.  ผู้เรียน

	 		 สถ�นศึกษ�และสถ�นประกอบก�รร่วมกันประช�สัมพันธ์	 แนะแนวให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจกับผู้เรียน

ที่ศึกษ�ในระบบทวิภ�คี	 คัดเลือกผู้เรียนต�มคว�มต้องก�รของสถ�นประกอบก�ร	 พัฒน�ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์	 สอดคล้องต�มกรอบม�ตรฐ�นอ�ชีวศึกษ�และกรอบคุณวุฒิวิช�ชีพแต่ละระดับ	 จัดก�รเรียน

ก�รสอนระบบทวิภ�คี	โดยยดึต�มประก�ศกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร	เรือ่ง	ก�รจดัก�รอ�ชีวศกึษ�ระบบทวภิ�คเีป็นสำ�คญั	

แนวท�งปฏิบัติก�รจัดก�รอ�ชีวศึกษ�ระบบทวิภ�คี	 ต�มประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 เรื่อง	 ม�ตรฐ�นก�รจัด

ก�รอ�ชีวศึกษ�ระบบทวิภ�คี	 พ.ศ.	 2551	 จัดก�รเรียนก�รสอนอ�ชีวศึกษ�ระบบทวิภ�คี	 โดยยึดต�มประก�ศ

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	สถ�นศึกษ�และสถ�นประกอบก�ร	ร่วมกันประช�สัมพันธ์	แนะแนวให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจ

  3.  ครูผู้สอนและบุคล�กรที่เกี่ยวข้อง

	 	 มกี�รส่งเสรมิ	สนบัสนนุให้ครผููส้อนและบคุล�กรทีเ่กีย่วข้องในส�ข�วชิ�ชพีได้รบัก�รพฒัน�แลกเปล่ียน

เรียนรู้วิทย�ก�รเทคโนโลยีที่ทันสมัยจ�กสถ�นประกอบก�ร	นำ�ม�ประยุกต์ใช้และพัฒน�รูปแบบก�รเรียนก�รสอน

ให้ทันต่อสภ�พก�รณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
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  4.  สถ�นศึกษ�

	 		 สนับสนุนทรัพย�กรก�รบริห�รจัดก�รระบบทวิภ�คี	 ส่งเสริมบุคล�กรท่ีเกี่ยวข้อง	 ให้มีคว�มรู้	

คว�มเข้�ใจ	 พัฒน�ระบบก�รบริห�รจัดก�รแบบเครือข่�ยในก�รประส�นง�นร่วมกับ	 สถ�นประกอบก�ร

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย	สร้�งนวัตกรรมและง�นวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อก�รพัฒน�ประเทศ

  5.  สถ�นประกอบก�ร

	 	 สถ�นประกอบก�รต้องมีคว�มรู้	 คว�มเข้�ใจในก�รจัดก�รระบบทวิภ�คี	 มีส่วนร่วมในก�รคัดเลือก

ผู้เรียนระบบทวิภ�คีต�มสมรรถนะที่สถ�นประกอบก�รต้องก�ร	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 ครูฝึกในสถ�นประกอบก�ร	

สนับสนุนทรพัย�กรก�รจดัก�รโดยร่วมมอืกบัสถ�นศกึษ�พฒัน�องค์คว�มรู	้ถ่�ยทอดเทคโนโลยใีหม่	ๆ 	ให้แก่ผูเ้รยีน	

จัดสวัสดิก�รที่จำ�เป็น	รวมทั้งจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อก�รเรียนรู้ของผู้เรียน

  6. ผู้ปกครอง 

	 		 ผู้ปกครองควรมีคว�มรู้	 คว�มเข้�ใจ	 ส่งเสริม	 สนับสนุนผู้เรียนระบบทวิภ�คี	 ให้คว�มร่วมมือกับ

สถ�นศึกษ�และสถ�นประกอบก�ร	 ให้คว�มเชื่อมั่นในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	 ก�รฝึกอ�ชีพ	 ประโยชน์ที่ได้รับ

และก�รมีง�นทำ�หลังผู้เรียนสำ�เร็จก�รศึกษ�

 องค์ประกอบสำ�คัญในก�รจัดก�รศึกษ�ระบบทวิภ�คี

 ก�รจัดก�รศึกษ�ระบบทวิภ�คี	มีองค์ประกอบที่สำ�คัญ	6	ประก�ร	ดังนี้

		 1.	 บันทึกคว�มร่วมมือ	MOU	(Memorandum	of	Understanding)	ระหว่�งสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

ก�รอ�ชีวศึกษ�	(สอศ.)/สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	(สพฐ.)/สถ�นศึกษ�กับสถ�นประกอบก�ร

		 2.		สัญญ�ฝึกอ�ชีพระหว่�งสถ�นประกอบก�รกับผู้เรียน

		 3.		แผนก�รฝึกอ�ชีพในสถ�นประกอบก�ร	 ตลอดระยะเวล�ก�รฝึกอ�ชีพที่กำ�หนดใน	 แผนก�รเรียน

ตลอดหลักสูตร

		 4.		ก�รประเมินม�ตรฐ�นก�รฝึกอ�ชีพต�มข้อตกลง	 และต�มแผนก�รฝึกอ�ชีพที่จัดทำ�ร่วมกันระหว่�ง

สถ�นศึกษ�และสถ�นประกอบก�ร	

		 5.		ใบรบัรองก�รผ่�นง�นของสถ�นประกอบก�ร	เม่ือสิน้สดุก�รฝึกอ�ชพี	ซึง่ลงน�มโดย	สถ�นประกอบก�ร

		 6.		มีวุฒิบัตรก�รศึกษ�ระบบทวิภ�คีลงน�มร่วมกัน	2	ฝ�ย	คือ	สถ�นศึกษ�และสถ�นประกอบก�ร
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ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�รจัดก�รศึกษ�ระบบทวิภ�คีระหว่�งสถ�นศึกษ�และสถ�นประกอบก�ร

1. ก�รสำ�รวจคว�มพร้อม

2. ก�รลงน�มบันทึกคว�มร่วมมือ (MOU)

 3. ก�รประช�สัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน

สถ�นศึกษ�/สถ�บัน สถ�นประกอบก�ร

4. ก�รจัดแผนก�รเรียนตลอดหลักสูตร

ก�รจัดแผนก�รเรียน/แผนก�รฝกอ�ชีพ

5. ก�รคัดเลือกผู้เข้�เรียน

6. ก�รทำ�สัญญ�ก�รฝกอ�ชีพ

7. ก�รปฐมนิเทศผู้เรียน/ก�รประชุมผู้ปกครอง

8. ก�รจัดก�รเรียนก�รสอน/ก�รฝกอ�ชีพ

9. ก�รนิเทศก�รจัดก�รเรียนก�รสอน/ก�รฝกอ�ชีพ

10. ก�รวัดผลและประเมินผลร�ยวิช�/ก�รฝกอ�ชีพ

11. ก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�

12. ก�รติดต�มผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�

13. ก�รสรุปผลก�รดำ�เนินง�นและร�ยง�นประจำ�ป
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1. ก�รสำ�รวจคว�มพร้อม

สำ�รวจข้อมูลของสถ�นประกอบก�รและสถ�นศึกษ� 

 	ในประเทศ	

 	ต่�งประเทศ	

	 จ�กระดับรัฐบ�ล	 กระทรวง	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น	

องค์กรระหว่�งประเทศ	สถ�นศึกษ�	และบุคคล

  ด้�นกำ�ลังคน

		 -	ครูนิเทศของสถ�นศึกษ�

		 -	ครูฝึกของสถ�นประกอบก�ร

		 -	ผู้เรียน

  ด้�นงบประม�ณที่ใช้ดำ�เนินก�ร

  ด้�นวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร ห้องสำ�นักง�น ห้องปฏิบัติก�ร

  ด้�นก�รบริห�รจัดก�ร	เช่น	แผนก�รเรียน	แผนก�รฝึกทักษะวิช�ชีพ

ห�กทำ�ก�รสำ�รวจแล้วพบว่�หน่วยง�นที่จะทำ�คว�มร่วมมือ	ยังข�ดคว�มพร้อม

ด้�นใดด้�นหนึ่ง	ให้ดำ�เนินก�รพัฒน�คว�มพร้อม	ก่อนลงน�มบันทึกคว�มร่วมมือ

คว�มพร้อมในก�รจัดระบบทวิภ�คีสถ�นศึกษ� สถ�นประกอบก�ร
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2. ก�รลงน�มคว�มร่วมมือ
MOU : Memorandum of understanding

สถ�นศึกษ� ดำ�เนินก�รจัดทำ�บันทึกลงน�มคว�มร่วมมือ สถ�นประกอบก�ร

3. ก�รประช�สัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน

สถ�นศึกษ� ประช�สัมพันธ์และแนะแนวก�รศึกษ� สถ�นประกอบก�ร

-	ก�รผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ประช�สัมพันธ์	เช่น	แผ่นพับ

	 ป้�ยประช�สัมพันธ์	สปอตโฆษณ�ท�งวิทยุ/โทรทัศน์

-		ก�รแนะแนวก�รจัดก�รเรียนระบบทวิภ�คีในกลุ่มเป้�หม�ย	

	 เช่น	สถ�นศึกษ�ในเครือข่�ย	บุคคลที่เกี่ยวข้อง	อ�ทิ	ผู้เรียน	

	 ผู้ปกครอง	ชุมชน	บุคล�กร
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ดำ�เนินก�รร่วมกัน 2 ฝ�ย

	ชี้แจงทำ�คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับ

	 -	โครงสร้�งหลักสูตรและหลักเกณฑ์ก�รใช้หลักสูตร

	 -	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ก�รวัดผลและประเมินผล	ก�รนิเทศ	ฯลฯ

	ระยะเวล�เรียน/เวล�ฝึกอ�ชีพ

	ดำ�เนินก�รในกรอบข้อตกลงของทั้ง	2	ฝ�ย

5. ก�รคัดเลือกผู้เข้�เรียน

สถ�นศึกษ� คัดเลือกผู้เข้�เรียน สถ�นประกอบก�ร

ดำ�เนินก�รร่วมกัน 2 ฝ�ย

-	แผนก�รรับผู้เรียน

-	ประชุมร่วมกันว�งแผนกำ�หนดขั้นตอน	วิธีก�รรับสมัคร	

	 วิธีก�รคัดเลือก	ได้แก่	ก�รสอบข้อเขียน	สอบสัมภ�ษณ์	

	 สอบปฏิบัติ	เป็นต้น

-	ดำ�เนินง�นต�มแผนง�นที่กำ�หนด

4. ก�รจัดแผนก�รเรียนและแผนก�รฝกอ�ชีพตลอดหลักสูตร

สถ�นศึกษ� จัดแผนก�รเรียนตลอดหลักสูตร สถ�นประกอบก�ร

จัดแผนก�รเรียนร�ยภ�คเรียน จัดแผนก�รฝกอ�ชีพ
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6. ก�รทำ�สัญญ�ก�รฝกอ�ชีพ

ผู้เรียน/ผู้ปกครอง ทำ�สัญญ�ก�รฝกอ�ชีพ สถ�นประกอบก�ร

สถ�นศึกษ�
 	สัญญ�ก�รฝึกอ�ชีพ	ระหว่�ง

		 -	สถ�นประกอบก�ร	กับ	ผู้เรียนและผู้ปกครอง

		 -	สถ�นศกึษ�	เป็นผูป้ระส�นง�นและลงน�มเป็นพย�น

 	สัญญ�ก�รฝึกอ�ชีพ	ควรระบุเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้

		 -	ระยะเวล�ก�รฝึกอ�ชีพ

		 -	ข้อบังคับหรือระเบียบในก�รฝึกอ�ชีพ	

		 -	วันหยุดประจำ�สัปด�ห์

		 -	สวัสดิก�ร	เช่น	เบี้ยเลี้ยง	ที่พัก	เครื่องแต่งก�ย	ฯลฯ

		 -	เงื่อนไขก�รเลิกสัญญ�ก�รฝึกอ�ชีพ

7. ก�รปฐมนิเทศผู้เรียน/ก�รประชุม

สถ�นศึกษ�
ปฐมนิเทศผู้เรียน

ประชุมผู้ปกครอง
สถ�นประกอบก�ร

ชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

-	ระเบียบสถ�นศึกษ�	ข้อบังคับสถ�นประกอบก�ร

-	แนวท�งก�รเรียนก�รสอนในสถ�นศึกษ�และก�รฝึก

		อ�ชีพในสถ�นประกอบก�ร

-	ผู้รับผิดชอบและก�รดูแลนักเรียน

-	คู่มือผู้เรียน
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8. ก�รจัดก�รเรียนก�รสอน/ก�รฝกอ�ชีพ

สถ�นศึกษ�
จัดกระบวนก�รเรียนก�รสอน

ก�รฝกอ�ชีพ
สถ�นประกอบก�ร

 ประชุมชี้แจงทำ�คว�มเข้�ใจกับครูและบุคล�กรของสถ�นศึกษ� ได้แก่
		 -	ระเบียบ	หลักเกณฑ์ก�รใช้หลักสูตรและแนวท�งก�รจัดก�รระบบทวิภ�คี
		 -	ก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	ก�รฝึกอ�ชีพ	ต�ร�งสอน

 กำ�หนดหน้�ที่ให้กับครูและบุคล�กรในระบบทวิภ�คี
		 -	ครูนิเทศ
		 -	ครูฝึก
		 -	ผู้ควบคุมก�รฝึก

 ก�รอบรมสัมมน�ครูผู้สอน ครูนิเทศและครูฝก

 ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนต�มแผนก�รเรียนและฝกอ�ชีพต�มแผนก�รฝก

 ก�รอบรมสัมมน�ผู้เรียนระบบทวิภ�คี เช่น
		 -	ก�รเตรียมคว�มพร้อมก่อนก�รฝึกอ�ชีพ
		 -	ก�รประชุมสัมมน�ระหว่�งก�รฝึกอ�ชีพ
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9. ก�รนิเทศก�รจัดก�รเรียนก�รสอน/ฝกอ�ชีพ

สถ�นศึกษ�
ก�รนิเทศก�รจัดก�รเรียนก�รสอน

 และฝกอ�ชีพ
สถ�นประกอบก�ร

 ก�รนิเทศก�รฝกอ�ชีพ
		 -	หลักเกณฑ์ก�รนิเทศ	ติดต�มผลก�รฝึกอ�ชีพ
		 -	มอบหม�ยครูนิเทศ	
		 -	จัดทำ�แผนก�รนิเทศ

 ก�รนิเทศก�รเรียนก�รสอน 
	 -	แต่งตั้งคณะกรรมก�รนิเทศก�รเรียนก�รสอน
		 -	ก�รนิเทศก�รเรียนก�รสอน	
	 -	ร�ยง�นผลก�รนิเทศ
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10. ก�รวัดผลและประเมินผลร�ยวิช�/ก�รฝกอ�ชีพ

	ระเบียบกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	ว่�ด้วย
	 ก�รประเมินผลต�มหลักสูตร
	 ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ

	ก�รประเมินร�ยวิช�	ต�มหลักเกณฑ์	
		 ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�นของสถ�นศึกษ�
		 1.	ผู้ประเมิน
		 		 -	ครูประจำ�วิช�	
		 2.	สรุปผลและดำ�เนินก�ร
	 	 ต�มขั้นตอนของสถ�นศึกษ�

	ก�รประเมินม�ตรฐ�นวิช�ชีพ
		 ประเมินเมื่อลงทะเบียนครบ
	 ต�มโครงสร้�งหลักสูตร

	ระเบียบกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	ว่�ด้วย
	 ก�รประเมินผลต�มหลักสูตร
	 ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	

	ก�รวัดและประเมินผลร�ยวิช�ก�รฝึกอ�ชีพ
		 -		ผู้ประเมิน	คือ	ครูฝึก/หัวหน้�ง�น/
	 	 ผู้ที่ได้รับมอบหม�ย
		 -		สรุปคะแนนและดำ�เนินก�รต�มขั้นตอน
		 	 ของสถ�นศึกษ�

	ก�รประเมินม�ตรฐ�นฝีมือ
		 ประเมินม�ตรฐ�นฝีมือ	2	ครั้ง	คือ
	 -		ก�รประเมินผลครึ่งหลักสูตร	(Interim)
		 -		ก�รประเมินผลสิ้นสุดหลักสูตร	(Final)
ผู้ประเมิน	คือ	คณะกรรมก�รประเมินผล
ม�ตรฐ�นฝีมือ	รวมกันไม่น้อยกว่�	7	คน	
ประกอบด้วย
		 -		กรรมก�รร่วมของสถ�นประกอบก�รต่�ง	ๆ
		 -		กรรมก�รของสถ�นศึกษ�
เครื่องมือก�รประเมิน
  -  สมุดบันทึกก�รฝกง�น
  -  แบบประเมินของสถ�นประกอบก�ร

สถ�นศึกษ�
ก�รวัดผลและประเมินผลร�ยวิช�

และก�รฝกอ�ชีพ
สถ�นประกอบก�ร

ก�รประเมินผลร�ยวิช� ก�รประเมินผลก�รฝกอ�ชีพ

ก�รประเมินม�ตรฐ�นฝมือ
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11. ก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�

สถ�นศึกษ� เอกส�รก�รสำ�เร็จก�รศึกษ� สถ�นประกอบก�ร

ประก�ศนียบัตร (ปวช.) วุฒิบัตรก�รศึกษ�ระบบทวิภ�คี ใบรับรองก�รผ่�นง�น

ใบผ่�นม�ตรฐ�นวิช�ชีพ

1.	 ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	 (ปวช.)	 หม�ยถึง	 เอกส�รที่สถ�นศึกษ�ออกให้ต�มระเบียบก�รวัด
	 และประเมินผล	เมื่อสำ�เร็จก�รศึกษ�
2.	 ใบรับรองก�รผ่�นง�น	หม�ยถึง	เอกส�รที่สถ�นประกอบก�รออกให้	เพื่อแสดงว่�ผู้เรียนเข้�รับก�รฝึก
	 และผ่�นก�รฝึกทักษะวิช�ชีพระบบทวิภ�คีในสถ�นประกอบก�รต�มส�ข�วิช�ชีพ
3.	วุฒิบัตรรับรองก�รศึกษ�ระบบทวิภ�คี	หม�ยถึง	เอกส�รที่สถ�นศึกษ�และสถ�นประกอบก�รร่วมกัน
	 รับรองว่�ผู้เรียนผ่�นก�รเรียนรู้ก�รฝึกอ�ชีพและสำ�เร็จก�รศึกษ�ต�มระบบทวิภ�คี
4.	 ใบผ่�นม�ตรฐ�นวิช�ชพี	หม�ยถงึ	เอกส�รทีค่ณะกรรมก�รประเมนิม�ตรฐ�นวชิ�ชพีออกให้	เมือ่ผูเ้รยีน
	 ผ่�นเกณฑ์

ก�รจัดกิจกรรมส่งเสริมสร้�งแรงจูงใจเพื่อผลสัมฤทธิ์ภ�ยใต้คว�มร่วมมือก�รจัดระบบทวิภ�คี
1.	พิธีมอบเกียรติบัตร/โล่เชิดชูเกียรติสถ�นประกอบก�ร
2.	พิธีมอบวุฒิบัตรรับรองก�รฝึกทักษะวิช�ชีพในสถ�นประกอบก�ร/ใบผ่�นง�น
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12. ก�รติดต�มผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�

สถ�นศึกษ� ก�รติดต�มผู้สำ�เร็จก�รศึกษ� สถ�นประกอบก�ร

 ก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วม

		 -	หัวหน้�ง�นในสถ�นประกอบก�ร

		 -	ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�	ผู้ปกครอง

		 -	ผู้สอนในสถ�นศึกษ�ที่รับเข้�ศึกษ�ต่อ

13. ก�รสรุปผลก�รดำ�เนินง�นและก�รร�ยง�นประจำ�ป

สถ�นศึกษ�
ก�รสรุปผลก�รดำ�เนินง�น

และก�รร�ยง�นประจำ�ป
สถ�นประกอบก�ร

 สรุปผลก�รดำ�เนินง�น

 ร�ยง�นผลต่อผู้บริห�รและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อประเมินก�รดำ�เนินง�น

 นำ�ผลก�รดำ�เนินง�นไปใช้ในก�รปรับปรุง พัฒน�ก�รจัดก�รศึกษ�ต่อไป
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คุณภ�พของผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�

	 ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ทุกระดับคุณวุฒิ	ประเภทวิช�และส�ข�วิช�ในระบบทวิภ�คีต้องมีคุณภ�พ	ครอบคลุม	

3	 ด้�น	 คือ	 ด้�นคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 ด้�นสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป	 และด้�นสมรรถนะวิช�ชีพ	

ต�มประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	เรื่อง	กรอบม�ตรฐ�นคุณวุฒิอ�ชีวศึกษ�แห่งช�ติ	ที่กำ�หนดและมีลักษณะพิเศษ

ส�ม�รถปฏิบัติง�นในส�ข�วิช�ที่ฝึกอ�ชีพได้ทันที

		 ผู ้สำ�เร็จก�รศึกษ�ผ่�นก�รทดสอบม�ตรฐ�นคุณวุฒิอ�ชีวศึกษ�ในแต่ละหลักสูตรแต่ละระดับ	

ครบทัง้	3	ด้�น	คือ	ด้�นคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์	ด้�นสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไปและด้�นสมรรถนะวชิ�ชพี

ที่มีระยะก�รฝึกอ�ชีพต�มแผนก�รฝึกอ�ชีพ	 ม�กกว่�กึ่งหนึ่งของหลักสูตร	 มีสมรรถนะวิช�ชีพเป็นไปต�ม

คว�มต้องก�รของสถ�นประกอบก�รนั้น	ๆ	จึงเป็นตัวชี้วัดผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ส�ม�รถปฏิบัติง�นได้ทันที	

	 **โครงสร้�งหลักสูตรเหมือนกันกับโครงสร้�งหลักสูตรของทวิศึกษ�ข้�งต้น

 ก�รฝกอ�ชีพในสถ�นประกอบก�ร รัฐวิส�หกิจหรือหน่วยง�นของรัฐ โดยมีระยะเวล�ไม่น้อยกว่�

กึ่งหนึ่งของก�รจัดก�รศึกษ� 

	 ก�รฝึกอ�ชีพในสถ�นประกอบก�รใช้ระยะเวล�ไม่ตำ่�กว่�กึ่งหนึ่งของหลักสูตรในก�รฝึกอ�ชีพ

ในสถ�นประกอบก�ร	 ใช้ระยะเวล�ไม่ตำ่�กว่�ก่ึงหน่ึงของหลักสูตรแต่ละระดับ	 คือ	 ระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	

(ปวช.).	 ฝึกอ�ชีพไม่น้อยกว่�	 3	 ภ�คเรียน	 จ�กทั้งหมด	 6	 ภ�คเรียน	 โดยก�รนับภ�คเรียนให้เป็นไปต�มเกณฑ์

ก�รใช้หลักสูตรของแต่ละระดับ	 ลักษณะง�นที่ฝึกอ�ชีพต้องสอดคล้องกับสมรรถนะวิช�ชีพของก�รเรียนรู้

ในส�ข�วิช�ที่ผู้เรียนกำ�ลังศึกษ�

 ผู้สอนและบุคล�กรสนับสนุนก�รจัดก�รศึกษ�ระบบทวิภ�คี

	 1.	 คุณสมบัติผู้สอน	 ต้องเป็นผู้มีวุฒิก�รศึกษ�	 มีคว�มรู้	 คว�มส�ม�รถที่ตรงหรือเหม�ะสมกับวิช�

ที่สอนต�มประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	เรื่อง	ม�ตรฐ�นคุณวุฒิอ�ชีวศึกษ�ของแต่ละระดับ

	 2.	 ครูผู้สอนวิช�ชีพในส�ข�วิช�ของสถ�นศึกษ�ที่จัดก�รศึกษ�ระบบทวิภ�คี	 ไม่น้อยกว่�ร้อยละ	 20	

ต้องได้รับก�รพัฒน�ด้�นวิช�ชีพที่สอนไม่น้อยกว่�	 40	 ชั่วโมงต่อคนต่อปีก�รศึกษ�	 จ�กสถ�นประกอบก�ร

ทีร่่วมจดัก�รศกึษ�ระบบทวภิ�ค	ีเพือ่ให้ครผููส้อนในสถ�นศกึษ�ได้ไปเรยีนรูเ้ทคโนโลยสีมัยใหม่ในสถ�นประกอบก�ร

และส�ม�รถวิเคร�ะห์ง�น	 เพื่อนำ�ม�พัฒน�ร�ยวิช�ในหลักสูตร	 ส�ม�รถจัดทำ�แผนก�รฝึกอ�ชีพและแผนก�รจัด

ก�รเรียนมุ่งเน้นสมรรถนะ	 คุณสมบัติของครูในส�ข�ท่ีต้องพัฒน�วิช�ชีพ	 จึงควรเป็นครูผู้สอนในส�ข�วิช�ชีพ

ท่ีดำ�เนินก�รจัดสอนระบบทวิภ�คี	 สถ�นประกอบก�รควรเป็นสถ�นประกอบก�รที่ร่วมลงน�มคว�มร่วมมือ

และร่วมจัดก�รศึกษ�ระบบ	ทวิภ�คี	หรือมีแผนก�รดำ�เนินก�รจัดก�รศึกษ�ในอน�คตร่วมกัน	

		 3.	 สถ�นศึกษ�จัดให้มีผู้มีประสบก�รณ์	 มีคว�มชำ�น�ญ	 มีคว�มเชี่ยวช�ญต�มวิช�ชีพ	 ม�ถ่�ยทอด

ทักษะประสบก�รณ์และคว�มรู้แก่ผู ้เรียน	 โดยเป็นผู้มีผลง�นเป็นที่ยอมรับในสังคมและท้องถิ่นและส�ม�รถ

ถ่�ยทอดคว�มรู้ได้	
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 ทรัพย�กรก�รเรียนก�รสอนและก�รจัดก�ร 

		 1.		สถ�นศึกษ�และสถ�นประกอบก�รต้องมีวัสดุ	 ครุภัณฑ์	 พื้นท่ีและอุปกรณ์ก�รศึกษ�สำ�หรับผู้เรียน	

เพียงพอต่อก�รจัดก�รเรียนก�รสอนและฝึกอ�ชีพ	

		 2.		สถ�นศึกษ�ต้องมีครูนิเทศที่สอนวิช�ชีพส�ข�นั้น	ๆ

		 3.		สถ�นประกอบก�รต้องมีบุคล�กรผู้ประส�นง�นและครูฝึก

 สถ�นศึกษ�ที่จัดก�รระบบทวิภ�คี

		 ผู้บรหิ�รและบคุล�กรในสถ�นศึกษ�ต้องส่งเสรมิสนบัสนนุก�รจดัก�รศกึษ�ระบบทวภิ�คอีย่�งเป็นระบบ

และต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปต�มนโยบ�ย	 มอบหม�ยบุคล�กรให้มีส่วนร่วมในก�รส่งเสริมสนับสนุนก�รจัดก�รศึกษ�

ระบบทวิภ�คี	ดังนี้

		 1.	 แต่งตั้งคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รจัดก�รศึกษ�ระบบทวิภ�คีของสถ�นศึกษ�อย่�งเป็นระบบ

และต่อเนื่อง

		 2.	 จัดประชุมชี้แจงเรื่องของก�รจัดก�รศึกษ�ระบบทวิภ�คีให้กับบุคล�กรในสถ�นศึกษ�	 ให้เข้�ใจ

อย่�งสมำ่�เสมอ

		 3.		เชิญผู้ทรงคุณวุฒิให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจในก�รจัดก�รศึกษ�ระบบทวิภ�คี

		 4.		ประชุมบุคล�กร	ระดมสมองพัฒน�ก�รจัดก�รศึกษ�ระบบทวิภ�คี

		 5.		ประเมินก�รจัดก�รศึกษ�ระบบทวิภ�คีโดยบุคล�กรที่เกี่ยวข้องทุกฝ�ย

		 6.		มีก�รติดต�มและประเมินผลทุกส�มเดือน	หกเดือน	หรือหนึ่งปี

		 7.		ร�ยง�นผลประจำ�ปี

 ก�รจัดก�รเรียนในส�ข�วิช�ตรงต�มคว�มต้องก�รของสถ�นประกอบก�ร

		 ก�รจดัก�รศกึษ�ระบบทวภิ�ค	ีมุง่เน้นพฒัน�ผูเ้รยีนให้มสีมรรถนะตรงคว�มต้องก�รของสถ�นประกอบก�ร	

สถ�นศึกษ�ควรดำ�เนินก�รรวบรวมข้อมูลที่จำ�เป็น	 คว�มพร้อม	 ลักษณะง�นและสมรรถนะที่สถ�นประกอบก�ร

ต้องก�ร	 โดยจัดทำ�แบบสำ�รวจคว�มพร้อมของสถ�นประกอบก�รในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนระบบทวิภ�คี

และแบบสำ�รวจลักษณะง�นของสถ�นประกอบก�ร	 เพื่อเป็นข้อมูลในก�รจัดเตรียมผู ้เรียนระบบทวิภ�คี

ในก�รจัดทำ�แผนก�รเรียนและแผนก�รฝึกอ�ชีพ	

 บันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือระหว่�งสถ�นศึกษ�และสถ�นประกอบก�ร

		 ก�รจัดก�รศึกษ�ระบบทวิภ�คี	 เพื่อให้สถ�นศึกษ�และสถ�นประกอบก�รมีคว�มเข้�ใจตรงกัน

ในหลักก�รและวัตถุประสงค์ของก�รจัดก�รศึกษ�ระบบทวิภ�คี	ให้จัดทำ�บันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือจัดก�รศึกษ�

ระบบทวภิ�ค	ีโดยตระหนกัถงึคว�มสำ�คญัในหน้�ทีร่บัผดิชอบร่วมกนัในก�รพฒัน�และผลติกำ�ลงัคนท�งด้�นอ�ชพี	

เพื่อเป็นพื้นฐ�นในก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	 โดยทั้งสองฝ�ยตกลงร่วมกันจัดก�รศึกษ�

ระบบทวิภ�คีและลงชื่อไว้เป็นสำ�คัญ	
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 ผู้เรียนทำ�สัญญ�ก�รฝกอ�ชีพกับสถ�นประกอบก�ร

		 ก�รจัดก�รศึกษ�ระบบทวิภ�คี	 เพื่อให้สถ�นประกอบก�ร	 ผู ้เข้�รับก�รฝึกมีคว�มเข้�ใจตรงกัน	

ป้องกันปัญห�ที่อ�จเกิดขึ้นในอน�คต	 สถ�นศึกษ�ดำ�เนินก�รให้สถ�นประกอบก�รและผู้เรียน	 รวมถึงผู้ปกครอง

ได้ลงน�มในสัญญ�ก�รฝึกอ�ชีพ	 เพื่อใช้เป็นหลักฐ�นแสดงถึงคว�มเข้�ใจร่วมกันของทั้งสองฝ�ย	 โดยสัญญ�

ก�รฝึกอ�ชีพดังกล่�วอ�จมีก�รเปลี่ยนแปลงได้ต�มคว�มเหม�ะสม	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อพิจ�รณ�และข้อตกลงร่วมกัน

ระหว่�งสถ�นศึกษ�	ผู้ปกครอง	ผู้เรียนกับสถ�นประกอบก�ร	

		 สญัญ�ก�รฝึกอ�ชพี	สถ�นประกอบก�รเป็นผูด้ำ�เนนิก�รฝึกและผูเ้รยีนเปรยีบเสมอืนเป็นพนกัง�นฝึกหดั

ของสถ�นประกอบก�ร	 ซึ่งผู้ดำ�เนินก�รฝึกยินยอมรับผู้เรียนเข้�ทำ�ก�รฝึกใน	 สถ�นประกอบก�รและผู้เรียน

ยินยอมเข้�รับก�รฝึกอ�ชีพต�มหลักสูตร	 ผู้ดำ�เนินก�รฝึกจะจัดสถ�นท่ีท่ีเหม�ะสม	 ปลอดภัย	 และถูกสุขลักษณะ	

จัดครูฝึกหรือผู้ควบคุมก�รฝึกในสถ�นประกอบก�รที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ	 จัดเครื่องมือ	 วัสดุ	 และอุปกรณ์

สำ�หรบัก�รฝึก	เพือ่ฝึกอ�ชพีให้แก่ผูเ้รยีนตล�ดระยะเวล�ก�รฝึกต�มหลกัสตูรให้สอดคล้องกบัร�ยวชิ�และสมรรถนะ

ก�รเรียนรู ้ต�มหลักสูตรและเหม�ะสมกับสภ�พร่�งก�ยของผู ้เรียน	 แผนก�รฝึก	 โดยสัญญ�ก�รฝึกอ�ชีพ	

ผู้ปกครองต้องลงชื่อให้คว�มยินยอม

 แผนก�รเรียน แผนก�รฝกอ�ชีพร่วมกับสถ�นประกอบก�รตลอดหลักสูตร

	 ก�รจัดทำ�แผนก�รเรียน	 สถ�นศึกษ�และสถ�นประกอบก�รส�ม�รถกำ�หนดวันและค�บเรียนได้

ต�มคว�มเหม�ะสม	โดยสนองคว�มต้องก�รของสถ�นประกอบก�ร	แต่ทั้งนี้ต้องคำ�นึงถึงโครงสร้�งหลักสูตรเนื้อห�

ให้ครบต�มหลักสูตร	 โดยประชุมร่วมกันทั้งสองฝ�ยว�งแผนก�รเรียนตลอดหลักสูตร	 เพื่อกำ�หนดว่�ร�ยวิช�ใด

เรียนในสถ�นศึกษ�และร�ยวิช�ใดเรียนในสถ�นประกอบก�ร	 ดังตัวอย่�ง	 แนวท�งก�รกำ�หนดช่วงเวล�ก�รเรียน

และก�รฝึกอ�ชีพ	 เช่น	 แนวท�งก�รเรียนรูปแบบทวิภ�คี	 ทำ�สัญญ�กับสถ�นประกอบก�ร	 บริษัท	 ก�รเรียนแบบ	

Block	 Course	 โดยเรียนทฤษฎีคว�มรู้ที่จำ�เป็นให้จบภ�ยใน	 ไม่เกิน	 3	 ภ�คเรียน	 ไปเป็นพนักง�น	 นักเรียน	 ครู	

สถ�นประกอบก�ร	 ถอดกระบวนก�รกำ�หนดสมรรถนะทฤษฎีองค์คว�มรู ้ต�มตัวชี้วัดและผลก�รเรียนรู ้	

พร้อมสื่อแหล่งคว�มรู้	ให้นักเรียนร�ยง�นผลก�รทำ�ง�นและวัดผลต�มสภ�พจริง

		 แผนก�รฝึกอ�ชีพ	 หม�ยถึง	 แผนง�นของครูฝึกเพื่อเตรียมก�รฝึกอ�ชีพให้กับผู้เรียนระบบทวิภ�คี	

ให้มคีว�มรูค้ว�มส�ม�รถในอ�ชพี	ตรงต�มวตัถปุระสงค์และเป้�หม�ยทีส่ถ�นประกอบก�รกำ�หนดไว้โดยสอดคล้อง

กับสมรรถนะวิช�ชีพและร�ยวิช�ในหลักสูตร	แผนก�รฝึกมี	2	ประเภท	คือ

	 	1.	แผนก�รฝึกตลอดภ�คเรียน	เพื่อทร�บว่�

		 	 1.1		 ผู้เรียนจะฝึกอ�ชีพหน่วยง�นใดบ้�งจำ�นวนกี่คน

		 	 1.2		ผู้เรียนจะฝึกอ�ชีพเป็นระยะเวล�เท่�ไร	(จ�กวันที่เท่�ไรถึงวันที่เท่�ไร)

		 	 1.3		ผู้เรียนต้องเรียนครบต�มสมรรถนะที่กำ�หนด

		 	2.	แผนก�รฝึกร�ยหน่วย	เพื่อทร�บว่�

		 	 2.1		เนื้อห�ที่ต้องสอนง�นให้ผู้เรียน

		 	 2.2		ก�รจัดเตรียมสิ่งต่�ง	 ๆ	 เช่น	 ต�ร�งง�นประจำ�วัน	 วัสดุ	 อุปกรณ์	 สื่อเพื่อก�รเรียนรู้ง�น

และฝึกอ�ชีพ	(On	the	job	training)

		 	 2.3		ก�รกำ�หนดเกณฑ์ก�รประเมินผล
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 แนวท�งก�รจัดแผนก�รฝกอ�ชีพ

		 1.		ศึกษ�สมรรถนะที่กำ�หนด

	 2.		เลือกง�นที่สอดคล้องตรงกับสมรรถนะที่กำ�หนด

	 3.		วิเคร�ะห์หน้�ที่	(วิเคร�ะห์ง�นหลัก	ง�นย่อยและระยะเวล�ในก�รเรียนรู้)

	 4.		กำ�หนดจุดประสงค์	ง�นย่อย

	 5.		จัดทำ�เกณฑ์ก�รประเมินสมรรถนะต�มจุดประสงค์ที่กำ�หนด

 ข้อมูลที่ควรทร�บ ในก�รจัดทำ�แผนก�รฝกอ�ชีพ

		 1.		ระดับก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	(ปวช.)	และส�ข�ง�น

	 2.		จำ�นวนของผู้เรียนฝึกอ�ชีพของแต่ละส�ข�ง�น

	 3.		ระยะเวล�ก�รฝึกอ�ชีพ	(จำ�นวนภ�คเรียน,	จำ�นวนสัปด�ห์,	จำ�นวนวันฝึก/สัปด�ห์)

	 4.		สมรรถนะที่กำ�หนด

	 5.		ก�รประเมินผล

		 		 5.1		 จัดให้มีก�รประเมิน	3	ด้�น	คือ

		 	 	 	 5.1.1	คว�มรู้	(Knowledge)

		 	 	 	 5.1.2	คว�มส�ม�รถ	(Skill)

		 	 	 	 5.1.3	พฤติกรรม	(Behavior)

		 	 5.2		กำ�หนดสัดส่วนคะแนนของแต่ละด้�น	ได้แก่

		 	 	 	 -	คว�มรู้	30	คะแนน	คว�มส�ม�รถ	50	คะแนน	พฤติกรรม	20	คะแนน

		 	 	 	 -	คว�มรู้	30	คะแนน	คว�มส�ม�รถ	60	คะแนน	พฤติกรรม	10	คะแนน

	 	 	 	 -	คว�มรู้	20	คะแนน	คว�มส�ม�รถ	60	คะแนน	พฤติกรรม	20	คะแนน

		 	 	 	 -	คว�มรู้	10	คะแนน	คว�มส�ม�รถ	70	คะแนน	พฤติกรรม	20	คะแนน
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 ตัวอย่�งก�รกำ�หนดสัดส่วนก�รประเมินผลก�รฝกอ�ชีพ

		 1.		สถ�นประกอบก�รและสถ�นศึกษ�เป็นผู้ประเมินผล

	 2.	 สัดส่วนก�รประเมินผล	 แบ่งก�รประเมินเป็นสถ�นประกอบก�ร	 70	 คะแนน	 และสถ�นศึกษ�	

30	คะแนน	ดังนี้

สถ�นประกอบก�ร 70 คะแนน สถ�นศึกษ� 30 คะแนน

ครูฝึกประเมินสมรรถนะ	=	50	คะแนน
ครูฝึกประเมินพฤติกรรม	=	10	คะแนน
ครูฝึกประเมินร�ยง�นประจำ�หน่วยฝึก	=	10	คะแนน

ครูประจำ�วิช�ฝึกอ�ชีพประเมิน	ดังนี้
1.	ร�ยง�นสรุป	(Summary	Report)	=	20	
คะแนน	(มี	Small	Report	ทุกหน่วยฝึกเป็นภ�คผนวก)
2.	ก�รนำ�เสนอ	10	คะแนน

 ก�รปฐมนิเทศก่อนก�รฝกอ�ชีพและปจฉิมนิเทศหลังเสร็จสิ้นก�รฝกอ�ชีพ

		 สถ�นศึกษ�และสถ�นประกอบก�รต้องมีก�รปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 กฎ	 ระเบียบ

สถ�นศึกษ�	ข้อบังคับสถ�นประกอบก�ร	แนวท�งก�รฝึกอ�ชีพในสถ�นประกอบก�ร	โดยจัดทำ�คู่มือก�รฝึกอ�ชีพ

เพื่อใช้ในก�รฝึกอ�ชีพในสถ�นประกอบก�รและจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ	เมื่อเสร็จสิ้นก�รฝึกอ�ชีพ

 ก�รเตรียมคว�มพร้อมผู้เรียนก่อนก�รฝกอ�ชีพ

		 สถ�นศึกษ�ต้องจัดก�รเรียนก�รสอนเพื่อเตรียมคว�มรู้พื้นฐ�นก่อนออกฝึกอ�ชีพ	 แนะนำ�	 ม�ตรฐ�น

ที่เก่ียวข้องในสถ�นประกอบก�ร	 กิจนิสัยอุตส�หกรรม	 (คว�มซื่อสัตย์	 คว�มรับผิดชอบ	 คว�มมีวินัย	 คว�มขยัน

และอดทน	คว�มประหยัด	ก�รทำ�ง�นเป็นทีม	คว�มคิดสร้�งสรรค์	ใฝเรียนรู้	คว�มปลอดภัย)	จรรย�บรรณวิช�ชีพ

เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	 เช่น	 กิจกรรมเสริมสร้�งภ�วะผู้นำ�	 คุณธรรม	 จริยธรรม	 มนุษยสัมพันธ์

ในก�รทำ�ง�น	 จิตอ�ส�	 ก�รทำ�ง�นเป็นทีมและหลักก�ร	 ดำ�เนินชีวิตอย่�งมีแบบแผนบนพื้นฐ�นหลักปรัชญ�

ของเศรษฐกิจพอเพียง

 ครูนิเทศก�รฝกอ�ชีพในสถ�นประกอบก�ร

		 ก�รนิเทศก�รฝึกอ�ชีพ	 สถ�นศึกษ�แต่งตั้งคณะกรรมก�รนิเทศ	 จัดแผนก�รนิเทศและร�ยง�นผล

ก�รนิเทศ	 โดยใช้หลักเกณฑ์ก�รนิเทศ	 ติดต�มผลก�รฝึกอ�ชีพจ�กสมุดบันทึกก�รฝึกอ�ชีพ	 แฟ้มสะสมผลง�น

ของผู้เรียน

  ก�รปฏิบัติก�รนิเทศในสถ�นประกอบก�รของสถ�นศึกษ�

		 1.	 แต่งตั้งคณะกรรมก�รก�รจัดก�รศึกษ�ระบบทวิภ�คีของสถ�นศึกษ�

		 2.		คณะกรรมก�รนิเทศของแต่ละส�ข�ง�น	จัดทำ�แผนนิเทศก�รฝึกอ�ชีพของผู้เรียน

		 3.		จัดทำ�ปฏิทินก�รนิเทศโดยแจ้งสถ�นประกอบก�รก่อนก�รนิเทศล่วงหน้�อย่�งน้อย	 7	 วัน	 ในกรณี

ที่สถ�นประกอบก�รอยู่ใกล้กันหรือมีผู้เรียนฝึกอ�ชีพอยู่ในสถ�นที่เดียวกันหล�ยส�ข�ง�น	ให้นิเทศร่วมกันได้	

		 4.		หัวหน้�ง�นระบบทวิภ�คี	จัดทำ�เอกส�รที่เกี่ยวข้องกับก�รนิเทศ

		 5.		ครูนิเทศออกนิเทศผู้เรียนในสถ�นประกอบก�รแห่งละไม่น้อยกว่�	3	ครั้งต่อภ�คเรียน

		 6.		ครูนิเทศร�ยง�นผลก�รนิเทศให้ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�ทร�บ	

		 7.		ผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นศกึษ�มอบหม�ยให้ครท่ีูปรกึษ�/ครนิูเทศ	ตดิต�มแก้ปัญห�ก�รฝึกอ�ชีพของผูเ้รยีน
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 ก�รกำ�กับติดต�มและประเมินผลก�รฝกอ�ชีพร่วมกับสถ�นประกอบก�ร

		 คณะกรรมก�รนเิทศต้องทำ�หน�้ทีก่ำ�กบั	ตดิต�มและประเมินผลก�รฝึกอ�ชพีรว่มกบัสถ�นประกอบก�ร

ให้เป็นไปต�มแผนก�รฝึกอ�ชพี	ซึง่อ�จใช้เทคโนโลยสี�รสนเทศในก�รนเิทศตดิต�ม	และก�รร�ยง�นก�รประเมนิผล

ก�รฝึกอ�ชีพได้

 ก�รวัดผลและประเมินผลก�รเรียนและก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�

		 1.	 ให้เป็นไปต�มระเบียบกระทรวงศึกษ�ธิก�รว่�ด้วยก�รจัดก�รศึกษ�และประเมินผลก�รเรียน

ต�มหลักสูตรแต่ละระดับ

		 2.	 ก�รวัดผลและประเมินผลก�รเรียนรู ้	 ให้ดำ�เนินก�รอย่�งเป็นระบบและใช้วิธีก�รประเมิน

อย่�งหล�กหล�ยต�มสภ�พจริง	 สอดคล้องกับจุดมุ ่งหม�ยของหลักสูตรและกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน	

ก�รฝึกอ�ชีพ	โดยคำ�นึงถึงพัฒน�ก�รของผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องก�ร	

 แนวท�งก�รวัดและประเมินผล

	 ก�รจัดก�รศึกษ�ระบบทวิภ�คีใช้แนวท�งก�รวัดผลและประเมินผลต�มสภ�พจริง	 (Authentic	

Assessment)	ส�ม�รถจำ�แนกต�มแหล่งข้อมูลหรือสิ่งที่จะวัดและประเมินได้ดังนี้	

 1.  ก�รประเมนิจ�กก�รปฏบิตังิ�น	เป็นก�รประเมนิก�รปฏบิตัติ�มสภ�พจรงิ	ทีส่�ม�รถใช้ในก�รประเมนิ

ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนในห้องเรียนและก�รฝึกอ�ชีพในสถ�นประกอบก�ร	 ซึ่งส�ม�รถประเมินก่อนก�รมี

ก�รปฏิบัติง�น	 เช่น	 ประเมินคว�มพร้อมของผู้เรียนประเมินก�รเตรียมคว�มพร้อมของผู้เรียน	 ประเมินระหว่�ง

ก�รปฏิบัติง�น	เช่น	ประเมินจ�กท่วงท่�ทักษะก�รปฏิบัติง�น	ทักษะก�รแก้ปัญห�	คว�มถูกต้องในก�รปฏิบัติง�น

ต�มขั้นตอน	และก�รประเมินหลังก�รปฏิบัติง�นจ�กชิ้นง�นหรือผลของก�รปฏิบัติง�นต�มเกณฑ์ที่ผู้สอนตั้งขึ้น

		 	 เครื่องมือที่ใช้ในก�รประเมินก�รปฏิบัติง�น	 เม่ือมีวิธีก�รประเมินที่หล�กหล�ยแล้ว	 เครื่องมือ

ที่จะใช้ในก�รวัดและประเมินผลก็ต้องหล�กหล�ยและสอดคล้องกับวิธีก�รด้วย	 ที่นิยมส่วนใหญ่จะเป็น	

แบบสังเกตพฤติกรรมก�รปฏิบัติง�น	 แบบบันทึกก�รปฏิบัติง�น	 แบบสัมภ�ษณ์	 แบบตรวจสอบร�ยก�ร	

แบบวัดทักษะก�รแก้ปัญห�	เป็นต้น

		 	 ผู้ประเมินก�รปฏิบัติง�น	 นอกเหนือจ�กครูผู้สอนประเมินแล้ว	 ยังส�ม�รถให้ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็น

ผู้ประเมินได้ด้วย	เช่น	ผู้เรียนด้วยกันเอง	ครูฝึก	ครูนิเทศ	เจ้�ของสถ�นประกอบก�ร	ลูกค้�	หรืออื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

จะทำ�ให้ได้ข้อมูลที่หล�กหล�ยเป็นประโยชน์ต่อก�รพัฒน�ผู้เรียนได้ต่อไป
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  2. ก�รประเมินจ�กผลง�น/ชิ้นง�น	 เป็นก�รประเมินคว�มส�ม�รถของผู้เรียนจ�กผลง�นชิ้นง�น	

ที่ผู้เรียนจัดทำ�ขึ้นต�มที่ครูกำ�หนด	 เช่น	สิ่งประดิษฐ์	นวัตกรรม	 โครงง�น	ซึ่งควรมีวิธีก�รประเมินอย่�งครอบคลุม	

ตัง้แต่ก่อนจะทำ�ผลง�นหรอืชิน้ง�น	ระหว่�งดำ�เนนิก�รและหลงัก�รดำ�เนนิก�รทีไ่ด้	ผลง�นหรอืชิน้ง�นเรยีบร้อยแล้ว

	 		 เครื่องมือที่ใช้ในก�รประเมิน	 ควรมีวิธีก�รประเมินท่ีครอบคลุม	 ดังน้ันเครื่องมือท่ีใช้ในก�รประเมิน

คือก่อนดำ�เนินก�รจัดทำ�ชิ้นง�นหรือผลง�น	 เครื่องมือ	 ได้แก่แบบประเมินคว�มพร้อม	 แบบสำ�รวจคว�มพร้อม

ก่อนดำ�เนินก�รจัดทำ�ชิ้นง�นหรือผลง�น	ขั้นระหว่�งก�รดำ�เนินก�ร	เช่น	แบบประเมินคว�มก้�วหน้�	แบบสำ�รวจ

ก�รดำ�เนินก�ร	แบบบันทึกก�รดำ�เนินก�ร	แบบสังเกต	แบบสัมภ�ษณ์	หลังก�รดำ�เนินก�รที่ได้ชิ้นง�นหรือผลง�น	

คือแบบทดสอบตรวจสอบผลง�น	เป็นต้น

	 		 ผู้ประเมินผู้เรียน	 ส�ม�รถประเมินโดยตนเอง	 เพื่อน	 ครูผู้สอน	 ครูฝึก	 ครูนิเทศหรือผู้ปกครอง

หรือผู้เกี่ยวข้องอื่น	ๆ	จะทำ�ให้ได้ข้อมูลที่หล�กหล�ยเป็นประโยชน์ต่อก�รพัฒน�ผู้เรียนได้ต่อไป

 3. ประเมนิจ�กก�รนำ�เสนอผลง�น	เป็นก�รประเมนิคว�มรู	้คว�มส�ม�รถ	ทกัษะ	กระบวนก�ร	รวมถงึ

คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผูเ้รยีน	เช่น	ก�รนำ�เสนอหน้�ชัน้เรยีน	ก�รนำ�เสนอป�กเปล่�กบัครผููส้อน	ก�รนำ�เสนอ

ในเวทีก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ก�รนำ�เสนอเป็นรูปเล่มร�ยง�น	ก�รนำ�เสนอโดยก�รจัดนิทรรศก�ร	เป็นต้น

		 		 เครื่องมือที่ใช้ในก�รประเมิน	 เช่น	แบบสัมภ�ษณ์	แบบสังเกต	แบบบันทึกพฤติกรรม	แบบประเมิน

ก�รนำ�เสนอในรูปแบบต่�ง	ๆ	

		 		 ผู้ประเมินผู้เรียน	 ส�ม�รถใช้ผู้ประเมินที่หล�กหล�ยได้	 เช่น	 ผู้เรียนด้วยกันเอง	 ครูผู้สอน	 ครูฝึก	

ครูนิเทศ	เจ้�ของสถ�นประกอบก�ร	ลูกค้�	ผู้เกี่ยวข้องอื่น	ๆ	

  4. ประเมินจ�กแฟมสะสมผลง�น	 เป็นก�รประเมินก�รเรียนรู้ของผู้เรียน	 โดยมุ่งที่จะพัฒน�ผู้เรียน

ม�กกว่�ก�รตัดสินได้	 -	 ตก	 แต่จะเน้นก�รประเมินผลง�นว่�มี	 “ข้อดีหรือข้อด้อยท่ีควรปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้�ง”	

จะเป็นประโยชน์ต่อก�รพัฒน�ผลง�นให้ก้�วหน้�ม�กกว่�ก�รประเมินเพื่อตัดสินผลก�รเรียนเพียงอย่�งเดียว	

ส�ม�รถประเมินได้ตั้งแต่ก�รเรียนรู้ของผู้เรียน	ทักษะก�รปฏิบัติง�น	และคว�มรู้สึกนึกคิดหรือเจตคติของผู้เรียนได้

	 		 เครื่องมือที่ใช้ในก�รประเมินประกอบด้วย	แบบประเมินผลง�น	แบบบันทึกก�รเรียนรู้	แบบสะท้อน

คว�มคิด	(Refection)	แบบสัมภ�ษณ์	เป็นต้น

	 		 ผู้ประเมิน	ส�ม�รถใช้วิธีประเมินที่หล�กหล�ยได้	เช่น	ก�รประเมินตนเองของผู้เรียน	เพื่อตรวจสอบ

ผลง�นของตนเอง	ห�ข้อบกพร่อง	และก�รปรับปรุง	ก�รประเมินของครูเป็นก�รประเมินชิ้นง�นต�มเกณฑ์คุณภ�พ

ที่กำ�หนด	และก�รตรวจสอบแฟ้มสะสมผลง�น	โดยพิจ�รณ�ว่�ผู้เรียนคิดและทำ�เองหรือไม่	กระบวนก�รมีคุณภ�พ

เพิ่มขึ้นหรือไม่	ปฏิบัติได้จริงหรือไม่	มีก�รจัดก�รที่มีประสิทธิภ�พหรือไม่	และเป็นผลต่อก�รพัฒน�ผู้เรียนเพียงใด
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 5. ประเมินจ�กก�รทดสอบ	 เป็นก�รประเมินเพื่อห�คำ�ตอบว่�	 ผู้เรียนมีคว�มก้�วหน้�ท้ังด้�นคว�มรู้	

ทักษะ	 กระบวนก�ร	 คุณธรรม	 จริยธรรม	 และค่�นิยมอันพึงประสงค์	 ท่ีเกิดจ�กก�รจัดก�รเรียนรู้หรือไม่เพียงใด	

โดยใช้เครือ่งมอืประเมนิอย่�งหล�กหล�ยเหม�ะสมกบัระดบัพฤตกิรรมหรอืผลก�รเรยีนรูต้�มหลกัสตูรและสอดคล้อง

กับลักษณะของสิ่งที่ประเมิน

	 		 เครือ่งมอื	เช่น	แบบทดสอบอตันยั	แบบทดสอบแบบเตมิคำ�และตอบสัน้	ๆ 	แบบทดสอบแบบเลอืกตอบ	

แบบทดสอบแบบถูกผิดและจับคู ่	 ซึ่งเป็นเครื่องมือประเมินที่มีบทบ�ทม�กในก�รประเมินระดับห้องเรียน	

ส�ม�รถประเมินได้ทั้งองค์คว�มรู้และคว�มรู้ที่เป็นกระบวนก�รต่�ง	ๆ	คุณภ�พของก�รประเมินขึ้นอยู่กับคุณภ�พ

ของเครื่องมือ	ผลจ�กก�รประเมินจะมีคุณค่�เมื่อนำ�ผลม�ใช้ประกอบกับก�รประเมินวิธีอื่น	ๆ

	 		 ผู้ประเมินที่ประเมินโดยก�รทดสอบ	ส่วนใหญ่จะเป็นบทบ�ทของครูผู้สอนเป็นส่วนใหญ่	ซึ่งอ�จจะมี

ครูฝึก	ครูนิเทศ	หรือผู้เกี่ยวข้องอื่น	ๆ	เจ้�ของสถ�นประกอบก�ร	ลูกค้�ร่วมประเมินด้วยก็ได้

 6.  ประเมินจ�กร่องรอยหลักฐ�นที่เกี่ยวข้อง	 เป็นก�รประเมินจ�กร่องรอยหลักฐ�นอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

ซึ่งส�ม�รถนำ�ม�ประกอบก�รพิจ�รณ�ในก�รตัดสินผลหรือนำ�ม�พัฒน�ผู้เรียนได้อย่�งยุติธรรมและครอบคลุม

ม�กยิ่งขึ้น	 เช่น	 ก�รเข้�เรียนอย่�งสมำ่�เสมอ	 ก�รส่งแบบฝึกหัดหรือส่งง�นต�มกำ�หนดเวล�	 ก�รปฏิบัติง�น

ที่ได้รับมอบหม�ย	 คว�มส�ม�รถในก�รแก้ปัญห�	 ก�รประส�นง�น	 ก�รให้คว�มร่วมมือรวมถึงก�รแสดงออก

ของผู้เรียนในสถ�นก�รณ์ต่�ง	ๆ	

		 	 เครื่องมือที่ใช้ในก�รประเมินร่องรอยหลักฐ�นที่เกี่ยวข้องนี้	 อ�จจะใช้ในลักษณะปล�ยเปดก็ได้	

เช่น	แบบบันทึกพฤติกรรม	แบบสังเกตปล�ยเปด	แบบสัมภ�ษณ์ปล�ยเปด	เป็นต้น

		 		 ผู ้ประเมินนอกเหนือจ�กครูผู ้สอนแล้ว	 ผู ้ที่เกี่ยวข้องอื่น	 ๆ	 ก็ส�ม�รถเป็นผู ้ประเมินได้	 เช่น	

ผู้เรียนด้วยกันเอง	ครูผู้สอน	ครูฝึก	ครูนิเทศ	ผู้ปกครอง	เจ้�ของสถ�นประกอบก�ร	ลูกค้�	เป็นต้น

		 	 ก�รวัดและประเมินต�มสภ�พจริงเป็นรูปแบบที่มีคว�มเหม�ะสมสอดคล้องกับก�รจัดก�รเรียน

ก�รสอนระบบทวิภ�คี	 อย่�งไรก็ต�มในก�รดำ�เนินก�รต้องคำ�นึงถึงหลักก�รในก�ร	 วัดประเมินผลต�มสภ�พจริง

ว ่�เป็นก�รประเมินเพื่อพัฒน�เป็นเป้�หม�ยหลัก	 ดังน้ันก�รเลือกวิธีก�รและเครื่องมือในก�รประเมิน	

ต้องมีกระบวนก�รที่เป็นระบบและถูกต้อง	เที่ยงตรงกับสิ่งที่ต้องก�รวัดต�มเป้�หม�ยของหลักสูตร
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รูปแบบการเตรียมความพร�อมกลุ่มความถนัด
ทางสาขาวิชาและอาชีพในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษา

		 ระบบก�รศึกษ�ไทยระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 มีหลักก�รจัดก�รศึกษ�มุ่งเพิ่มคว�มรู้และทักษะ

เฉพ�ะด้�นที่ส�ม�รถนำ�ไปประกอบอ�ชีพ	 ให้สอดคล้องกับภ�วะเศรษฐกิจและสังคม	 สนองต่อก�รพัฒน�อ�ชีพ

ในท้องถ่ิน	 หรือก�รศึกษ�ต่อ	 ที่ส่งเสริมก�รนำ�กระบวนก�รท�งวิทย�ศ�สตร์	 และเทคโนโลยีท่ีเหม�ะสมไปใช้

ในก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตในท้องถิ่นและประเทศช�ติ	ต�มฐ�นร�ก	3	ฐ�น	ได้แก่

 ฐ�นร�กที่ 1	 มัธยมศึกษ�ส�ยปฏิบัติก�ร	 เน้นทักษะและสมรรถนะท�งส�ข�วิช�ชีพที่นำ�หลักคว�มรู้

ม�ใช้อธบิ�ยกระบวนก�รทำ�ง�นได้เป็นอย่�งด	ีว�งเส้นท�งก�รศกึษ�ต่อส�ยประก�ศนียบตัรวชิ�ชีพ	ประก�ศนียบตัร

วิช�ชีพชั้นสูง	ปริญญ�ตรีส�ยเทคโนโลยีหรือส�ยปฏิบัติก�รและระดับสูงต่อขึ้นไป

 ฐ�นร�กที่ 2	 มัธยมศึกษ�ส�ยวิช�ก�ร	 เน้นทักษะและสมรรถนะท�งส�ข�วิช�ก�รไปใช้แก้ปัญห�

และอธิบ�ยก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตในท้องถิ่นและประเทศช�ติ	 และมีทักษะพื้นฐ�นในก�รดำ�เนินวิถีชีวิตได้ดี	

ว�งเส้นท�งก�รศึกษ�ต่อประก�ศนียบัตรมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยส�ยเฉพ�ะท�งรองรับก�รศึกษ�ต่อกลุ่มคว�มถนัด

ท�งส�ข�วิช�และอ�ชีพในระดับมห�วิทย�ลัย

 ฐ�นร�กที่ 3	 มัธยมศึกษ�ส�ยคว�มเป็นเลิศเฉพ�ะท�ง	 เน้นทักษะและสมรรถนะฐ�นวิจัยใช้พัฒน�

นวัตกรรมแก้ปัญห�สนองคว�มต้องก�รของชุมชน	 ท้องถิ่น	 ว�งเส้นท�งก�รศึกษ�ต่อประก�ศนียบัตรมัธยมศึกษ�

ตอนปล�ย	 เฉพ�ะท�งคว�มเป็นเลิศรองรับก�รศึกษ�ต่อคว�มเป็นเลิศเฉพ�ะท�งของมห�วิทย�ลัยฐ�นวิจัย

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	ที่มุ่งพัฒน�นวัตกรรมประเทศสู่ก�รแข่งขันภ�คเศรษฐกิจและก�รค้�

	 หลักสูตรสถ�นศึกษ�ที่รองรับฐ�นร�กของกลุ ่มมัธยมศึกษ�ส�ยวิช�ก�รและกลุ ่มมัธยมศึกษ�

ส�ยคว�มเป็นเลิศเฉพ�ะท�ง	 จะต้องมีแผนก�รเรียนและร�ยวิช�เพิ่มเติมรองรับฐ�นร�กของผู ้ เรียน

ต�มกลุ่มคว�มส�ม�รถ	คว�มถนัด	และคว�มสนใจ	สนองคว�มต้องก�รและทิศท�งก�รพัฒน�ท้องถิ่นระดับจังหวัด	

ทัง้น้ีก�รพฒัน�หลกัสตูรสถ�นศกึษ�ต้องเกดิจ�กก�รมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทกุภ�คส่วน	ทัง้ภ�ครฐัและเอกชน

ให้เข้�ม�กำ�หนดปัญห�คว�มต้องก�รทกัษะสมรรถนะ	คว�มส�ม�รถและคณุลกัษณะของบคุคลร่วมจัดและสนับสนนุ

ก�รจัดแผนก�รเรียนและกระบวนก�รเรียนรู้	เมื่อผ่�นกระบวนก�รของหลักสูตรสถ�นศึกษ�ระดับมัธยมศึกษ�แล้ว	

ส�ม�รถไปศึกษ�ต่อระดับอุดมศึกษ�หรือประกอบอ�ชีพ	 มองเห็นปัญห�คว�มต้องก�รที่จะพัฒน�นวัตกรรมม�ใช้

แก้ปัญห�และพัฒน�คุณภ�พชีวิตในท้องถิ่นระดับจังหวัดได้อย่�งมั่นใจ
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กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้/กิจกรรม
เวล�เรียน

ชั่วโมง หน่วยกิต

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

-	ภ�ษ�ไทย	 240 6

-	คณิตศ�สตร์ 240 6

-	วิทย�ศ�สตร์ 240 6

-	สังคมศึกษ�	ศ�สน�	และวัฒนธรรม 320 8

-	สุขศึกษ�และพลศึกษ� 120 3

-	ศิลปะ 120 3

-	ก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี 120 3

-	ภ�ษ�ต่�งประเทศ	(ภ�ษ�อังกฤษ) 240 6

รวมเวล�เรียน (พื้นฐ�น) 1,640 41

ร�ยวิช�/กิจกรรมที่สถ�นศึกษ�จัดเพิ่มเติม ต�มคว�มพร้อม
และจุดเน้น

ไม่น้อยกว่� 
1,600

ไม่น้อยกว่� 
40

กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน  360 -

รวมเวล�เรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่� 
3,600

ไม่น้อยกว่� 
81

		 ก�รจัดก�รศึกษ�ในระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยเป็นก�รจัดหลักสูตรก�รเรียนก�รสอน	ที่มีคว�มชัดเจน

ในก�รเตรยีมผูเ้รยีนสูก่�รประกอบอ�ชพี	(Career	Preparation)	หรอืศกึษ�ต่อในส�ข�วชิ�ชพีทีต่นถนดั	ก�รจดัทำ�

หลักสูตรสถ�นศึกษ�และก�รเรียนก�รสอนควรจะช่วยให้ผู้เรียนมี	 พื้นฐ�นคว�มรู้และทักษะท�งอ�ชีพเฉพ�ะท�ง

และให้โอก�สผู้เรียนได้เลือกเรียนต�มคว�มถนัดและคว�มต้องก�รของตน

		 ก�รจัดโครงสร้�งหลักสูตรสถ�นศึกษ�ในระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 เพื่อเตรียมคว�มพร้อมผู้เรียน

สู่อ�ชีพส�ม�รถดำ�เนินก�รผ่�นร�ยวิช�พื้นฐ�น	 ร�ยวิช�เพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนและโครงง�นต่�ง	 ๆ	

โดยสถ�นศกึษ�อ�จจัดโครงสร้�งหลักสูตรเป็นแผนก�รเรยีนท่ีมีเป้�หม�ยและจดุเน้นในก�รพฒัน�ผูเ้รยีนทีส่อดคล้อง

กับส�ข�อ�ชีพต่�ง	ๆ	ที่ชัดเจนขึ้น	ซึ่งก�รกำ�หนดร�ยวิช�เพิ่มเติม	สัดส่วนเวล�เรียนและก�รให้นำ้�หนักคว�มสำ�คัญ

ของแต่ละร�ยวิช�ในหลักสูตรสถ�นศึกษ�อ�จแตกต่�งไปต�มเป้�หม�ยในก�รจัดก�รเรียนรู ้สำ�หรับผู ้เรียน

แต่ละกลุ่มหรือแต่ละแผนก�รเรียน	

  หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช 2551 ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย

		 กระทรวงศึกษ�ธิก�รได้ประก�ศให้ใช้หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 พุทธศักร�ช	 2551	

ในสถ�นศึกษ�โดยสถ�นศึกษ�ต้นแบบก�รใช้หลักสูตรเริ่มใช้ตั้งแต่ปีก�รศึกษ�	 2552	 และสถ�นศึกษ�ทั่วไป

เริ่มตั้งแต่ปีก�รศึกษ�	2553	ซึ่งมีกรอบก�รจัดก�รศึกษ�ในระดับมัธยมศึกษ�	ตอนปล�ย	โดยสรุปดังนี้

 1. โครงสร้�งเวล�เรียน

	 	 หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 ได้กำ�หนดกรอบโครงสร้�งเวล�เรียนพื้นฐ�น	 เพื่อให้

สถ�นศึกษ�นำ�ไปจัดหลักสูตรสถ�นศึกษ�	ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	ดังนี้
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  2.  ก�รจัดร�ยวิช�และกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน

		 	 หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 ได้กำ�หนดกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้เป็น	 8	 กลุ่ม	 สถ�นศึกษ�

มีบทบ�ทในก�รนำ�กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ทั้ง	 8	 กลุ่ม	 ไปจัดทำ�เป็นร�ยวิช�	 โดยพิจ�รณ�ให้เหม�ะสมกับบริบท	

คว�มพร้อมและผู้เรียนของแต่ละสถ�นศึกษ�	โดยมีแนวท�งในก�รดำ�เนินก�รในระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	ดังนี้

		 	 1)	 ร�ยวิช�พื้นฐ�น	:	ก�รจัดร�ยวิช�พื้นฐ�นในระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	ให้พิจ�รณ�ดำ�เนินก�ร	

ดังนี้

	 	 	 -		 สถ�นศึกษ�ส�ม�รถจัดร�ยวิช�พื้นฐ�นต�มกลุ ่มส�ระก�รเรียนรู ้ได้ต�มคว�มเหม�ะสม

ในแต่ละกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้อ�จจัดได้ม�กกว่�	 1	 ร�ยวิช�	 โดยภ�ยใน	 3	 ปี	 ต้องครบ	 ทุกตัวชี้วัดที่กำ�หนด

ในกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้นั้น

	 	 	 -		 กำ�หนดให้	1	ร�ยวิช�มีค่�นำ้�หนัก	ไม่น้อยกว่�	0.5	หน่วยกิต	(1	หน่วยกิต	คิดเป็น	40	ชั่วโมง/

ภ�คเรียน)	 และเมื่อรวมจำ�นวนหน่วยกิตของร�ยวิช�พื้นฐ�นในแต่ละกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้แล้วต้องสอดคล้อง

กับโครงสร้�งเวล�เรียนที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	พุทธศักร�ช	2551

	 	 	 -		 สำ�หรับกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สังคมศึกษ�	 ศ�สน�และวัฒนธรรม	 ให้จัดร�ยวิช�ประวัติศ�สตร์

ให้ครบ	2	หน่วยกิต	ภ�ยใน	3	ปี

	 	 2)	 ร�ยวิช�เพิ่มเติม	:	สถ�นศึกษ�ส�ม�รถกำ�หนดร�ยวิช�เพิ่มเติมได้ต�มคว�มต้องก�ร	โดยจัดเป็น

ร�ยภ�คและมีก�รกำ�หนดผลก�รเรียนรู้ของร�ยวิช�นั้น	 ๆ	 ทั้งนี้เมื่อรวมเวล�เรียนของร�ยวิช�เพิ่มเติมทั้งหมดแล้ว

ต้องสอดคล้องกับโครงสร้�งเวล�เรียนที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	พุทธศักร�ช	2551

		 	 3)		กจิกรรมพฒัน�ผูเ้รยีน	:	หลกัสตูรแกนกล�งก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น	ได้กำ�หนดกจิกรรมพฒัน�ผูเ้รยีน

ไว้	 3	 ลักษณะ	 ได้แก่	 กิจกรรมแนะแนว	 กิจกรรมนักเรียน	 และกิจกรรมเพื่อสังคมและส�ธ�รณประโยชน์	

โดยสถ�นศึกษ�จะต้องจัดให้ผู้เรียนมีเวล�เข้�ร่วมกิจกรรมต�มกรอบโครงสร้�งเวล�เรียนในระดับมัธยมศึกษ�

ตอนปล�ย	360	ชั่วโมง/3	ปี	 สถ�นศึกษ�ควรใช้กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนในก�รส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้คว�มรู้	 ทักษะ

และเจตคติจ�กก�รเรียนรู้	8	กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้และประสบก�รณ์ของผู้เรียนม�ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อช่วยให้ผู้เรียน

เกิดสมรรถนะสำ�คัญและส่งผลในก�รพัฒน�ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเกิดทักษะก�รทำ�ง�น	

ส�ม�รถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่�งมีคว�มสุขในฐ�นะพลเมืองไทยและพลโลก	 ดังนั้นกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน

จึงมีคว�มสำ�คัญในก�รปลูกฝังและว�งพื้นฐ�นด้�นพื้นฐ�นอ�ชีพแก่ผู้เรียน	 ซึ่งสัดส่วนเวล�เรียนของแต่ละกิจกรรม	

อ�จแตกต่�งไปต�มบริบทและจุดเน้นของสถ�นศึกษ�	 สำ�หรับกิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมนักเรียน	 ซึ่งเป็น

ส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒน�ผู ้เรียน	 มีส่วนสำ�คัญและเกี่ยวข้องโดยตรงต่อก�รส่งเสริมก�รสอนด้�นอ�ชีพ	

สถ�นศึกษ�จึงควรพิจ�รณ�ดำ�เนินกิจกรรมอย่�งมีระบบเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 ต่อก�รพัฒน�ศักยภ�พ

ของผู้เรียน
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 3.  เกณฑ์ก�รจบก�รศึกษ�ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย 

	 		 หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 ได้กำ�หนดเกณฑ์กล�งสำ�หรับก�รจบก�รศึกษ�

ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	ไว้ดังนี้

	 		 1)	 ผู้เรียนเรียนร�ยวิช�พื้นฐ�นและเพิ่มเติม	 โดยเป็นร�ยวิช�พื้นฐ�น	 41	 หน่วยกิต	 และร�ยวิช�

เพิ่มเติมต�มที่สถ�นศึกษ�กำ�หนด

	 		 2)		ผู ้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่�	 77	 หน่วยกิต	 โดยเป็นร�ยวิช�พื้นฐ�น	

41	หน่วยกิต	และร�ยวิช�เพิ่มเติมไม่น้อยกว่�	36	หน่วยกิต

	 		 3)	 ผู้เรียนมีผลก�รประเมินก�รอ่�น	 คิดวิเคร�ะห์	 และเขียนในระดับผ่�นเกณฑ์ก�รประเมินต�มท่ี

สถ�นศึกษ�กำ�หนด

	 		 4)	 ผู ้เรียนมีผลก�รประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 ในระดับผ่�นเกณฑ์ก�รประเมินต�มท่ี

สถ�นศึกษ�กำ�หนด

	 		 5)		ผูเ้รยีนเข้�ร่วมกจิกรรมพฒัน�ผูเ้รยีนและมผีลก�รประเมนิผ่�นเกณฑ์ก�รประเมนิต�มทีส่ถ�นศกึษ�

กำ�หนด

 หลักสูตรก�รจัดก�รศึกษ�เตรียมระดับอุดมศึกษ� 9 กลุ่มคว�มถนัดส�ข�วิช�และอ�ชีพ

	 นักเรียนที่จบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น	 จะค้นพบทักษะและสมรรถนะคว�มถนัด	 ของตนเอง

จ�กก�รเลอืกเรยีนรปูแบบก�รจัดก�รศึกษ�ฐ�นสมรรถนะอ�ชพีระยะสัน้ต่�ง	ๆ 	ในขณะทีเ่รยีนอยูร่ะดบัมธัยมศกึษ�

ตอนต้น	 และได้รับก�รยืนยันจ�กก�รทดสอบวัดคว�มเหม�ะสมของบุคลิกภ�พต่อกลุ่มอ�ชีพ	 ตลอดจนมีระดับ

ผลก�รเรียนรู้ได้ต�มเกณฑ์ในร�ยวิช�คว�มถนัดท่ีเป็นพื้นฐ�นของกลุ่มอ�ชีพต�มข้อตกลงร่วมกันกับมห�วิทย�ลัย

ในกลุ่มจังหวัดหรือภูมิภ�ค	 ซึ่งครูแนะแนวและครูท่ีปรึกษ�จะให้คำ�ปรึกษ�แก่นักเรียนและผู้ปกครองให้จัดว�ง

เส้นท�งก�รศึกษ�ต่อสู่อน�คต	ก�รประกอบอ�ชีพ	โดยตัดสินใจเลือกแผนก�รเรียนในระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย

รูปแบบก�รเตรยีมพืน้ฐ�นคว�มถนดักลุม่ส�ข�วิช�ก�รเรยีนต่อระดบัอดุมศกึษ�ทีส่อดคล้องกบักลุม่ส�ข�คว�มถนดั

ในก�รคัดเลือกเข้�เรียนต่อในระดับอุดมศึกษ�	 9	 กลุ่มและสอดคล้องกับก�รจัดกลุ่มส�ข�วิช�และอ�ชีพท่ีจำ�แนก

ต�มระบบ	ISCED	(International	Standard	Classification	Of	Education)	ได้แก่

	 1.		กลุ่มวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ	

	 2.		กลุ่มวิทย�ศ�สตร์ก�ยภ�พและชีวภ�พ	

	 3.		กลุ่มวิศวกรรมศ�สตร์	

	 4.		กลุ่มสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์	

	 5.		กลุ่มเกษตรศ�สตร์	

	 6.		กลุ่มบริห�ร	พ�ณิชยศ�สตร์	ก�รบัญชี	ก�รท่องเที่ยวและโรงแรม	เศรษฐศ�สตร์	

	 7.		กลุ่มครุศ�สตร์	ศึกษ�ศ�สตร์	พลศึกษ�และสุขศึกษ�	

	 8.		กลุ่มศิลปกรรมศ�สตร์	

	 9.		กลุ่มมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์	
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	 ก�รจัดทำ�โครงสร้�งเวล�เรียน	 โครงสร้�งร�ยวิช�ในแต่ละแผนก�รเรียนของสถ�นศึกษ�ที่รองรับ

ก�รศึกษ�ต่อกลุ่มส�ข�วิช�คว�มถนัดในระดับอุดมศึกษ�จะเป็นไปต�มคว�มร่วมมือของเครือข่�ยมห�วิทย�ลัย

ในกลุ่มภูมิภ�คและกลุ่มจังหวัด	 โดยก�รขับเคลื่อนของคณะกรรมก�รจัดก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�นเพื่อก�รมีง�นทำ�

ของจงัหวดัทีม่สีำ�นกัง�นจัดห�ง�นจังหวดัให้ข้อมลูลกัษณะอ�ชพีและคว�มต้องก�รอตัร�กำ�ลงัแรงง�นในระดบัพืน้ที่

จังหวัดและอำ�เภอ	 นำ�ข้อมูลม�จัดทำ�แผนก�รเรียนให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รในพื้นที่และตรงคว�มต้องก�ร

ต�มบุคลิกภ�พ	 คว�มถนัดของนักเรียน	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�จะทำ�หน้�ที่บริก�รข้อมูลคว�มต้องก�ร

อัตร�กำ�ลังแรงง�นดังกล่�วให้กับโรงเรียน	 เพื่อให้โรงเรียนจัดทำ�ข้อมูลคว�มต้องก�รต�มบุคลิกภ�พและคว�มถนัด

ของนักเรียนในก�รเปดแผนก�รเรียนรองรับก�รศึกษ�ต่อกลุ่มส�ข�วิช�คว�มถนัดในระดับอุดมศึกษ�แจ้งต่อ

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 เพื่อประส�นคว�มร่วมมือกับ	 9	 เครือข่�ยมห�วิทย�ลัยในภูมิภ�ค	 ให้มห�วิทย�ลัย

ในกลุ่มจังหวัดหรือภูมิภ�คตลอดจนหัวหน้�หลักสูตรของโรงเรียนร่วมกันกำ�หนดร�ยวิช�เพิ่มเติมท่ีเป็นพื้นฐ�น

ของกลุ่มคว�มถนัดส�ข�วิช�	 และกำ�หนดส�ระสำ�คัญและผลก�รเรียนรู้ร�ยวิช�	 ตลอดจนทำ�ข้อตกลงกำ�หนด

เกณฑ์คุณภ�พของผู้เรียนที่จะ	เข้�เรียนคณะต�มกลุ่มส�ข�วิช�คว�มถนัดแบบโควต้�	

		 นอกจ�กนี้ก�รจัดแผนก�รเรียนจะต้องคำ�นึงถึงส�ระสำ�คัญและเน้ือห�ที่นำ�ไปใช้ในก�รแอดมิชชั่น	

(Admissions)	 ในแต่ละกลุ ่มคว�มถนัดส�ข�วิช�และอ�ชีพ	 ซึ่งประกอบด้วยร�ยวิช�คว�มถนัดทั่วไป	

(General	Aptitude)	และร�ยวิช�คว�มถนัดท�งวิช�ชีพและวิช�ก�ร	(Professional	and	Academic	Aptitude)	

ดังต�ร�งในภ�คผนวก	

	 ก�รกำ�หนดร�ยวิช�คว�มถนัดทั่วไป	(General	Aptitude)	ให้ได้ศักยภ�พใน	ก�รเรียนในมห�วิทย�ลัย

ให้ประสบคว�มสำ�เร็จนั้น	จำ�แนกเป็น	2	ส่วน	คือ	

	 1.	 คว�มส�ม�รถในก�รอ่�น	เขียน	คิดวิเคร�ะห์และแก้โจทย์ปัญห�	

		 2.		คว�มส�ม�รถในก�รสื่อส�รด้วยภ�ษ�อังกฤษ	 ควรจัดให้กับนักเรียนในทุกแผนก�รเรียน	 สำ�หรับ

ก�รกำ�หนดร�ยวิช�คว�มถนัดท�งวิช�ชีพและวิช�ก�ร	 (Professional	 and	 Academic	 Aptitude)	

เพื่อให้ได้คว�มรู้ที่เป็นพื้นฐ�นที่จะเรียนต่อในวิช�ชีพน้ัน	 ๆ	 กับศักยภ�พท่ีจะเรียนในวิช�ชีพน้ัน	 ๆ	 ให้ประสบ

คว�มสำ�เร็จ	มี	7	ประเภท	คือ	

	 		 2.1		 คว�มถนัดท�งวิช�คณิตศ�สตร์	

	 	 2.2		คว�มถนัดท�งวิช�วิทย�ศ�สตร์	

	 	 2.3		คว�มถนัดท�งวิช�วิศวกรรมศ�สตร์	

	 		 2.4		คว�มถนัดท�งวิช�สถ�ปัตยกรรมศ�สตร์	

	 		 2.5		คว�มถนัดท�งวิช�ชีพครู	

	 		 2.6		คว�มถนัดท�งวิช�ศิลปกรรมศ�สตร์	

	 		 2.7		คว�มถนัดท�งวิช�ภ�ษ�ต่�งประเทศ	
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	 ก�รจัดทำ�ร�ยวิช�ในแต่ละแผนก�รเรียนต�มกลุ ่มคว�มถนัดส�ข�วิช�	 ให้คำ�นึงถึงส�ระสำ�คัญ

ของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคว�มถนัดท�งส�ข�วิช�และอ�ชีพนั้น	 โดยทำ�คว�มร่วมมือกับเครือข่�ยมห�วิทย�ลัย

ในกลุ่มภูมิภ�คที่มีมห�วิทย�ลัยในกลุ่มจังหวัดเป็นพี่เลี้ยงในก�รสังเคร�ะห์	 ส�ระเนื้อห�ร�ยส�ข�วิช�	 จัดกลุ่ม

ส�ระเน้ือห�ใหม่เรียงลำ�ดับ	 กำ�หนดชื่อร�ยวิช�	 จัดทำ�ส�ระสำ�คัญร�ยวิช�และผลก�รเรียนรู้	 ซึ่งผลก�รเรียนรู้

ให้เน้นไปที่ก�รประยุกต์ให้เกิดก�รบูรณ�ก�รเช่ือมโยงแสดงคว�มสัมพันธ์ต่อกัน	 ท่ีนำ�ไปอธิบ�ยและแก้ปัญห�

สถ�นก�รณ์ของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคว�มถนัดท�งส�ข�วิช�น้ัน	 ๆ	 ซึ่งต้องกำ�หนดโครงสร้�งเวล�ให้สอดคล้อง

กับนำ้�หนักคว�มสำ�คัญของก�รแอดมิชชั่น	(Admissions)	ในแต่ละกลุ่มคว�มถนัดท�งส�ข�วิช�
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ร�ยวิช� หน่วยกิต

1. ร�ยวิช�พื้นฐ�น 41 หน่วยกิต

 ภ�ษ�ไทย 6 หน่วยกิต

 คณิตศ�สตร์

 วิทย�ศ�สตร์

 สังคมศึกษ� ศ�สน�และวัฒนธรรม 8 หน่วยกิต

	o	ประวัติศ�สตร์ 2	หน่วยกิต

	o	ศ�สน�	ศีลธรรม	จริยธรรม

	o	หน้�ที่พลเมือง	วัฒนธรรม	และก�รดำ�เนินชีวิตในสังคม 6	หน่วยกิต

	o	ภูมิศ�สตร์

	o	เศรษฐศ�สตร์

 สุขศึกษ�และพลศึกษ� 3 หน่วยกิต

 ศิลปะ 3 หน่วยกิต

 ก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต

 ภ�ษ�ต่�งประเทศ 6 หน่วยกิต

2. ร�ยวิช�เพิ่มเติม ไม่น้อยกว่� 40 หน่วยกิต

ร�ยวชิ�เพิม่เตมิทีส่อดคล้องกบัก�รเตรยีมระดบัอดุมศกึษ� 9 กลุม่ส�ข�วชิ�และอ�ชพี
1.	กลุ่มวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ	(กลุ่มวิช�แพทยศ�สตร์และวิช�ที่เกี่ยวข้อง
			กับสุขภ�พอน�มัย)
2.	กลุ่มวิทย�ศ�สตร์ก�ยภ�พและชีวภ�พ	(กลุ่มส�ข�วิช�วิทย�ศ�สตร์ธรรมช�ติ)
3.	กลุ่มวิศวกรรมศ�สตร์	(กลุ่มส�ข�วิศวกรรมศ�สตร์)
4.	กลุ่มสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์	(กลุ่มส�ข�สถ�ปัตยกรรมศ�สตร์)
5.	กลุ่มเกษตรศ�สตร์	(กลุ่มส�ข�วิช�เกษตรศ�สตร์	วนศ�สตร์และก�รประมง)
6.	กลุ่มบริห�ร	พ�ณิชยศ�สตร์	ก�รบัญชี	ก�รท่องเที่ยวและโรงแรม
			เศรษฐศ�สตร์	(กลุ่มส�ข�วิช�สังคมศ�สตร์)
7.	กลุ่มครุศ�สตร์	ศึกษ�ศ�สตร์	พลศึกษ�และสุขศึกษ�	(กลุ่มส�ข�
			วิช�ศึกษ�ศ�สตร์และก�รฝึกหัดครู)
8.	กลุ่มศิลปกรรมศ�สตร์	(กลุ่มส�ข�วิจิตรศิลปและประยุกต์ศิลป)
9.	กลุ่มมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์	(กลุ่มส�ข�วิช�มนุษยศ�สตร์
			ศ�สน�และเทววิทย�/กลุ่มส�ข�วิช�นิติศ�สตร์)
หม�ยเหตุ	จัดทำ�โดยสถ�นศึกษ�ทำ�คว�มร่วมมือกับมห�วิทย�ลัยในระดับอุดมศึกษ�

3. กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน 360 ชั่วโมง

รวม ไม่น้อยกว่� 81 หน่วยกิต

โครงสร้�งเวล�เรียนหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย

ก�รจัดก�รศึกษ�เตรียมระดับอุดมศึกษ� 9 กลุ่มคว�มถนัดส�ข�วิช�และอ�ชีพ

รูป
แบ

บก
าร

เต
รีย

มค
วา

มพ
ร�อ

มก
ลุ่ม

คว
าม

ถน
ัดท

าง
สา

ขา
วิช

าแ
ละ

อา
ชีพ

ใน
กา

รเร
ียน

ต่อ
ระ

ดับ
อุด

มศ
ึกษ

า

107การขับเคลื่อนการศึกษามัธยมศึกษาไทย 4.0 เพื่อการมีงานทําแห�งศตวรรษที่ 21



 แนวท�งก�รจัดโครงสร้�งร�ยวิช�หลักสูตรสถ�นศึกษ�ระดับมัธยมศึกษ�ก�รจัดก�รศึกษ�

เตรียมระดับอุดมศึกษ� 9 กลุ่มคว�มถนัดส�ข�วิช�และอ�ชีพ

		 แนวท�งก�รจัดโครงสร้�งร�ยวิช�หลักสูตรสถ�นศึกษ�ระดับมัธยมศึกษ�ก�รจัดก�รศึกษ�เตรียมระดับ

อุดมศึกษ�	9	กลุ่มคว�มถนัดส�ข�วิช�และอ�ชีพได้จัดไว้	2	แนวท�ง	ดังนี้

		 แนวท�งที่	 1	 จัดโครงสร้�งเวล�เรียนร�ยวิช�พื้นฐ�นจบภ�ยในปีครึ่งแรกและร�ยวิช�เพิ่มเติม

เป็นแผนก�รเรียนกลุ่มคว�มถนัดส�ข�วิช�และอ�ชีพให้จบในปีครึ่งหลัง

		 แนวท�งที่	 2	 จัดโครงสร้�งเวล�เรียนร�ยวิช�พื้นฐ�นและร�ยวิช�เพิ่มเติมเป็นแผนก�รเรียน

กลุ่มคว�มถนัดส�ข�วิช�และอ�ชีพไปพร้อมกัน	จบภ�ยใน	3	ปี	หรือ	6	ภ�คเรียน

 แนวท�งที่ 1 

		 ก�รจัดโครงสร้�งเวล�เรียนร�ยวิช�พื้นฐ�นจบภ�ยในปีครึ่งแรกและร�ยวิช�เพิ่มเติมเป็นแผนก�รเรียน

กลุม่คว�มถนดัส�ข�วิช�และอ�ชพีให้จบในปีครึง่หลงั	มแีนวท�งก�รจดัทำ�โครงสร้�งร�ยวชิ�โดยก�รปรบัโครงสร้�ง

เวล�เรียนกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้พื้นฐ�น	 8	 กลุ่มส�ระ	 ให้ครบต�มโครงสร้�งเวล�เรียนหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�

ขัน้พืน้ฐ�น	พทุธศกัร�ช	2551	ในภ�คเรยีนที	่1	ชัน้มธัยมศกึษ�ปีท่ี	5	(เรยีนส�ระก�รเรยีนรูพ้ืน้ฐ�น	จบภ�ยใน	3	ภ�คเรยีน)	

กลุ ่มส�ระก�รเรียนรู ้เพิ่มเติมจัดร�ยวิช�เรียนต�มแผน	 ก�รเรียนที่สอดคล้องกับกลุ ่มคว�มถนัดส�ข�วิช�

และอ�ชีพ	9	กลุ่มต�มแนวท�งก�รจัดแผนก�รเรียน	ดังต่อไปนี้

	 1.		ก�รจัดร�ยวิช�กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ร�ยวิช�พื้นฐ�น

	 		 ก�รจัดทำ�โครงสร้�งร�ยวิช�โดยก�รปรับโครงสร้�งเวล�เรียนกลุ ่มส�ระก�รเรียนรู ้พื้นฐ�น	

8	กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	ให้ครบต�มโครงสร้�งเวล�เรียนหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�	ขั้นพื้นฐ�น	พุทธศักร�ช	2551	

จะจัดในแนวท�งเดียวกันทุกแผนก�รเรียน	ดังนี้

ร�ยวิช�

ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปที่ 5

ภ�คเรียนที่ 1 ภ�คเรียนที่ 2 ภ�คเรียนที่ 1

นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม.

1.	ภ�ษ�ไทย จัดร�ยวิช�พื้นฐ�นต�มที่สถ�นศึกษ�กำ�หนด	 โดยมีก�รบูรณ�ก�รตัวชี้วัด	 แบบในร�ยวิช�
ของ	 5	 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้หลักในช่วงเวล�ภ�คเช้�และนำ�ตัวช้ีวัด	 บ�งตัวไปบูรณ�ก�ร
ข้�มกลุ ่มส�ระก�รเรียนรู ้เข้�ไปในหน่วยเรียนรู ้บูรณ�ก�รของกลุ ่มทักษะชีวิต	 ได้แก่	
กลุ ่มส�ระก�รเรียนรู ้ ศิลปะ	 ก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี	 และสุขศึกษ�พลศึกษ�
และจัดให้ครบต�มม�ตรฐ�นตัวชี้วัด	 ต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	
ให้ในระดบัชัน้มธัยมศกึษ�ปีที	่4	และมัธยมศกึษ�ปีท่ี	5	ภ�คเรยีนท่ี	1	โดยม�ตรฐ�นและตวัช้ีวดั
ยังคงอยู่ในร�ยวิช�เดิม

2.	คณิตศ�สตร์

3.	วิทย�ศ�สตร์

4.	สังคมศึกษ�

5.	สุขศึกษ�

6.	ศิลปะ

7.	ก�รง�นอ�ชีพ

8.	ภ�ษ�อังกฤษ

รวมวิช�พื้นฐ�น 41 หน่วยกิต / 1,640 ชั่วโมง
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	 2.		ก�รจัดร�ยวิช�กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้เพิ่มเติม

	 	 ก�รจัดร�ยวิช�ในกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้เพิ่มเติม	เป็นก�รจัดแผนก�รเรียนที่สอดคล้อง	กลุ่มคว�มถนัด

ส�ข�วชิ�และอ�ชพี	9	กลุม่	โดยพจิ�รณ�ก�รจัดส�ระสำ�คญัให้สอดคล้องกบัส�ข�วิช�ท่ี	เปดสอนในระดบัอุดมศกึษ�	

โดยมีแนวท�งก�รจัดแผนก�รเรียนกลุ่มคว�มถนัดท�งส�ข�วิช�และอ�ชีพ	9	กลุ่ม	ดังต่อไปนี้

ร�ยวิช�

ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปที่ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปที่ 6

ภ�คเรียนที่ 2 ภ�คเรียนที่ 1 ภ�คเรียนที่ 2

นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม.

รวมวิช�เพิ่มเติม ไม่น้อยกว่� 40 หน่วยกิต 1,600 ชั่วโมง

1. วิช�คว�มถนัดทั่วไป

		 1.1	ร�ยวิช�ภ�ษ�ไทย

		 1.2	ร�ยวิช�ภ�ษ�อังกฤษ

2. วิช�คว�มถนัดส�ข�วิช�และ

  อ�ชีพ จัดร�ยวิช�ต�มเงื่อนไข

  กลุ่มคว�มถนัดส�ข�วิช�

 ที่นำ�ม�จัดแผนก�รเรียน

		 1.1	 ร�ยวิช�ส�ข�คณิตศ�สตร์

		 1.2	 ร�ยวิช�ส�ข�วิทย�ศ�สตร์

		 1.3	 ร�ยวิช�ส�ข�วิศวกรรมศ�สตร์

		 1.4		ร�ยวิช�ส�ข�		 	 	

	 	 สถ�ปัตยกรรมศ�สตร์

		 1.5	ร�ยวิช�ส�ข�วิช�ชีพครู

		 1.6	ร�ยวิช�ส�ข�ศิลปกรรมศ�สตร์

		 1.7	ร�ยวิช�ภ�ษ�ต่�งประเทศ

3. วิช�ก�รศึกษ�ค้นคว้�อิสระ (IS) 

 หรือโครงง�นและก�รฝก

  ประสบก�รณ์

1.	หน่วยกิตและเวล�ของร�ยวิช�เพิ่มเติมเป็นไปต�มโครงสร้�งเวล�

	 ของหลักสูตรสถ�นศึกษ�โดยกำ�หนดให้สอดคล้องกับนำ้�หนักคะแนน

	 ในก�รแอดมิชชั่น	(Admission)

2.		กรอบส�ระเนื้อห�ร�ยวิช�คว�มถนัดทั่วไปใช้ร่วมกันทุกแผนก�รเรียน		

	 และให้เน้นศักยภ�พ	และคว�มส�ม�รถต�มที่กำ�หนดไว้จัดเป็นร�ยวิช�	

	 ในระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	5	ภ�คเรียนที่	2และมัธยมศึกษ�ปีที่	6

3.	กรอบส�ระเนื้อห�ร�ยวิช�คว�มถนัดส�ข�วิช�และอ�ชีพ	

	 ให้สังเคร�ะห์ส�ระเนื้อห�ในแต่ละส�ข�วิช�จัดกลุ่มส�ระเนื้อห�

		 เรียงลำ�ดับ	กำ�หนดเป็นชื่อวิช�เป็นไปต�มกลุ่มคว�มถนัดส�ข�วิช�

	 และจัดทำ�ส�ระสำ�คัญ	และผลก�รเรียนรู้	จัดเป็นร�ยวิช�

	 ลงสู่แผนก�รเรียน	เพื่อรองรับก�รศึกษ�ต่อกลุ่มคว�มถนัดส�ข�วิช�

	 และอ�ชีพ	9	กลุ่มในก�รเรียนต่อระดับอุดมศึกษ�จัดเป็นร�ยวิช�

	 ในระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	5	ภ�คเรียนที่	2	และมัธยมศึกษ�ปีที่	6

4.	จัดร�ยวิช�ก�รศึกษ�ค้นคว้�อิสระ	(IS)	หรือโครงง�น	

	 และก�รฝึกประสบก�รณ์	ประม�ณ	2.0	-	3.0	หน่วยกิต	

	 ไว้ในระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	5	หรือมัธยมศึกษ�ปีที่	6	

	 ช่วงเวล�ภ�คบ่�ย	เป็นร�ยวิช�ถอดประสบก�รณ์คว�มรู้	

	 ก�รฝึกประสบก�รณ์	ตลอดจนก�รศึกษ�ค้นคว้�อิสระในก�รสำ�รวจ

	 ปัญห�กลุ่มเป้�หม�ยในชุมชนร่วมมือกันห�แนวท�งก�รแก้ปัญห�		 	

	 ศึกษ�ค้นคว้�ทฤษฎี	คว�มรู้ที่เกี่ยวข้อง	พัฒน�นวัตกรรม	นำ�เสนอ	

	 สื่อส�รให้กลุ่มเป้�หม�ยของปัญห�ให้เกิดก�รรับรู้	เห็นคุณค่�

	 และประโยชน์นำ�ไปใช้ได้อย่�งแพร่หล�ย
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	 3.	ร�ยวิช�กลุ่มกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน

ร�ยวิช�

ชั้นมัธยมศึกษ�ปที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษ�ปที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษ�ปที่ 6

ภ�คเรียนที่ 1 ภ�คเรียนที่ 2 ภ�คเรียนที่ 1 ภ�คเรียนที่ 2 ภ�คเรียนที่ 1 ภ�คเรียนที่ 2

นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม.

แนะแนว 20 20 20 20 20 20

ชุมนุม 20 20 20 20 20 20

กิจกรรม
ส�ธ�รณประโยชน์

20 20 20 20 20 20

รวมกิจกรรม 60 60 60 60 60 60

  แนวท�งที่ 2

		 แนวท�งก�รจัดทำ�โครงสร้�งร�ยวิช�โดยก�รจัดต�มโครงสร้�งเวล�เรียนหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�

ขั้นพื้นฐ�น	 พุทธศักร�ช	 2551	 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้พื้นฐ�นและกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้เพิ่มเติม	 จัดร�ยวิช�เรียน

เป็นแผนก�รเรียนที่สอดคล้องกับกลุ่มคว�มถนัดและส�ข�วิช�	 9	 กลุ่มในก�รศึกษ�ต่อกลุ่มคว�มถนัดส�ข�วิช�

และอ�ชีพระดับอุดมศึกษ�	ดังนี้

		 1.		ก�รจัดร�ยวิช�กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้พื้นฐ�น

		 	 ก�รจดัทำ�โครงสร้�งร�ยวชิ�โดยก�รปรบัโครงสร้�งเวล�เรยีนกลุม่ส�ระก�รเรยีนรูพ้ืน้ฐ�น	8	กลุม่ส�ระ	

ให้ครบต�มโครงสร้�งเวล�เรียนหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	พุทธศักร�ช	2551	ส�ม�รถจัดในรูปแบบ

เดียวกันทุกแผนก�รเรียน	ดังนี้

ร�ยวิช�

ชั้นมัธยมศึกษ�ปที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษ�ปที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษ�ปที่ 6

ภ�คเรียนที่ 1 ภ�คเรียนที่ 2 ภ�คเรียนที่ 1 ภ�คเรียนที่ 2 ภ�คเรียนที่ 1 ภ�คเรียนที่ 2

นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม.

1.	ภ�ษ�ไทย จัดร�ยวิช�พื้นฐ�นต�มที่สถ�นศึกษ�กำ�หนด	 โดยมีก�รบูรณ�ก�รตัวชี้วัดแบบในร�ยวิช�

ของ	 5	 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้หลัก	 ในช่วงเวล�ภ�คเช้�และนำ�ตัวชี้วัดบ�งตัวไปบูรณ�ก�ร

ข้�มกลุ ่มส�ระก�รเรียนรู ้เข ้�ไปในหน่วยเรียนรู ้บูรณ�ก�รของกลุ ่มทักษะชีวิต	 ได้แก่	

กลุ ่มส�ระก�รเรียนรู ้ ศิลปะ	 ก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี	 และสุขศึกษ�พลศึกษ�	

โดยม�ตรฐ�นและตัวชี้วัดยังคงอยู ่ในร�ยวิช�เดิมและจัดให้ครบต�มม�ตรฐ�นตัวช้ีวัด

ต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น	 ตลอด	 6	 ภ�คเรียน	 ท้ังน้ีให้จัดกิจกรรม

ก�รเรียนรู้ในช่วงเวล�ภ�คบ่�ย	

2.	คณิตศ�สตร์

3.	วิทย�ศ�สตร์

4.	สังคมศึกษ�

5.	สุขศึกษ�

6.	ศิลปะ

7.	ก�รง�นอ�ชีพ

8.	ภ�ษ�อังกฤษ

รวมวิช�พื้นฐ�น 41 หน่วยกิต / 1,640 ชั่วโมง
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	 2.		ก�รจัดร�ยวิช�กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้เพิ่มเติม

	 		 ก�รจัดร�ยวิช�ในกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้เพิ่มเติม	 เป็นก�รจัดแผนก�รเรียนที่สอดคล้องกลุ่มคว�มถนัด

ส�ข�วชิ�และอ�ชพี	9	กลุ่ม	โดยพจิ�รณ�ก�รจดัส�ระสำ�คญัให้สอดคล้องกบัส�ข�วชิ�ทีเ่ปดสอนในระดบัอดุมศกึษ�	

โดยมีแนวท�งก�รจัดแผนก�รเรียนกลุ่มคว�มถนัดท�งส�ข�วิช�และอ�ชีพ	9	กลุ่ม	ดังต่อไปนี้

ร�ยวิช�

ชั้นมัธยมศึกษ�ปที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษ�ปที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษ�ปที่ 6

ภ�คเรียน

ที่ 1

ภ�คเรียน

ที่ 2

ภ�คเรียน

ที่ 1

ภ�คเรียน

ที่ 2

ภ�คเรียน

ที่ 1

ภ�คเรียน

ที่ 2

นก ชม นก ชม นก ชม นก ชม นก ชม นก ชม

รวมวิช�เพิ่มเติม ไม่น้อยกว่� 40 หน่วยกิต 1,600 ชั่วโมง

1.	หน่วยกิต	และเวล�ของร�ยวิช�เพิ่มเติมเป็นไปต�มโครงสร้�งเวล�	

	 ของหลักสูตรสถ�นศึกษ�	โดยกำ�หนดให้ให้สอดคล้องกับ

	 นำ้�หนักคะแนนในก�รแอดมิชชั่น	(Admission)

2.	กรอบส�ระเนื้อห�ร�ยวิช�คว�มถนัดทั่วไปใช้ร่วมกันทุกแผนก�รเรียน 

		 และให้เน้นศักยภ�พ	และคว�มส�ม�รถต�มที่กำ�หนดไว้	

	 จัดเป็นร�ยวิช�ตลอด	6	ภ�คเรียน

3.	กรอบส�ระเนื้อห�ร�ยวิช�คว�มถนัดส�ข�วิช�และอ�ชีพ	

	 ให้สังเคร�ะห์ส�ระเนื้อห�ในแต่ละส�ข�วิช�จัดกลุ่มส�ระเนื้อห�

	 เรียงลำ�ดับ	กำ�หนดเป็นชื่อวิช�เป็นไปต�มกลุ่มคว�มถนัดส�ข�วิช�	

	 และจัดทำ�ส�ระสำ�คัญ	และผลก�รเรียนรู้จัดเป็นร�ยวิช�ลงสู่

	 แผนก�รเรียน	เพื่อรองรับก�รศึกษ�ต่อกลุ่มคว�มถนัดส�ข�วิช�

	 และอ�ชีพ	9	กลุ่มในก�รเรียนต่อระดับอุดมศึกษ�ตลอด	6	ภ�คเรียน

4.	จัดร�ยวิช�ก�รศึกษ�ค้นคว้�อิสระ	(IS)	หรือโครงง�น	และ

	 ก�รฝึกประสบก�รณ์ประม�ณ	2.0	-	3.0	หน่วยกิต	ไว้ในช่วง

	 ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	5	และมัธยมศึกษ�ปีที่	6	ช่วงเวล�ภ�คบ่�ย	

	 เป็นร�ยวิช�	ถอดประสบก�รณ์คว�มรู้ก�รฝึกประสบก�รณ์	

	 ตลอดจนก�รศึกษ�	ค้นคว้�อิสระในก�รสำ�รวจปัญห�กลุ่มเป้�หม�ย

	 ในชุมชน	ร่วมมือกันห�แนวท�งก�รแก้ปัญห�	ศึกษ�ค้นคว้�

	 ทฤษฎีคว�มรู้ที่เกี่ยวข้อง	พัฒน�นวัตกรรม	นำ�เสนอสื่อส�ร

	 ให้กลุ่มเป้�หม�ยของปัญห�ให้เกิดก�รรับรู้เห็นคุณค่�และประโยชน์

	 นำ�ไปใช้ได้อย่�งแพร่หล�ย

1. วิช�คว�มถนัดทั่วไป

		 1.1	ร�ยวิช�ภ�ษ�ไทย

		 1.2		ร�ยวิช�ภ�ษ�อังกฤษ

2. วิช�คว�มถนัดส�ข�วิช�และ  

 อ�ชีพจัดร�ยวิช�ต�มเงื่อนไข

 กลุ่มคว�มถนัดส�ข�วิช�ที่นำ�ม�

 จัดแผนก�รเรียน

		 2.1	ร�ยวิช�ส�ข�คณิตศ�สตร์

		 2.2		ร�ยวิช�ส�ข�วิทย�ศ�สตร์

		 2.3		ร�ยวิช�ส�ข�วิศวกรรมศ�สตร์

		 2.4		ร�ยวิช�ส�ข�	 	 	 	 	

	 	 สถ�ปัตยกรรมศ�สตร์

		 2.5	ร�ยวิช�ส�ข�วิช�ชีพครู

	 2.6	ร�ยวิช�ส�ข�ศิลปกรรมศ�สตร์

		 2.7		ร�ยวิช�ส�ข�ภ�ษ�

	 	 ต่�งประเทศ

3. วิช�ก�รศึกษ�ค้นคว้�อิสระ (IS)

  หรือโครงง�นและก�รฝก

  ประสบก�รณ์
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	 3.	ร�ยวิช�กลุ่มกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน

ร�ยวิช�

ชั้นมัธยมศึกษ�ปที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษ�ปที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษ�ปที่ 6

ภ�คเรียนที่ 1 ภ�คเรียนที่ 2 ภ�คเรียนที่ 1 ภ�คเรียนที่ 2 ภ�คเรียนที่ 1 ภ�คเรียนที่ 2

นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม.

แนะแนว 20 20 20 20 20 20

ชุมนุม 20 20 20 20 20 20

กิจกรรม
ส�ธ�รณประโยชน์

20 20 20 20 20 20

รวมกิจกรรม 60 60 60 60 60 60

  แนวท�งก�รจัดทำ�ร�ยวิช�และจัดกระบวนก�รเรียนรู้ร�ยวิช�เพิ่มเติม

	 1.	 ก�รจัดโครงสร้�งวิช�คว�มถนดัทัว่ไปให้มีศกัยภ�พของก�รเรยีนในมห�วทิย�ลยัให้ประสบคว�มสำ�เรจ็	

ส�ม�รถจัดรูปแบบเดียวกันในทุกแผนก�รเรียน	 ร�ยวิช�คว�มถนัดทั่วไป	 ได้แก่	 ร�ยวิช�ภ�ษ�ไทยและร�ยวิช�

ภ�ษ�อังกฤษ	 โดยก�รประส�นง�นของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�กับมห�วิทย�ลัยในกลุ่มจังหวัดหรือภูมิภ�ค	

โรงเรียนภ�ยใต้เครือข่�ยส่งเสริมประสิทธิภ�พก�รบริห�รจัดก�รจังหวัดระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 สังเคร�ะห์

ส�ระเนื้อห�	 จัดกลุ่มส�ระเนื้อห�	 เรียงลำ�ดับ	 กำ�หนดช่ือวิช�	 ส�ระสำ�คัญ	 และผลก�รเรียนรู้	 จัดรูปแบบท่ี	 1

	ในระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	5	ภ�คเรียนที่	1	และมัธยมศึกษ�ปีที่	6	และในรูปแบบที่	2	จัดตลอด	6	ภ�คเรียน

		 	 1.1		 ร�ยวิช�ภ�ษ�ไทย	เน้นให้มีคว�มส�ม�รถในก�รอ่�น	เขียน	คิดวิเคร�ะห์	และแก้โจทย์ปัญห�

		 	 1.2		ร�ยวิช�ภ�ษ�อังกฤษ	เน้นให้มีคว�มส�ม�รถในก�รสื่อส�รด้วยภ�ษ�อังกฤษได้	

	 2.		ก�รจัดโครงสร้�งวิช�คว�มถนัดส�ข�วิช�และอ�ชีพของกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้เพิ่มเติม	 ในแต่ละ

แผนก�รเรียน	9	กลุ่มคว�มถนัดส�ข�วิช�	โดยก�รประส�นง�นของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	กับมห�วิทย�ลัย

ในกลุ่มจงัหวดัหรอืภมูภิ�ค	โรงเรยีนภ�ยใต้เครอืข่�ยส่งเสรมิประสทิธภิ�พก�รบรหิ�รจัดก�รจังหวดัระดบัมัธยมศกึษ�

ตอนปล�ย	สังเคร�ะห์ส�ระเนื้อห�	จัดกลุ่มส�ระเนื้อห�	เรียงลำ�ดับ	กำ�หนดชื่อวิช�	ส�ระสำ�คัญและผลก�รเรียนรู้	

จัดรูปแบบที่	1	ในระดับ	ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	5	ภ�คเรียนที่	1	และมัธยมศึกษ�ปีที่	6	และในรูปแบบที่	2	จัดตลอด	

6	ภ�คเรียน	โดยมีร�ยวิช�ในแผนก�รเรียนรองรับใน	9	กลุ่มคว�มถนัดส�ข�วิช�	ได้แก่

		 	 2.1		 แผนก�รเรียนวิทย�ศ�สตร์-คณิตศ�สตร์	เพื่อเป็นพื้นฐ�นก�รศึกษ�ต่อ	3	กลุ่ม	คว�มถนัด	ได้แก่

	 		 	 	 1)	กลุม่วทิย�ศ�สตร์สขุภ�พ	ได้แก่	ร�ยวชิ�คว�มถนดัท�งวชิ�คณติศ�สตร์และวชิ�วทิย�ศ�สตร์	

สำ�หรับก�รศึกษ�ต่อส�ข�สัตวแพทยศ�สตร์	ส�ข�สหเวชศ�สตร์	ส�ข�ส�ธ�รณสุขศ�สตร์	ส�ข�เทคนิคก�รแพทย์	

ส�ข�วิทย�ศ�สตร์ก�รกีฬ�	 ส�ข�พย�บ�ลศ�สตร์	 ส�ข�ทันตแพทย์ศ�สตร์และส�ข�เภสัชศ�สตร์	 โดยมีเงื่อนไข

ก�รศึกษ�ต่อในระดับอุดมศึกษ�จะต้องมีหน่วยก�รเรียนวิช�พื้นฐ�นและเพิ่มเติมของร�ยวิช�ภ�ษ�อังกฤษ

รวมกันไม่ตำ่�กว่�	9	หน่วยกิต
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	 		 	 	 2)	กลุ่มวิทย�ศ�สตร์ก�ยภ�พและชีวภ�พ	 ได้แก่	 ร�ยวิช�คว�มถนัดท�งวิช�คณิตศ�สตร์

และวชิ�วทิย�ศ�สตร์	สำ�หรบัก�รศกึษ�ต่อส�ข�วทิย�ศ�สตร์	ส�ข�ทรพัย�กรธรรมช�ตแิละส�ข�เทคโนโลยสี�รสนเทศ

	 		 	 	 3)	 กลุ่มเกษตรศ�สตร์	 ได้แก่	 ร�ยวิช�คว�มถนัดท�งวิช�คณิตศ�สตร์และวิช�วิทย�ศ�สตร์	

สำ�หรับก�รศึกษ�ต่อส�ข�เกษตรศ�สตร์	ส�ข�อุตส�หกรรมเกษตร	ส�ข�วนศ�สตร์และส�ข�เทคโนโลยีก�รเกษตร

	 		 2.2		 แผนก�รเรียนวิทย�ศ�สตร์-วิศวกรรมศ�สตร์	 เพื่อเป็นพื้นฐ�นก�รศึกษ�กลุ ่มคว�มถนัด

วิศวกรรมศ�สตร์	 ร�ยวิช�คว�มถนัดส�ข�วิช�และอ�ชีพ	 ได้แก่	 ร�ยวิช�คว�มถนัดท�งวิช�วิทย�ศ�สตร์	

และวิช�วิศวกรรมศ�สตร์	สำ�หรับก�รศึกษ�ต่อส�ข�วิศวกรรมศ�สตร์

	 		 2.3		 แผนก�รเรียนสถ�ป ัตยกรรมศ�สตร ์	 เพื่อเป ็นพื้นฐ�นก�รศึกษ�ต ่อกลุ ่มคว�มถนัด

สถ�ปัตยกรรมศ�สตร์	 ได้แก่	 ร�ยวิช�คว�มถนัดท�งสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์	 สำ�หรับก�รศึกษ�ต่อส�ข�

สถ�ปัตยกรรมศ�สตร์

	 		 2.4	แผนก�รเรียนคณิตศ�สตร์-ภ�ษ�ต่�งประเทศ	เพื่อเป็นพื้นฐ�นก�รศึกษ�ต่อ	2	กลุ่ม	คว�มถนัด	

ได้แก่	

	 	 	 	 2.4.1	กลุ ่มบริห�ร	 พ�ณิชยศ�สตร์	 ก�รบัญชี	 ก�รท่องเที่ยวและโรงแรม	 เศรษฐศ�สตร์	

ก�รจัดร�ยวิช�คว�มถนัดมี	 2	 รูปแบบ	 คือ	 รูปแบบเลือกเรียนร�ยวิช�คว�มถนัดท�งวิช�คณิตศ�สตร์	

สำ�หรับก�รศึกษ�ต่อส�ข�ก�รบัญชี	 ส�ข�พ�ณิชยกรรมศ�สตร์	 และส�ข�เศรษฐศ�สตร์	 และรูปแบบเลือกเรียน

ร�ยวิช�คว�มถนัดท�งภ�ษ�ต่�งประเทศ	สำ�หรับก�รศึกษ�ต่อส�ข�ก�รท่องเที่ยวและก�รโรงแรม

	 	 	 	 2.4.2	กลุ ่มมนุษยศ�สตร ์และสังคมศ�สตร ์	 ก�รจัดร�ยวิช�คว�มถนัดมี	 2	 รูปแบบ	

คือ	 รูปแบบร�ยวิช�คว�มถนัดท�งภ�ษ�ต่�งประเทศและรูปแบบร�ยวิช�คว�มถนัดท�งวิช�คณิตศ�สตร์	

อย่�งใดอย่�งหนึ่งสำ�หรับก�รศึกษ�ต่อส�ข�นิเทศศ�สตร์	 ส�ข�อักษรศ�สตร์	 ส�ข�มนุษยศ�สตร์	 ส�ข�นิติศ�สตร์	

ส�ข�ว�รส�รศ�สตร์	ส�ข�ศิลปศ�สตร์	ส�ข�รัฐศ�สตร์	และส�ข�สังคมวิทย�

	 		 2.5		 แผนก�รเรียนวิช�ชีพครู	 เพื่อเป็นพื้นฐ�นก�รศึกษ�ต่อกลุ่มคว�มถนัดครุศ�สตร์	 ศึกษ�ศ�สตร์	

พลศึกษ�และสุขศึกษ�	 ได้แก่	 ร�ยวิช�คว�มถนัดท�งวิช�ชีพครู	 และเลือกเรียนอีก	 1	 ร�ยวิช�คว�มถนัด	

คือ	ร�ยวิช�คว�มถนัดท�งวิช�คณิตศ�สตร์และวิช�วิทย�ศ�สตร์	วิช�สถ�ปัตยกรรมศ�สตร์	วิช�ภ�ษ�ต่�งประเทศ

และวิช�ศิลปกรรม	สำ�หรับก�รศึกษ�ต่อส�ข�ครุศ�สตร์และส�ข�ศึกษ�ศ�สตร์

	 		 2.6		แผนก�รเรียนศิลปกรรมศ�สตร์	เพื่อเป็นพื้นฐ�นก�รศึกษ�ต่อกลุ่มศิลปกรรมศ�สตร์	จัดร�ยวิช�

คว�มถนัด	 ได้แก่ร�ยวิช�คว�มถนัดท�งศิลปกรรมและร�ยวิช�สถ�ปัตยกรรมศ�สตร์	 สำ�หรับก�รศึกษ�ต่อ

ส�ข�วิจิตรศิลป	 ส�ข�ศิลปประยุกต์	 ส�ข�ดุริย�งคศ�สตร์	 ส�ข�น�ฏศิลป	 ส�ข�ศิลปะก�รออกแบบพัสตร�ภรณ์

และส�ข�ศิลปะก�รออกแบบหัตถอุตส�หกรรม
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	 	3.	กรอบส�ระเนื้อห�ก�รจัดทำ�ร�ยวิช�คว�มถนัดส�ข�วิช�	

		 	 ก�รจัดกรอบส�ระเนื้อห�ก�รจัดทำ�ร�ยวิช�คว�มถนัดส�ข�วิช�	มีดังนี้	

		 	 3.1		 ร�ยวิช�คว�มถนัดท�งวิช�คณิตศ�สตร์	 โดยกำ�หนดชื่อวิช�ให้สอดคล้องกับพื้นฐ�น	 แต่ละกลุ่ม

คว�มถนัดส�ข�วิช�และอ�ชีพ	 และดำ�เนินก�รสังเคร�ะห์เนื้อห�ในเรื่องตรรกศ�สตร์	 เซ็ต	 ระบบจำ�นวนจริง	

คว�มสัมพันธ์และฟังก์ชั่น	ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ	เรข�คณิตวิเคร�ะห์	ฟังก์ชั่นเอกโปรเนนเชียลและฟังก์ชั่นลอกก�ลิทึ่ม	

เมทริกซ์	 เวกเตอร์	 จำ�นวนเชิงซ้อน	 กำ�หนดก�รเชิงเส้น	 ลำ�ดับและอนุกรม	 แคลคูลัสเบื้องต้น	 ก�รเรียงสับเปลี่ยน

และก�รจัดหมู่	 นำ�ไปจัดกลุ่มและเรียงลำ�ดับเนื้อห�	 ส�ระสำ�คัญและผลก�รเรียนรู้วิช�ใหม่เพื่อให้มีศักยภ�พ

ในก�รคิดและแก้ปัญห�	เชิงคณิตศ�สตร์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคว�มถนัด	ต�มแผนก�รเรียน

	 		 3.2		ร�ยวิช�คว�มถนัดท�งวิทย�ศ�สตร์	 โดยกำ�หนดชื่อวิช�ให้สอดคล้องกับพื้นฐ�นแต่ละกลุ่ม

คว�มถนัดส�ข�วิช�และอ�ชีพ	 และดำ�เนินก�รสังเคร�ะห์เนื้อห�ในเรื่องชีววิทย�	 เคมี	 ฟสิกส์	 โลก	 ด�ร�ศ�สตร์

และอวก�ศ	โดยก�รจัดกลุ่มเนื้อห�ส�ระสำ�คัญและผลก�รเรียนรู้วิช�ใหม่	เพื่อให้มีศักยภ�พ	ก�รคิด	ก�รแก้ปัญห�

และสร้�งทักษะก�รอ่�นบทคว�ม	แบบนักวิทย�ศ�สตร์

	 		 3.3		ร�ยวิช�คว�มถนัดท�งวิศวกรรมศ�สตร์	 โดยกำ�หนดชื่อวิช�ให้สอดคล้องกับพื้นฐ�น

กลุ่มคว�มถนัดส�ข�วิช�วิศวกรรมศ�สตร์และดำ�เนินก�รสังเคร�ะห์เน้ือห�ในเรื่องกลศ�สตร์	 (แรง	 มวล	

และก�รเคลื่อนที่)	 ไฟฟ้�	 แม่เหล็กไฟฟ้�	 คล่ืน	 แสงและเสียง	 เคมี	 (ส�รและสมบัติของส�ร)	 พลังง�น	 คว�มร้อน

และของไหล	 คณิตศ�สตร์และสถิติประยุกต์เชิงวิศวกรรม	 โดยก�รจัดกลุ่มเนื้อห�ส�ระสำ�คัญและผลก�รเรียนรู ้

วิช�ใหม่	 เพื่อให้มีศักยภ�พก�รคิดวิเคร�ะห์	 คว�มคิดเชิงช่�ง	 คว�มคิดเชิงตรรกะ	 ก�รใช้ส�มัญสำ�นึกเรื่อง

คว�มปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม	ก�รแก้ปัญห�และธรรมช�ติของวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

	 		 3.4		 ร�ยวิช�คว�มถนัดท�งสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์	 โดยกำ�หนดช่ือวิช�ให้สอดคล้องกับพื้นฐ�น

กลุ่มคว�มถนัดส�ข�วิช�สถ�ปัตยกรรมศ�สตร์และดำ�เนินก�รสังเคร�ะห์เนื้อห�ในเรื่อง	วิทย�ศ�สตร์	คณิตศ�สตร์	

คว�มรู้ทั่วไปท�งสถ�ปัตยกรรมและก�รออกแบบ	 โดยก�รจัดกลุ่มเนื้อห�ส�ระสำ�คัญและผลก�รเรียนรู้วิช�ใหม่	

เพื่อให้มีศักยภ�พในก�รสื่อส�รท�งก�รออกแบบ	 (Visual	 communication)	 มิติสัมพันธ์	 ก�รออกแบบ

และสิ่งแวดล้อม	ก�รออกแบบกับมนุษย์และสังคม	ก�รแก้ปัญห�และตรรกศ�สตร์

	 		 3.5		 ร�ยวิช�คว�มถนัดท�งวิช�ชีพครู	 โดยกำ�หนดชื่อวิช�ให้สอดคล้องกับพื้นฐ�นแต่ละส�ข�วิช�

ในกลุ่มครุศ�สตร์	 ศึกษ�ศ�สตร์	 พลศึกษ�และสุขศึกษ�และดำ�เนินก�รสังเคร�ะห์เน้ือห�ในเรื่อง	 คว�มรู้ท่ัวไป

ในบริบทของก�รเป็นครู	 ไปจัดกลุ่มและเรียงลำ�ดับเนื้อห�ส�ระสำ�คัญและผลก�รเรียนรู้วิช�ใหม่	 เพื่อให้มีศักยภ�พ

ในก�รอ่�นและคิดวิเคร�ะห์บทคว�มในวิช�ชีพครู

	 		 3.6		 ร�ยวิช�คว�มถนัดท�งศิลปกรรม	 โดยกำ�หนดชื่อวิช�ให้สอดคล้องกับพื้นฐ�นแต่ละส�ข�วิช�

ในกลุ่มศลิปกรรมศ�สตร์และดำ�เนนิก�รสงัเคร�ะห์เนือ้ห�ในเรือ่ง	ทศันศลิป	ดนตร	ีน�ฏศลิป	โดยก�รจดักลุม่เนือ้ห�

ส�ระสำ�คัญและผลก�รเรียนรู้วิช�ใหม่	เพื่อมีศักยภ�พในก�รรับรู้	ก�รคิดวิเคร�ะห์และคว�มคิดสร้�งสรรค์
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	 		 3.7	 ร�ยวิช�คว�มถนัดท�งภ�ษ�ต่�งประเทศ	 ได้แก่	 ภ�ษ�จีน	ภ�ษ�ญี่ปุน	 ภ�ษ�ฝรั่งเศส	 เยอรมัน	

ภ�ษ�อ�หรับ	 และบ�ลี	 โดยกำ�หนดชื่อวิช�ให้สอดคล้องกับพื้นฐ�นแต่ละกลุ่มคว�มถนัดส�ข�วิช�และอ�ชีพ

และดำ�เนินก�รสังเคร�ะห์เนื้อห�	ดังนี้

		 	 	 	 3.7.1	ภ�ษ�ฝรั่ งเศส	 เ น้ือห�คำ�ศัพท ์พื้นฐ�น	 (Lexique)	 ไวย�กรณ์และโครงสร ้�ง	

(Gremmaire)	 สำ�นวนในสถ�นก�รณ์ต่�ง	 ๆ	 (Socio-cultural)	 วัฒนธรรมฝรั่งเศสและฝรั่งเศสปัจจุบัน	

(Culture-la	 vie	 quotidienne)	 และก�รออกเสียง	 (Pronunciation)	 เพื่อให้มีศักยภ�พ	 คว�มส�ม�รถในก�ร

อ่�นจับใจคว�ม	ก�รตีคว�ม	ขย�ยคว�มและสรุปคว�ม	ก�รสื่อส�ร	ทักษะก�รเขียน	ก�รใช้ภ�ษ�ในเชิงอ�ชีพ

		 	 	 	 3.7.2	ภ�ษ�เยอรมัน	เนื้อห�คำ�ศัพท์พื้นฐ�นระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	(Grundwortschatz)	

ไวย�กรณ์	 (Grammatik)	 วัฒนธรรม	 คว�มเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมประเพณี	 (Brauchtum)	 เพื่อให้มีศักยภ�พ

คว�มส�ม�รถในก�รใช้ภ�ษ�เยอรมันในสถ�นก�รณ์ต่�ง	 ๆ	 ได้ถูกต้องและเหม�ะสม	 (Sprachliche	 Ausdrucke	

in	 verschiedenen)	 และสำ�นวน	 (Redewendungen)	 คว�มส�ม�รถในก�รอ่�นจับใจคว�ม	 ก�รตีคว�ม	

ก�รขย�ยคว�มและก�รสรุปคว�ม	(Cloze-Test,	Lesetext)

		 	 	 	 3.7.3	ภ�ษ�ญี่ปุ น	 เนื้อห�คำ�ศัพท์ขั้นพื้นฐ�น	 คันจิขั้นพื้นฐ�น	 ไวย�กรณ์	 ขั้นพื้นฐ�น	

สำ�นวนขั้นพื้นฐ�นทั่วไปในชีวิตประจำ�วัน	 และญี่ปุ นศึกษ�	 เพื่อให้มีศักยภ�พคว�มส�ม�รถในก�รสื่อส�ร	

ก�รเขียนและก�รอ่�น

		 	 	 	 3.7.4	ภ�ษ�จีน	 เนื้อห�คำ�ศัพท์	 ไวย�กรณ์และโครงสร้�งและสำ�นวน	 เพื่อให้มีคว�มส�ม�รถ

ในก�รสื่อส�ร	ก�รอ่�นและก�รเขียน

		 	 	 	 3.7.5	ภ�ษ�อ�หรับ	 เน้ือห�ไวย�กรณ์	 วัฒน�ธรรมก�รใช้ภ�ษ�อ�หรับ-ไทย	 คำ�ศัพท์	

และคว�มเข้�ใจภ�ษ�	 เพื่อให้มีคว�มส�ม�รถในก�รสื่อส�รต�มสถ�นก�รณ์	 ก�รแยกแยะ	 ก�รพูด	 อ่�น	 เขียน	

ทักษะท�งภ�ษ�อ�หรับ

		 	 	 	 3.7.6	ภ�ษ�บ�ลี	 เนื้อห�คำ�ศัพท์พื้นฐ�น	 ไวย�กรณ์และโครงสร้�งและคว�มเข้�ใจภ�ษ�	

เพื่อให้มีคว�มส�ม�รถในก�รอ่�น	เขียน	แปลคว�มและวิเคร�ะห์	สังเคร�ะห์และตีคว�ม

	 4.		กรอบส�ระสำ�คัญในก�รจัดก�รศึกษ�ค้นคว้�อิสระ	(IS)	หรือโครงง�นและก�รฝึกประสบก�รณ์

		 	 4.1	 ก�รจัดก�รศึกษ�ค้นคว้�อิสระ	 (IS)	 หรือโครงง�น	 โดยกำ�หนดช่ือวิช�ให้สอดคล้องกับ

กลุ ่มคว�มถนัดส�ข�วิช�และอ�ชีพ	 ศักยภ�พเน้นให้ปฏิบัติเกิดประสบก�รณ์ตรง	 ในก�รสำ�รวจปัญห�

และคว�มต้องก�รของกลุม่เป้�หม�ยทีส่อดคล้องกบัคว�มถนดัส�ข�วชิ�และอ�ชพี	ห�คว�มร่วมมอืกำ�หนดแนวท�ง

ก�รแก้ปัญห�ร่วมกัน	 รวบรวม	 สืบค้น	 ศึกษ�ทฤษฎีคว�มรู้ที่เกี่ยวข้อง	 กำ�หนดเค้�โครงโครงร่�งก�รศึกษ�

และพัฒน�นวัตกรรมขึ้นม�ให้แก้ปัญห�	 ทดลองพิสูจน์จนสรุปได้แน่ชัดในก�รนำ�ไปใช้ได้จริง	 ออกแบบก�รสื่อส�ร	

นำ�เสนอให้กลุ่มเป้�หม�ยของปัญห�ได้รับรู้	 ประเมินคุณค่�ของผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม	 สร้�งวิธีก�รอำ�นวย

คว�มสะดวกก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์แก้ปัญห�หรือสร้�งคุณภ�พชีวิตได้อย่�งแพร่หล�ย

		 	 4.2		 ก�รจัดฝึกประสบก�รณ์	 โดยกำ�หนดช่ือวิช�ให้สอดคล้องกับกลุ ่มคว�มถนัดส�ข�วิช�

และอ�ชพี	ศกัยภ�พเน้นให้ปฏบิตัเิกดิประสบก�รณ์ตรง	ในก�รสำ�รวจถอดประสบก�รณ์คว�มรูจ้�กสถ�นประกอบก�ร	

หรือกลุ่มอ�ชีพอิสระ	เน้นก�รสื่อส�รสัมภ�ษณ์	ให้รู้ถึงกระบวนก�รและวิธีก�รผลิต	และตั้งประเด็นไปสู่ก�รสืบค้น

คว�มรู้ที่นำ�ม�ใช้อธิบ�ยกระบวนก�รและวิธีก�ร	 นำ�ไปสู่ก�รจัดทำ�โครงร่�ง	 ก�รฝึกประสบก�รณ์	 กำ�หนดเร่ือง	

และช่วงเวล�	 เน้นก�รร�ยง�นผลก�รฝึกต�มปฏิทินในแต่ละเรื่องในก�รนำ�ทฤษฎีคว�มรู้	 และคุณลักษณะนิสัย

ไปอธิบ�ยกระบวนก�รและวิธีก�ร	ก�รเกิดทักษะและสมรรถนะในแต่ละเรื่องที่ฝึกประสบก�รณ์
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	 5.	 ก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้	 เน้นก�รบูรณ�ก�รในส�ระเนื้อห�ร�ยวิช�	 ข้�มส�ระเนื้อห�ร�ยวิช�	

ข้�มกลุม่ส�ระก�รเรยีนรูแ้ละบรูณ�ก�รคว�มรูแ้ห่งศตวรรษที	่21	และก�รเป็นผูป้ระกอบก�รเข้�ไปในหน่วยก�รเรยีนรู้

บูรณ�ก�รที่มีก�รประยุกต์นำ�เอ�คว�มรู้ไปบูรณ�ก�ร	 ให้เหตุผลเช่ือมโยงแสดงคว�มสัมพันธ์กันในก�รอธิบ�ย

และแก้ปัญห�สถ�นก�รณ์ของส�ข�วิช�คว�มถนัดนั้น	 ๆ	 ก�รจัดก�รเรียนรู้หน่วยเรียนรู้บูรณ�ก�รต�มแนวท�ง

มัธยมศึกษ�ไทย	4.0	ดังแผนภ�พดังต่อไปนี้

	 จ�กแผนภ�พก�รจัดก�รเรียนรู้หน่วยเรียนรู้บูรณ�ก�ร	ต�มแนวท�งมัธยมศึกษ�ไทย	4.0	มีขั้นตอน	ดังนี้

	 1)	 สำ�รวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น	กำ�หนดคำ�ถ�ม	ค�ดก�รณ์คำ�ตอบ	นักเรียนเลือกทำ�หน่วยเรียนรู้	

ใช้กระบวนก�รสังเกตเก็บข้อมูล	 จัดกลุ่มข้อมูลต�มปร�กฏก�รณ์	 ตั้งคำ�ถ�มอย�กรู้	 ค�ดก�รณ์คำ�ตอบเบื้องต้น	

โดยกระบวนก�รกลุ่มสนใจแลกเปล่ียนคว�มคิดเห็นจนได้ข้อสรุป	 เขียนแผนภ�พสรุปช่ือสถ�นก�รณ์ที่ใช้ทำ�

หน่วยเรียนรู้	 โยงชื่อกลุ่มปร�กฏก�รณ์หลักไปสู่ช่ือกลุ่มปร�กฏก�รณ์ย่อยพร้อมกับคำ�ถ�มที่อย�กรู้และคำ�ตอบ

เบ้ืองต้นท่ีค�ดก�รณ์ไว้/ครูทุกร�ยวิช�วิเคร�ะห์กระบวนก�รเกิดปร�กฏก�รณ์ทุกขั้นตอนเพื่อเตรียมกำ�หนด

หลักคว�มรู้ของตัวชี้วัดไปอธิบ�ยก�รเกิดปร�กฏก�รณ์	

	 2)	 สืบค้นห�คำ�ตอบที่ถูกต้องเชื่อถืออ้�งอิงได้ครูแต่ละร�ยวิช�ช้ีแนะแหล่งคว�มรู้ที่จะนำ�ไปใช้สืบค้น

อธิบ�ยคำ�ตอบที่ค�ดก�รณ์ในแต่ละกลุ ่มปร�กฏก�รณ์ของหน่วยเรียนรู ้	 พร้อมทั้งกำ�หนดช่วงเวล�สืบค้น

และทำ�กจิกรรมแลกเปลีย่นคว�มรูท้ลีะกลุม่ปร�กฏก�รณ์	ให้นกัเรยีนแต่ละกลุม่สรปุนำ�เสนอคำ�ตอบและคำ�อธบิ�ย

ที่ได้จัดทำ�แผนผังคว�มเชื่อมโยงแบ่งปันให้กลุ่มหน่วยก�รเรียนรู้อื่น	 ครูร�ยวิช�ที่นำ�ตัวชี้วัดไปบูรณ�ก�รจะต้อง

ช่วยกันสรุปเติมเต็มส่วนที่เป็นประเด็นสำ�คัญและส่วนที่นักเรียนยังข�ดห�ยไป	 และชี้ประเด็นที่จะนำ�ไปสู ่

ก�รตรวจสอบ	พิสูจน์	ทดลองรูป
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	 3)	 ทดลอง	ตรวจสอบคำ�ตอบ	หลักคว�มรู้นักเรียนว�งแผนก�รตรวจสอบ	พิสูจน์	ทดลอง	สร้�งเค้�โครง

ร่�งสมมติฐ�น	กำ�หนดหลักคว�มรู้ที่ใช้อธิบ�ยกระบวนก�ร	ขั้นตอน	วิธีก�ร	กำ�หนดวัน	เวล�	เครื่องมือและอุปกรณ์	

วัสดุ	 ลงนัดก�รจองสถ�นที่ทดลอง	 ตรวจสอบ	 ก�รทดลองตรวจสอบนักเรียนจะต้องทำ�ก�รบันทึกผลทุกข้ันตอน

และจำ�นวนครั้ง	โดยมีคณะครูเป็นที่ปรึกษ�ให้ข้อแนะนำ�อย่�งใกล้ชิด	

	 4)	 เขยีนและนำ�เสนอ	ข้อค้นพบทีเ่ป็นหลกัคว�มรูใ้ช้อธบิ�ยสถ�นก�รณ์ของหน่วยก�รเรยีนรูน้กัเรยีนศกึษ�

รูปแบบ	 แบบฟอร์ม	 เทคนิคต่�ง	 ๆ	 ในก�รเขียนและนำ�เสนออย่�งหล�กหล�ย	 เพื่อสรุปเรียบเรียงข้อค้นพบ

และคำ�อธบิ�ย	ตลอดจนแรงบนัด�ลใจทีเ่กดิจ�กข้อค้นพบและก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์ในก�รสร้�งทกัษะชวีติ	โดยมคีรู

เป็นที่ปรึกษ�

	 5)	 นำ�ไปใช้ดำ�เนินชีวิตและใช้สร้�งคุณค่�แก่สังคมเลือกช่องท�งก�รเข้�ถึงผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้ประเมิน

และนำ�ข้อค้นพบไปใช้สร้�งประโยชน์เพื่อสังคม

	 		 5.1		 จัดทำ�หน่วยเรียนรู ้ของวิช�ส�ข�คว�มถนัดทั่วไป	 และวิช�ส�ข�คว�มถนัดส�ข�วิช�

และอ�ชีพ	 ซึ่งจัดเป็นร�ยวิช�ไว้ในช่วงภ�คเช้�น้ัน	 ใช้หลักก�รประยุกต์โดยก�รบูรณ�ก�รผ่�นกระบวนก�ร	

Problem	-	based	Learning	(PBL)	แนวท�งก�รทำ�หน่วยก�รเรียนรู้และกิจกรรมก�รเรียนรู้	ให้กำ�หนดชื่อหน่วย

ทีส่อดคล้องกบัสถ�นก�รณ์ในแต่ละส�ข�คว�มถนดั	วเิคร�ะห์กระบวนก�รและขัน้ตอนก�รแก้ปัญห�อย่�งหล�กหล�ย

ท�งเลือก	 ประเมินส�ระคว�มรู้จ�กแหล่งต่�ง	 ๆ	 ม�ใช้อธิบ�ยและให้เหตุผลในก�รแก้ปัญห�	 นำ�ไปจัดสังเคร�ะห์

จดักลุม่ส�ระเนือ้ห�คว�มรูข้องส�ข�วิช�คว�มถนดัให้เป็นหน่วยก�รเรยีนรู	้ประเดน็สำ�คญั	คอื	กระบวนก�รและขัน้ตอน	

ตลอดจนวิธีก�รแก้ปัญห�ต้องมีได้หล�กหล�ยท�งเลือกต้องให้คว�มสำ�คัญของกระบวนก�รได้ม�ซึ่งคำ�ตอบ	

มีก�รนำ�หลักคว�มรู้ที่เชื่อถือได้ไปใช้อธิบ�ยให้เหตุผลได้อย่�งสมเหตุสมผลหรือไม่	 ซึ่งห�กต้องทดสอบ	 ทดลอง	

จ�กห้องปฏิบัติก�รหรือลงพื้นที่	 ต้องให้คว�มสำ�คัญในก�รพิสูจน์ก�รได้ม�ซึ่งคำ�ตอบและให้บันทึกเขียนร�ยง�น

ก�รรวบรวม	 สืบค้น	 ทดสอบ	 พิสูจน์ยืนยันก�รได้ม�ซึ่งคำ�ตอบอย่�งหล�กหล�ยวิธีก�ร	 ใช้เป็นหลักฐ�น

เป็นคะแนนเกบ็ของนกัเรยีน	สำ�หรบัผลก�รเรยีนรูใ้ดทีส่�ม�รถนำ�ไปบรูณ�ก�รใช้อธบิ�ยในกระบวนก�รและขัน้ตอน

ของหน่วยเรียนรู้บูรณ�ก�รในวิช�ก�รศึกษ�ค้นคว้�อิสระ	(IS)	หรือโครงง�นและก�รฝึกประสบก�รณ์ให้จัดสัดส่วน

เวล�ใหม่และนำ�ผลคะแนนกลับไปใช้ประเมินผลระดับผลก�รเรียนรู ้ในร�ยวิช�ส�ข�วิช�คว�มถนัดได้	

สำ�หรับก�รนับเวล�นอกเหนือต�ร�งเรียน	 ในก�รทำ�กิจกรรมก�รสำ�รวจ	 กิจกรรมก�รสืบค้น	 รวบรวมคว�มรู้	

หรือกิจกรรมอื่นที่ถูกกำ�หนดนอกเหนือต�ร�งเรียนให้นักเรียนทำ�ก�รบันทึกผลและเขียนร�ยง�นก�รทำ�กิจกรรม	

ที่แสดงถึงก�รรู้จักเครื่องมือที่ใช้ทำ�ง�นและบอกหรืออธิบ�ยหลักคว�มรู้และคุณลักษณะนิสัยในก�รให้เหตุผล

ในกระบวนก�รและขั้นตอนก�รทำ�ง�นได้อย่�งถูกต้อง	ใช้เป็นหลักฐ�นประกอบก�รนับเวล�เรียน
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	 		 5.2	 จัดทำ�หน่วยเรียนรู ้บูรณ�ก�รของร�ยวิช�ก�รศึกษ�ค้นคว้�อิสระ	 (IS)	 หรือโครงง�น

และก�รฝึกประสบก�รณ์ซึ่งจัดไว้ในช่วงภ�คบ่�ยนั้น	 ใช้หลักก�รประยุกต์โดยก�รบูรณ�ก�รผ่�นกระบวนก�ร	

Problem-based	Learning	&	Project-based	Learning	ซึง่แนวท�งประกอบด้วย	หน่วยก�รเรยีนรูท้ี	่1	ก�รสำ�รวจ

ประเด็นปัญห�ของกลุ่มเป้�หม�ยในชุมชน	 สร้�งแรงบันด�ลใจค�ดก�รณ์สิ่งท่ีนำ�ม�ใช้แก้ปัญห�	 หน่วยก�รเรียนรู้

ที่	2	สืบค้น	ศึกษ�แลกเปลี่ยนคว�มรู้	สร้�งเค้�โครงกระบวนก�รและขั้นตอนพร้อมคว�มรู้	ที่นำ�ไปอธิบ�ยก�รได้ม�

ซึง่คำ�ตอบทีน่ำ�ไปสูก่�รแก้ปัญห�	หน่วยเรยีนรูท้ี	่3	ทดลองศกึษ�และพฒัน�ผลติภณัฑ์	สนิค้�และบรกิ�รเชิงนวตักรรม	

จนเกิดคว�มมั่นใจนำ�ไปสู่ก�รใช้ประโยชน์ได้จริง	หน่วยก�รเรียนรู้ที่	4	ออกแบบ	สื่อส�ร	นำ�เสนอให้กลุ่มเป้�หม�ย

ของปัญห�ได้รับรู้	 เห็นคุณค่�นำ�ไปสู่ก�รเลือกใช้ช่องท�งก�รให้บริก�รต่อคว�มต้องก�รและนำ�ไปใช้ประโยชน์

ได้จริงอย่�งแพร่หล�ย	 ซึ่งผลก�รเรียนรู ้ที่นำ�หลักทฤษฎีคว�มรู้ไปอธิบ�ยกระบวนก�รและข้ันตอนในแต่ละ

หน่วยก�รเรียนรู้ตรงกับหลักคว�มรู้ของผลก�รเรียนรู้ในส�ข�วิช�คว�มถนัดทั่วไปหรือส�ข�วิช�คว�มถนัดท�งวิช�

และอ�ชีพ	ให้ส�ม�รถนำ�ไปปรับคะแนนเก็บในร�ยวิช�ที่เป็นคว�มถนัดส�ข�วิช�ได้	สำ�หรับก�รนับเวล�นอกเหนือ

ต�ร�งเรยีนในก�รทำ�กจิกรรมก�รสำ�รวจ	กจิกรรมก�รสบืค้น	รวบรวมคว�มรูห้รอืกจิกรรมอืน่ทีถ่กูกำ�หนดนอกเหนอื

ต�ร�งเรียนให้นักเรียนทำ�ก�รบันทึกผลและเขียนร�ยง�นก�รทำ�กิจกรรมที่แสดงถึงก�รรู้จักเครื่องมือที่ใช้ทำ�ง�น

และบอกหรอือธบิ�ยหลักคว�มรูแ้ละคุณลักษณะนิสยัในก�รให้เหตผุลในกระบวนก�รและข้ันตอนก�รทำ�ง�นได้อย่�ง

ถูกต้อง	ใช้เป็นหลักฐ�นประกอบก�รนับเวล�เรียน

	 6.	ก�รจัดร�ยวิช�พื้นฐ�นและเพิ่มเติมแบบ	Block	Course	ในรูปแบบที่	1	ก�รจัดโครงสร้�งเวล�เรียน

ร�ยวิช�พื้นฐ�นจบภ�ยในปีครึ่งแรกและร�ยวิช�เพิ่มเติมในปีครึ่งหลัง	 โดยจัดให้นักเรียนได้เรียนคร�วละ	 1	 วิช�

ต่อเนื่องกันจนครบชั่วโมงต�มหน่วยก�รเรียนของร�ยวิช�นั้น	 หลังจ�กนั้นก็เรียนในร�ยวิช�ต่อเนื่องกันจนครบ

ทกุร�ยวชิ�	จะส�ม�รถเรยีนครบทกุวชิ�ต�มโครงสร้�งร�ยวชิ�ในระยะเวล�	3	ภ�คเรยีน	แต่ต้องให้ดคูว�มสอดคล้อง

กับร�ยวิช�อื่นที่จำ�เป็นต้องเรียนเนื้อห�ในร�ยวิช�นั้นก่อน	 เช่น	 ร�ยวิช�วิทย�ศ�สตร์กับร�ยวิช�คณิตศ�สตร์	

เป็นต้น	ซึง่แนวท�งจดัก�รเรยีนรู	้Block	Course	ร�ยวิช�ต�มแนวท�งมัธยมศกึษ�ไทย	4.0	เป็นไปต�มแผนภ�พ	ดงัน้ี
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	 จ�กแผนภ�พก�รจัดก�รเรียนรู้	Block	Course	ร�ยวิช�	มีขั้นตอน	ดังนี้

	 (1)	วิเคร�ะห์ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้และตัวชี้วัดร�ยวิช�	และสมรรถนะผลก�รเรียนรู้	

		 	 1)	 ส่วนที่เป็นทฤษฎีคว�มรู้	 นำ�ไปวิเคร�ะห์สื่อ	 แหล่งคว�มรู้	 และประเมินส�รสนเทศคว�มรู้	

เพื่อกำ�หนดเอกส�ร	 สื่อคว�มรู้	 ในก�รจัดกิจกรรมก�รสืบค้นคว�มรู้ไปอธิบ�ยปร�กฏก�รณ์ของสถ�นก�รณ์

ของหน่วยก�รเรียนรู้และจำ�แนกเป็นส่วนที่ซับซ้อน	ยุ่งย�กหรือง่�ยต่อก�รทำ�คว�มเข้�ใจ

		 	 2)	 ส่วนที่เป็นทักษะก�รปฏิบัติ	 และคุณลักษณะนิสัย	 นำ�ไปออกแบบกิจกรรมให้เกิดสมรรถนะ

ก�รปฏิบัติ	โดยกำ�หนดกระบวนก�ร	ขั้นตอน	วิธีก�ร	ที่มีเครื่องมือ	อุปกรณ์และวิธีก�รใช้ง�น

	 (2)	จัดหน่วยก�รเรียนรู้และต�ร�งเรียนแบบต่อเนื่องให้จบหน่วยก�รเรียนรู้

		 	 1)		กำ�หนดช่วงเวล�ให้คว�มรู ้เชิงทฤษฎี	 ที่ซับซ้อนยุ ่งย�กและให้กรณีศึกษ�ตัวอย่�งกระตุ ้น	

และแนะนำ�เอกส�ร	 สื่อคว�มรู้	 ไปศึกษ�	 เน้นก�รใช้กระบวนก�รกลุ่มแลกเปลี่ยนคว�มรู้และคว�มคิดเห็น	

จนได้ข้อสรุปเขียนร�ยง�นอธิบ�ยกรณีศึกษ�	ครูให้ข้อเสนอแนะประเด็นที่เป็นปัญห�	และเพิ่มเติมคว�มรู้ที่สำ�คัญ

		 	 2)		กำ�หนดช่วงเวล�แก้ปัญห�กรณีศึกษ�ใหม่สถ�นก�รณ์จริง	 ต�มตัวชี้วัดและผลก�รเรียนรู้

ที่เป็นทักษะก�รปฏิบัติ	 อ�จกำ�หนดเวล�ต่อเน่ืองจ�กเดิมหรือนำ�ไปรวมไว้กับหน่วยเรียนรู้	 บูรณ�ก�รเน้นก�ร

ใช้กระบวนก�รแก้ปัญห�และใช้กระบวนก�ร	Five	Step	for	learning

		 (3)	วัดผลต�มสภ�พจริง	และสมดุลเชิงคุณภ�พ

		 	 1)	 กำ�หนดหลักคว�มรู้	 ทักษะก�รปฏิบัติ	 คุณลักษณะนิสัยของตัวชี้วัดหรือผลก�รเรียนรู้ที่นำ�ไปใช้

อธิบ�ยและแก้ปัญห�ต�มกระบวนก�ร	 หรือขั้นตอนของกรณีศึกษ�ตัวอย่�งและกรณีศึกษ�แก้ปัญห�จริง	

เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ก�รเทียบระดับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียน

		 	 2)		สร้�งเครื่องมือตรวจสอบ	 หรือวัดระดับก�รเกิดพฤติกรรม	 ต�มกระบวนก�รและขั้นตอน

ของกรณีศึกษ�	รวมถึงระดับผลง�นในเชิงสมรรถนะของง�น	ทั้งนี้ให้จำ�แนกเป็นพฤติกรรมด้�นคว�มรู้	ด้�นทักษะ

ก�รปฏิบัติ	ด้�นคุณลักษณะนิสัยก�รทำ�ง�นเพื่อนำ�ไปสู่ก�รประเมินที่สอดคล้องกัน

		 (4)	เรียงลำ�ดับพัฒน�ก�รของคว�มรู้ในแต่ละวิช�	และแต่ละหน่วยก�รเรียนรู้

		 	 1)	 วิเคร�ะห์คว�มสัมพันธ์เชื่อมโยงกันของส�ระสำ�คัญของสมรรถนะคว�มรู้	 ของแต่ละร�ยวิช�

และของหน่วยก�รเรียนรู้	 เพื่อเรียงลำ�ดับคว�มเกี่ยวเนื่องและไม่เกี่ยวเนื่องกัน	นำ�ไปจัดต�ร�งสอนและต�ร�งเรียน

ร�ยวิช�พื้นฐ�น	ร�ยวิช�เพิ่มเติมและหน่วยเรียนรู้บูรณ�ก�ร	

		 	 2)		จัดคณะผู้สอนในแต่ละระดับชั้นใช้กระบวนก�ร	Professional	Learning	Community	 (PLC)	

พูดคุยประเด็นปัญห�และคว�มสำ�เร็จ	 ระดมคว�มเห็นและประสบก�รณ์คว�มรู ้ในก�รแก้ไขและส่งเสริม

ทั้งกลุ่มผู้เรียน	กระบวนก�รจัดก�รเรียนรู้	สื่อ	อุปกรณ์	ห้องปฏิบัติก�รและก�รช่วยกันพัฒน�คว�มรู้ครู
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		 	 7.	 ก�รจัดแผนก�รเรียนและร�ยวิช�เพิ่มเติมในกลุ ่มมัธยมศึกษ�ส�ยคว�มเป็นเลิศเฉพ�ะท�ง

ส�ม�รถรองรบัก�รศกึษ�ต่อระดบัปรญิญ�ตรแีละปรญิญ�บตัรทีส่งูขึน้	ให้ทำ�คว�มร่วมมอืกบัมห�วทิย�ลยัส�ยวจิยั

วทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลย	ีมกี�รกำ�หนดโครงสร้�งเวล�เรยีนและโครงสร้�งร�ยวชิ�	โครงสร้�งวชิ�คว�มถนดัทัว่ไป	

โครงสร้�งวิช�คว�มถนัดส�ข�วิช�และอ�ชีพของกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้เพิ่มเติมในแต่ละแผนก�รเรียน	 9	 กลุ่ม

คว�มถนัดส�ข�วิช�เหมือนกับกลุ ่มมัธยมส�ยวิช�ก�ร	 แต ่ร�ยวิช�เพิ่ม เติมควรมี 	 พื้นฐ�นคว�มรู ้

ท�งด้�นฐ�นวิทย�ศ�สตร์	 คณิตศ�สตร์เพื่อนำ�ไปสู่ก�รสร้�งนวัตกรรมม�กกว่�ห้องเรียน	 ส�ยวิช�ก�ร	 มีก�รจัด

หน่วยฐ�นสมรรถนะหรอื	Block	Course	ส�ยวจิยัวทิย�ศ�สตร์เทคโนโลย	ีเป็นก�รจัดชุดประสบก�รณ์ฐ�นสมรรถนะ

แบบเฉพ�ะท�งต�มกลุ ่มคว�มถนัด	 มีก�รจัดก�รศึกษ�ค้นคว้�อิสระ	 (IS)	 หรือโครงง�น	 ให้สอดคล้อง

กับกลุ่มคว�มถนัดส�ข�วิช�และอ�ชีพ	 โดยให้มีก�รฝึกก�รถอดประสบก�รณ์	 ทำ�โครงง�นโดยใช้กระบวนก�ร	

STEM	Education/Five	Steps	for	learn	เพือ่สร้�งนวตักรรมเชงิวจิยัรองรบั	Thailand	4.0	ใน	5	กลุม่อตุส�หกรรม	

ได้แก่	 1.	 กลุ ่มเทคโนโลยีอ�ห�ร	 เกษตรและเทคโนโลยีชีวภ�พ	 (Food,	 Agriculture	 &	 Bio-Tech)	

2.	 กลุ่มเทคโนโลยีส�ธ�รณสุข	 สุขภ�พและเทคโนโลยีท�งก�รแพทย์	 (Health,	 Wellness	 &	 Bio-Med)	

3.	กลุม่เทคโนโลยอีตุส�หกรรมสร้�งสรรค์	วฒันธรรมและบรกิ�รท่ีมมีลูค่�สงู	(Creative,	Culture	&	High	Value	Services)	

4.	 กลุ่มอุตส�หกรรม	 เทคโนโลยีทันสมัย	 (Advance	 Technology	 Industry)	 5.	 กลุ่มเทคโนโลยีดิจิตอล	

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต	 ที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่�ง	 ๆ	 ปัญญ�ประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว	

(Digital,	 IoT,	 Artificial	 Intelligence)	 มีก�รจัดฝึกประสบก�รณ์ในหน่วยง�นร�ชก�รและสถ�นประกอบก�ร

ทั้งในประเทศและต่�งประเทศที่สอดคล้องกับส�ข�วิช�และอ�ชีพของนักเรียน	 มีก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้

เน้นก�รบูรณ�ก�รในส�ระเนื้อห�ร�ยวิช�	 ข้�มส�ระเนื้อห�ร�ยวิช�	 ข้�มกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้และบูรณ�ก�ร

คว�มรู้แห่งศตวรรษที่	 21	 และก�รเป็นผู้ประกอบก�รเข้�ไปในหน่วยก�รเรียนรู้บูรณ�ก�รท่ีมีก�รประยุกต์

นำ�เอ�คว�มรู้ขั้นสูงไปบูรณ�ก�รให้เหตุผลเชื่อมโยงแสดงคว�มสัมพันธ์กันในก�รอธิบ�ยและแก้ปัญห�สถ�นก�รณ์

ของส�ข�วิช�คว�มถนัดนั้น	 ๆ	 มีสื่อและอุปกรณ์ท่ีใช้ในก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู ้ ท่ีทันสมัยและเพียงพอ

ต�ม	5	กลุ่มอุตส�หกรรมรองรับ	Thailand	4.0

	 8.		กิจกรรมส่งเสริมคว�มเป็นเลิศของนักเรียนกลุ่มมัธยมศึกษ�ส�ยคว�มเป็นเลิศเฉพ�ะท�ง	เช่น

		 	 8.1	 ค่�ยโอลิมปกวิช�ก�รระดับช�ติของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปกวิช�ก�รและพัฒน�ม�ตรฐ�น

วิทย�ศ�สตร์ศึกษ�ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้�พี่น�งเธอ	 เจ้�ฟ้�กัลย�ณิวัฒน�	 กรมหลวงนร�ธิว�สร�ชนครินทร์	

(สอวน)	 ร่วมกับสถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	 (สสวท)	 ใน	 5	 ส�ข�วิช�	 คือ	 คณิตศ�สตร์	

ฟสิกส์	 เคมี	 ชีววิทย�และคอมพิวเตอร์	 เพื่อที่จะส่งเสริมให้นักเรียนที่มีคว�มส�ม�รถเฉพ�ะท�งได้มีคว�มรู้

และประสบก�รณ์ส�ม�รถนำ�ไปใช้ในก�รสร้�งนวัตกรรมประเทศต่อไป	

		 	 8.2		โครงก�รพัฒน�อัจฉริยภ�พท�งวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีสำ�หรับเด็กและเย�วชน	

(Junior	 science	 Talent	 Project	 :	 JSTP)	 ซึ่งเป็นกิจกรรมเปดโลกวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	 ผ่�นกิจกรรม

ค่�ยวิทย�ศ�สตร์ฝึกทักษะและกระบวนก�รท�งวิทย�ศ�สตร์	 ก�รทดลองด้�นวิทย�ศ�สตร์	 ก�รบรรย�ยพิเศษ

และกิจกรรมทัศนศึกษ�นอกสถ�นที่	 สร้�งสรรค์ผลง�นโครงง�นวิทย�ศ�สตร์และสิ่งประดิษฐ์	 มีนักวิทย�ศ�สตร์

พี่เลี้ยงและนักเทคโนโลยีพี่เล้ียงชั้นนำ�ของประเทศ	 (Mentor)	 คอยให้คำ�ปรึกษ�ก�รทำ�ง�นท�งวิทย�ศ�สตร์

อย่�งใกล้ชิด	 ตลอดระยะเวล�ที่เข้�ร่วมโครงก�รมีโอก�สได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุนก�รศึกษ�และทุนวิจัยจนจบ

ปริญญ�เอก	 โดยไม่ผูกพันก�รรับทุน	 สิทธิพิเศษต่�ง	 ๆ	 เช่น	 รับข่�วส�รท�งวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

และก�รเข้�ร่วมกิจกรรมของบ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร	เป็นต้น
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 แนวท�งก�รจัดก�รเรียนรู้ 

		 ก�รเรียนรู้	 (Learning)	 หม�ยถึง	 กระบวนก�รที่บุคคลเกิดก�รเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	 ก�รพัฒน�

คว�มคิดและคว�มส�ม�รถ	 โดยอ�ศัยประสบก�รณ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่�งผู้้เรียนและสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งก�รเรียนรู้

อ�จอยู่ในรูปของเจตคติ	 คว�มเชื่อ	 ข้อเท็จจริง	 มโนมติ	 หลักก�ร	 กฎ	 ก�รแก้ปัญห�และทักษะปฏิบัติก�ร	

ก�รเรียนรู้ในบ�งเรื่องผู้้เรียนอ�จเรียนรู้ได้เร็ว	บ�งเรื่องอ�จเรียนรู้ได้ช้�ต้องใช้้เวล�และมี	ประสบก�รณ์	ก�รเรียนรู้

บ�งเรือ่งจะไม่ลมืง่�ย	แต่บ�งเรือ่งจะลมืได้ง่�ยถ้�ไม่่มกี�รใช้บ้�ง	ซึง่คว�มสำ�เรจ็ในก�รเรยีนรูข้องผู้เ้รยีนจะขึน้อยู่ก่บั

คว�มถนัดท�งก�รเรียนของผู้ ้เรียน	 คว�มส�ม�รถส่วนตัวของผู้เรียนที่จะ	 เข้�ใจก�รจัดก�รเรียนรู้ของผู้ ้สอน	

คว�มพย�ย�มในก�รเรียนของผู้้เรียน	เวล�ที่ใช้้ในก�รเรียนของผู้เรียน	และคุณภ�พก�รจัดก�รเรียนรู้ของผู้สอน

		 ก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ดีย่อมทำ�ให้้	 เกิดก�รเรียนรู้ที่ดี	 ผู้ ้สอนเป็นผู้้ที่มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รทำ�ให้ผู้ ้เรียน

เกิดก�รเรียนรู้	 ผู้้สอนที่สอนอย่�งมีหลักก�รมีคว�มรู้และมีทักษะ	 จะช่วยให้ผู้เรียนอย่�งมีคว�มหม�ยและมีคุณค่�	

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในยุคแห่งก�รเปลี่ยนแปลงของสังคมสิ่งแวดล้อมโลกในศตวรรษที่	 21	 จึงจำ�เป็นท่ีต้อง

จัดประสบก�รณ์ก�รเรียนรู ้ให้มีพัฒน�ก�รก�รปรับตัวได้	 โดยไม่จำ�กัดว่�จะต้องเกิดขึ้นเฉพ�ะในห้องเรียน	

ก�รจัดประสบก�รณ์ก�รเรียนรู ้ต้องมีก�รออกแบบกระบวนก�รเรียนรู ้	 หรือที่เรียกว่�กิจกรรมก�รเรียนรู ้	

ของหน่วยก�รเรียนรู้ให้มีก�รประยุกต์และบูรณ�ก�รส�ระเนื้อห�คว�มรู้เรื่องต่�ง	 ๆ	 ม�ใช้แก้ปัญห�สถ�นก�รณ์

สิ่งแวดล้อมที่มีก�รเปลี่ยนแปลง	 โดยแสดงคว�มเชื่อมโยงอธิบ�ยให้เหตุผลอย่�งสมเหตุสมผล	 อย่�งมีวิจ�รณญ�ณ

และเป็นระบบที่สัมพันธ์กันเกิดเป็นองค์คว�มรู้ที่นำ�ไปใช้ได้จริงในวิถีก�รดำ�เนินชีวิตและดำ�รงชีวิต

		 ก�รจัดโครงสร ้�งหลักสูตรร�ยวิช�ของสถ�นศึกษ�ทั้งร�ยวิช�พื้นฐ�นและร�ยวิช�เพิ่มเติม	

ตลอดจนกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	จึงต้องจัดทำ�หน่วยเรียนรู้บูรณ�ก�รที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสถ�นก�รณ์สิ่งแวดล้อม

ของชุมชนที่เกิดขึ้นต�มสภ�พจริง	เพื่อให้ก�รออกแบบกิจกรรมก�รเรียนรู้ส�ม�รถนำ�ไปใช้ปรับตัวได้กับก�รดำ�เนิน

วิถีชีวิต	 และโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รออกแบบกิจกรรมก�รเรียนรู้ในร�ยวิช�เพิ่มเติมจะต้องถูกกำ�หนดม�จ�ก

แผนก�รเรียนที่มีร�ยวิช�ที่เป็นพื้นฐ�นคว�มถนัดส�ข�วิช�และอ�ชีพในก�รเตรียมคว�มพร้อมไปสู ่ก�ร

ประกอบอ�ชีพเพื่อก�รดำ�รงชีวิตของนักเรียนเป็นร�ยบุคคล

		 ก�รออกแบบหน่วยก�รเรียนรู้บูรณ�ก�รและกิจกรรมก�รเรียนรู้	ใช้กระบวนก�ร	Five	Steps	for	Learn	

หรือ	STEM	Education	เป็นกรอบก�รกำ�หนดชื่อหน่วยเรียนรู้บูรณ�ก�รและกรอบก�รออกแบบกิจกรรมก�รเรียน	

โดยใช้รปูแบบ	Problem	-	based	Learning	เรยีนรูถ้อดคว�มรูจ้�กสถ�นก�รณ์ทีเ่ป็นปร�กฏก�รณ์ของสิง่แวดล้อม

ในชุมชนเพ่ือสร้�งองค์คว�มรู้จ�กหลักก�รทฤษฎีเดิมที่ใช้กันอยู่ต�มหลักส�กล	 ที่จะนำ�ไปสู่ก�รสร้�งแรงบันด�ลใจ

เกิดคว�มคิดเชงิสร้�งสรรค์พฒัน�ผลติภณัฑ์	สนิค้�และบรกิ�รขึน้ใช้แก้ปัญห�หรอือำ�นวยคว�มสะดวกต่อก�รพฒัน�

คุณภ�พชีวิตคว�มเป็นอยู่ของคนในสังคม	โดยใช้รูปแบบ	Project	-	based	Learning	

		 ก�รจัดทำ�แผนก�รเรียนรูปแบบก�รเตรียมพื้นฐ�นคว�มถนัดส�ข�วิช�และอ�ชีพในก�รเรียนต่อ

ระดับอุดมศึกษ�	 สถ�นศึกษ�ส�ม�รถจัดทำ�หลักสูตรสถ�นศึกษ�โดยมีโครงสร้�งเวล�เรียนให้เป็นไปต�มหลักสูตร

แกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นทั้งร�ยวิช�ในกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้พื้นฐ�น	 ร�ยวิช�เพิ่มเติมที่เป็นพื้นฐ�นคว�มถนัด

ส�ข�วชิ�และอ�ชพี	ตลอดจนกจิกรรมพฒัน�ผูเ้รยีนและจดัโครงสร้�งร�ยวชิ�ให้ส�ม�รถยดืหยุน่ต�มคว�มต้องก�ร

ใน	2	แนวท�ง	คือ
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		 1.	 แนวท�งก�รจดัโครงสร้�งเวล�เรยีนและโครงสร้�งร�ยวิช�พืน้ฐ�นให้จบในระดบัช้ัน	มัธยมศกึษ�ปีท่ี	5	

ภ�คเรียนท่ี	 1	 และจัดร�ยวิช�เพิ่มเติมเป็นร�ยวิช�คว�มถนัดส�ข�วิช�และอ�ชีพในระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 5	

ภ�คเรียนที่	 1	 และมัธยมศึกษ�ปีที่	 6	 ส่วนกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนจัดตลอด	 6	 ภ�คเรียน	 โดยมีคว�มร่วมมือ

กับกลุ่มเครือข่�ยภูมิภ�คของมห�วิทย�ลัยใน	9	กลุ่ม	ที่มีมห�วิทย�ลัยใน	18	กลุ่มจังหวัดเป็นพี่เลี้ยงช่วยวิเคร�ะห์

และสังเคร�ะห์จัดกลุ่มส�ระเนื้อห�ใหม่	 เรียงลำ�ดับและกำ�หนดเป็นชื่อร�ยวิช�โดยเฉพ�ะในร�ยวิช�เพิ่มเติม

ให้สอดคล้องกับกลุ่มคว�มถนัดส�ข�วิช�และอ�ชีพ	 จัดทำ�คำ�อธิบ�ยร�ยวิช�	 และผลก�รเรียนรู ้	 ตลอดจน

หน่วยก�รเรียนรู้บูรณ�ก�ร	กิจกรรมก�รเรียนรู้	เครื่องมือก�รวัดผลและประเมินผลต�มสภ�พจริง

		 2.	 แนวท�งก�รจดัโครงสร้�งเวล�เรยีนและโครงสร้�งร�ยวชิ�พืน้ฐ�นให้จบ	6	ภ�คเรยีน	ทัง้ร�ยวชิ�พืน้ฐ�น	

ร�ยวิช�เพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน	 โดยจัดร�ยวิช�เพิ่มเติมเป็นร�ยวิช�คว�มถนัดส�ข�วิช�และอ�ชีพ	

ให้มีคว�มร่วมมือกับกลุ่มเครือข่�ยภูมิภ�คของมห�วิทย�ลัยใน	 9	 กลุ่ม	 ที่มีมห�วิทย�ลัยใน	 18	 กลุ่มจังหวัด

เป็นพี่เลี้ยงช่วยวิเคร�ะห์และสังเคร�ะห์จัดกลุ่มส�ระเนื้อห�ใหม่	 เรียงลำ�ดับ	 กำ�หนดเป็นช่ือร�ยวิช�โดยเฉพ�ะ

ในร�ยวิช�วิช�เพิ่มเติมให ้สอดคล้องกับกลุ ่มคว�มถนัดส�ข�วิช�และอ�ชีพ	 จัดทำ�คำ�อธิบ�ยร�ยวิช�

และผลก�รเรียนรู้	 ตลอดจนหน่วยก�รเรียนรู้บูรณ�ก�ร	 กิจกรรมก�รเรียนรู้	 เครื่องมือก�รวัดผลและประเมินผล

ต�มสภ�พจริง

		 ก�รจัดทำ�หน่วยก�รเรียนรู้	 ในร�ยวิช�พื้นฐ�นจัดเป็น	 2	 กลุ่ม	 ได้แก่	 ร�ยวิช�กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้หลัก	

ประกอบด้วย	 กลุ ่มส�ระก�รเรียนรู ้ภ�ษ�ไทย	 คณิตศ�สตร์	 วิทย�ศ�สตร์	 สังคมศึกษ�และภ�ษ�อังกฤษ	

และร�ยวิช�กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ทักษะชีวิต	ประกอบด้วย	กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	สุขศึกษ�	ศิลปะและก�รง�นอ�ชีพ	

ส่วนร�ยวิช�เพิ่มเติมจัดเป็น	 ๙	 กลุ่มคว�มถนัดท�งส�ข�วิช�และอ�ชีพ	 ต�มที่สถ�นศึกษ�ประสงค์จัดทำ�ขึ้น	

โดยมีม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้เป็นเกณฑ์คุณภ�พสำ�คัญท่ีบ่งช้ีถึงระดับคว�มรู้คว�มส�ม�รถท่ีต้องก�รให้เกิดแก่ผู้เรียน	

ซึ่งม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้จะบอกถึงสิ่งที่ค�ดหวังหรือจุดหม�ยไว้อย่�งชัดเจนว่�สิ่งที่ต้องก�รให้นักเรียนทุกคนรู้

และปฏิบัติได้ในระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นและมีหน่วยก�รเรียนรู ้ที่แสดงให้เห็นว่�ผู ้เรียนส�ม�รถบรรลุ

ถึงผลก�รเรียนรู้ที่ค�ดหวัง	 ร�ยปี	 ร�ยภ�ค	 ทุกร�ยวิช�	 เมื่อเรียนจบทุกหน่วยแล้ว	 ประกอบด้วยผลก�รเรียนรู้

ที่ค�ดหวัง	ส�ระก�รเรียนรู้และจำ�นวนเวล�

	 	 หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพ้ืนฐ�น	 เป็นหลักสูตรอิงม�ตรฐ�นท่ีมีม�ตรฐ�นก�รเรียนรู ้

เป็นเป้�หม�ยหรือเป็นกรอบทิศท�งในก�รกำ�หนดเน้ือห�	 ทักษะกระบวนก�ร	 ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน

และก�รประเมนิผล	เพือ่พฒัน�ผูเ้รยีนให้มคีว�มรูค้ว�มส�ม�รถบรรลมุ�ตรฐ�น	ท่ีกำ�หนดท่ีสถ�นศกึษ�ส�ม�รถนำ�ไป

จัดทำ�หลักสูตรสถ�นศึกษ�ให้มีแผนก�รเรียนหรือแนวท�งในก�รจัดประมวลคว�มรู้และประสบก�รณ์ต่�ง	 ๆ	

ซึ่งจัดทำ�โดยบุคคลหรือคณะบุคคลในระดับสถ�นศึกษ�	 เพื่อใช้ในก�รพัฒน�ผู้เรียนให้	 มีคว�มรู้	 คว�มส�ม�รถ

และทักษะต�มหลักสูตรก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นและส่งเสริมให้รู้จักตนเองมีชีวิตอยู่ในโรงเรียน	ชุมชน	สังคม	และโลก

อย่�งมีคว�มสุข	 สำ�หรับตัวชี้วัดในระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 (ม.4	 -	 ม.6)	 กำ�หนดเป็นตัวช้ีวัดช่วงช้ัน	

เพื่อเป็นเป้�หม�ยในก�รพัฒน�ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้เมื่อจบก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	
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	 ก�รวิเคร�ะห์หลักคว�มรู้ของตัวชี้วัดและผลก�รเรียนรู้	 ประกอบกับวิเคร�ะห์ส�ระเนื้อห�	 สังเคร�ะห์

จัดกลุ่มหมวดหมู่ใหม่	 จะทำ�ให้กำ�หนดร�ยวิช�ที่ยืดหยุดให้จบใน	 3	 ภ�คเรียนหรือ	 6	 ภ�คเรียน	 โดยโครงสร้�ง

เวล�เรียนยังเท่�เดิม	 ซึ่งจะนำ�ไปสู ่ก�รจัดทำ�โครงสร้�งหลักสูตรสถ�นศึกษ�	 ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำ�คัญ	

ได้แก่	กลุม่ส�ระก�รเรยีนรู	้กจิกรรมพฒัน�ผูเ้รยีน	ก�รจัดเวล�เรยีน	ก�รวัดผลและประเมินผล	เกณฑ์ก�รจบหลกัสตูร

หรือก�รผ่�นช่วงชั้นและนำ�ไปสู่ก�รจัดทำ�คำ�อธิบ�ยร�ยวิช�	หรือโครงสร้�งร�ยวิช�	ที่ควรระบุม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้

และตัวชี้วัดหรือผลก�รเรียนรู้ที่ต้องก�รพัฒน�ผู้เรียน	 เพื่อประโยชน์ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	 ก�รประเมินผล	

ก�รร�ยง�นผลและก�รเทียบโอน	เนื้อห�ส�ระหลัก	วิธีก�รประเมินผลและเวล�เรียน	

	 หน่วยก�รเรียนรู ้	 เป็นขั้นตอนที่สำ�คัญที่สุดในก�รจัดทำ�หลักสูตรสถ�นศึกษ�	 เพร�ะเป็นส่วน

ท่ีนำ�ม�ตรฐ�นไปสู ่ก�รปฏิบัติในก�รเรียนก�รสอนอย่�งแท้จริง	 ผู ้เรียนจะบรรลุม�ตรฐ�นหรือไม่อย่�งไร	

หน่วยก�รเรียนรู ้ทุกองค์ประกอบของหน่วยก�รเรียนรู ้จะต้องเชื่อมโยงกับม�ตรฐ�นก�รเรียนรู ้และตัวช้ีวัด

หรือผลก�รเรียนรู้	 โดยครูต้องเข้�ใจและส�ม�รถวิเคร�ะห์ได้ว่�สิ่งที่ต้องก�รให้	 “นักเรียนเรียนรู้และปฏิบัติได้”	

ในแต่ละม�ตรฐ�นก�รเรยีนรูแ้ละนำ�ไปสูก่�รจดัก�รเรยีนรู	้ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสำ�คญั	ซึง่ในด้�นผูเ้รยีน	ให้ยดึตวับ่งชี	้คอื

	 1.		เรียนรู้จ�กประสบก�รณ์ตรง	สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญ�ท้องถิ่น

	 2.		ทำ�กิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จ�กกลุ่ม

	 3.		ได้ฝึกปฏิบัติจนค้นพบคว�มถนัดและวิธีก�รของตนเอง

	 4.		ได้ฝึกคิดสร้�งสรรค์	แสดงออก	มีเหตุผล

		 5.		ได้ฝึกค้น	รวบรวมข้อมูล	ห�คำ�ตอบ	แก้ปัญห�และสร้�งคว�มรู้ด้วยตนเอง

	 6.		ได้เลือกทำ�กิจกรรมต�มคว�มถนัด	คว�มสนใจ	อย่�งมีคว�มสุข

	 7.		ได้ฝึกตนเองให้มีวินัย	มีคว�มรับผิดชอบในก�รทำ�ง�น

	 8.		ได้ฝึกก�รประเมินตนเองเพื่อปรับปรุงตนเอง	และยอมรับผู้อื่น	สนใจใฝรู้อย่�งต่อเนื่อง	

	 สำ�หรับด้�นผู้สอนควรคำ�นึงถึงตัวบ่งชี้	ดังนี้

	 1.	มีก�รวิเคร�ะห์หลักสูตรและทำ�แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ

	 2.	มีก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ที่หล�กหล�ยและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

	 3.	มีก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้�งองค์์คว�มรู้ได้ด้วยตนเอง

	 4.	มีก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ที่เน้นกระบวนก�รคิด	กระบวนก�รกลุ่ม

	 5.	ผู้้สอนเปดโอก�สให้ผู้้เรียนมีส่วนร่วมในก�รจัดก�รเรียนรู้

	 6.	ใส่ใจผู้เรียนเป็นร�ยบุคคล	เน้นคว�มแตกต่�งระหว่�งบุคคล

	 7.	ใช้สื่อก�รจัดก�รเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หล�กหล�ย	

	 8.	วัดผลและประเมินผลอย่�งต่อเนื่องโดยก�รประเมินต�มสภ�พจริง

	 ก�รจัดก�รเรียนรู้จึงเน้นไปที่กระบวนก�รจัดก�รเรียนรู้แบบ	 Active	 Learning	 ที่มีเทคนิคก�รสอน

อย่�งหล�กหล�ยเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะต่�ง	 ๆ	 ที่จำ�เป็นในก�รดำ�รงชีวิต	 เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู ้

จ�กก�รปฏิบัติจริงและเรียนรู้จ�กสถ�นก�รณ์ปัญห�ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำ�วันเพื่อให้ได้ฝึกทักษะก�รคิด	

โดยมีก�รว�งเงื่อนไขและกติก�ในก�รร่วมกิจกรรม	 ซึ่งกิจกรรมก�รเรียนรู้ท่ีจัดข้ึนเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนก�ร

ทำ�ง�นกลุ ่ม	 ก�รรับฟังคว�มคิดเห็นของผู ้อื่น	 ตลอดจนทักษะก�รสื่อส�รที่ถือว่�มีคว�มจำ�เป็นและสำ�คัญ

ต่อก�รดำ�รงชีวิตอย่�งม�ก	โดยนักเรียนจะเสนอสิ่งที่ตนเองอย�กเรียนรู้ขึ้นม�และครูมีบทบ�ทเป็นผู้ชี้แนะ
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	 กระบวนก�รจัดก�รเรียนรู้แบบ	 Active	 Learning	 จะใช้รูปแบบก�รจัดก�รเรียนรู้แบบใช้ปัญห�

เป็นฐ�น	 (Problem	-	Based	Learning)	มีแนวคิดพื้นฐ�นจุดมุ่งหม�ยของก�รจัดก�รเรียนรู้	ลักษณะของปัญห�

ในก�รจัดก�รเรียนรู้	 ก�รเตรียมตัวของครูก่อนก�รจัดก�รเรียนรู้	 ขั้นตอนก�รจัดก�รเรียนรู้	 ก�รประเมินผล

ก�รเรียนรู้และบทบ�ทของครูในก�รจัดก�รเรียนรู้	ดังนี้	

	 1.	 แนวคิดพื้นฐ�นของก�รจัดก�รเรียนรู้แบบใช้ปัญห�เป็นฐ�น	 (Problem	 -	 Based	 Learning)	

ก�รจดัก�รเรยีนรูแ้บบใช้ปัญห�เป็นฐ�นเป็นก�รจัดก�รเรยีนรูท้ีเ่น้นในสิง่ทีน่กัเรยีนอย�กเรยีนรู	้โดยสิง่ทีอ่ย�กเรยีนรู้

ดังกล่�วจะต้องเริ่มม�จ�กปัญห�ที่นักเรียนสนใจหรือพบในชีวิตประจำ�วันที่มีเนื้อห�เกี่ยวข้องกับบทเรียน	

อ�จเป็นปัญห�ของตนเองหรือปัญห�ของกลุ่ม	ซึ่งครูจะต้องมีก�รปรับเปลี่ยนแผนก�รจัดก�รเรียนรู้ต�มคว�มสนใจ

ของนักเรียนต�มคว�มเหม�ะสม	 จ�กนั้นครูและนักเรียนร่วมกันคิดกิจกรรมก�รเรียนรู ้เกี่ยวกับปัญห�นั้น	

โดยปัญห�ที่จะนำ�ม�ใช้ในก�รจัดก�รเรียนรู ้บ�งครั้งอ�จเป็นปัญห�ของสังคมท่ีครูเป็นผู ้กระตุ ้นให้เด็ก

คิดจ�กสถ�นก�รณ์	 ข่�ว	 เหตุก�รณ์ต่�ง	 ๆ	 ที่เกิดข้ึน	 โดยจะเน้นท่ีกระบวนก�รเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งนักเรียน

ต้องเรียนรู้จ�กก�รเรียน	 (learning	 to	 learn)	 เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่�งผู้เรียนในกลุ่ม	 ก�รปฏิบัติและก�รเรียนรู้

ร่วมกัน	 (Collaborative	 Learning)	 นำ�ไปสู่ก�รค้นคว้�	 ห�คำ�ตอบหรือสร้�งคว�มรู้ใหม่บนฐ�นคว�มรู้เดิม

ที่ผู้เรียนมีม�ก่อนหน้�นี้

 จุดมุ่งหม�ยของก�รจัดก�รเรียนรู้แบบใช้ปญห�เป็นฐ�น

	 รูปแบบกิจกรรมก�รจัดก�รเรียนรู้แบบใช้ปัญห�เป็นฐ�นมีจุดมุ่งหม�ยเพื่อฝึกทักษะก�รคิดแก้ปัญห�

อย่�งมีเหตุผลและเป็นระบบให้แก่นักเรียน	 โดยจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนก�รคิดแก้ปัญห�	

ก�รคิดสร้�งสรรค์	คิดวิจ�รณญ�ณ	ก�รสืบค้นและรวบรวมข้อมูล	กระบวนก�รกลุ่ม	ก�รบันทึกและก�รอภิปร�ย

 ลักษณะของปญห�ในก�รจัดก�รเรียนรู้แบบใช้ปญห�เป็นฐ�น

	 ลักษณะของปัญห�ในก�รจัดก�รเรียนรู ้แบบใช้ปัญห�เป็นฐ�นเป็นปัญห�ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง

หรือเกิดจ�กประสบก�รณ์ของผู ้เรียนหรือผู ้เรียนอ�จมีโอก�สได้เผชิญกับปัญห�นั้น	 เป็นปัญห�ที่พบบ่อย

มีคว�มสำ�คัญมีข้อมูลเพียงพอสำ�หรับก�รค้นคว้�	 เป็นปัญห�ท่ียังไม่มีคำ�ตอบชัดเจนต�ยตัวหรือแน่นอน

และเป็นปัญห�ที่มีคว�มซับซ้อนคลุมเครือ	 หรือผู้เรียนเกิดคว�มสงสัย	 เป็นปัญห�ท่ีมีประเด็นขัดแย้ง	 ข้อถกเถียง

ในสังคมยังไม่มีข้อยุติ	 เป็นปัญห�ที่อยู ่ในคว�มสนใจ	 เป็นสิ่งท่ีอย�กรู้แต่ไม่รู ้	 ปัญห�ท่ีสร้�งคว�มเดือดร้อน	

เสียห�ย	 เกิดโทษ	 ภัยและเป็นสิ่งไม่ดี	 ห�กมีก�รนำ�ข้อมูลม�ใช้โดยลำ�พังคนเดียวอ�จทำ�ให้ตอบปัญห�ผิดพล�ด	

ปัญห�ที่ได้รับก�รยอมรับจ�กผู้อื่นว่�จริง	 ถูกต้อง	 แต่ผู้เรียนไม่เชื่อว่�จริงยังไม่สอดคล้องกับคว�มคิดของผู้เรียน	

ปัญห�ที่อ�จมีคำ�ตอบหรือแนวท�งก�รแสวงห�คำ�ตอบได้หล�ยท�งครอบคลุมก�รเรียนรู้ท่ีกว้�งขว�งหล�กหล�ย

เน้ือห�	 เป็นปัญห�ที่มีคว�มย�กง่�ยเหม�ะสมกับพ้ืนฐ�นของผู้เรียน	 เป็นปัญห�ที่ไม่ส�ม�รถห�คำ�ตอบของปัญห�

ได้ทันที	 ต้องมีก�รสำ�รวจ	 ค้นคว้�และรวบรวมข้อมูล	 หรือทดลองดูก่อนจึงจะได้คำ�ตอบ	 ไม่ส�ม�รถค�ดเด�

หรือทำ�น�ยได้ง ่�ย	 ๆ	 ว่�ต้องใช้คว�มรู ้อะไร	 ยุทธวิธีในก�รสืบเส�ะห�คว�มรู ้เป็นอย่�งไร	 หรือคำ�ตอบ

หรือผลของคว�มรู้เป็นอย่�งไร	เป็นปัญห�ที่ส่งเสริมคว�มรู้ด้�นเนื้อห�	ทักษะ	สอดคล้องกับหลักสูตรก�รศึกษ�
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 ก�รเตรียมตัวของครูก่อนก�รจัดก�รเรียนรู้

	 1.	 ศึกษ�หลักสูตรสถ�นศึกษ�	 เพื่อให้ครูเกิดคว�มเข้�ใจจุดประสงค์ของหลักสูตร	 ตลอดจน

ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้และตัวชี้วัดต่�ง	 ๆ	 อย่�งละเอียดและส�ม�รถนำ�คว�มรู้ดังกล่�วไปจัดกระบวนก�รเรียนรู้

ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกล�งต�มเป้�หม�ยก�รเรียนรู้ได้

	 2.	 ว�งแผนผังก�รจัดก�รเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่จะสอน	 โดยครูต้องห�คว�มรู้ที่เช่ือมโยงกับเนื้อเร่ือง

ในก�รกำ�หนดแผนก�รจัดก�รเรียนรู ้	 คือมีก�รออกแบบกิจกรรมด้วยตนเอง	 ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู ้ชุมชน

เพื่อเป็นก�รสร้�งแรงบันด�ลใจในก�รเรียนรู้ให้กับนักเรียน	 ออกแบบกิจกรรมใช้สื่อให้ทันกับเหตุก�รณ์ปัจจุบัน	

ทันกับคำ�ตอบของนักเรียนและเชื่อมโยงกับสิ่งที่นักเรียนเรียนรู้	 โดยเน้นออกแบบกิจกรรมก�รสอนแบบบูรณ�ก�ร

ร�ยวิช�และแบบสหวิทย�ก�ร

	 3.	 ออกแบบแผนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่เหม�ะสม	 ครูผู้สอนต้องออกแบบกิจกรรมก�รเรียนรู้อย่�งรัดกุม

ให้ร�ยละเอียดก�รจัดกิจกรรมที่ชัดเจน	 คือไม่ว่�ครูท่�นใดอ่�นแผนก�รจัดก�รเรียนรู้แล้วส�ม�รถจัดกิจกรรม

ก�รเรียนรู้ต�มแผนดังกล่�วได้

	 4.	 ครูผู ้สอนสอบถ�มคว�มต้องก�รในก�รเรียนและสร้�งคว�มคุ ้นเคยกับนักเรียน	 ครูจะต้อง

สร้�งคว�มคุ้นเคยกับนักเรียนและถ�มคว�มต้องก�รของนักเรียนว่�อย�กเรียนอะไรในปีก�รศึกษ�น้ัน	 เพื่อสำ�รวจ

คว�มต้องก�รของผู ้เรียนไว้เป็นแนวท�งในก�รออกแบบก�รจัดก�รเรียนรู ้	 ให้สอดคล้องระหว่�งหลักสูตร

และคว�มต้องก�รของนักเรียน	 เพื่อคว�มสะดวกในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ที่มีคว�มเหม�ะสมและเป็นกิจกรรม

ที่น่�สนใจสำ�หรับนักเรียนม�กขึ้น

 ขั้นตอนก�รเรียนรู้แบบใช้ปญห�เป็นฐ�น

	 1.	 ตรวจสอบคว�มรู้เกี่ยวกับเนื้อห�ท่ีจะสอนก่อนเรียน	 เพื่อจะได้ทร�บคว�มรู้พื้นฐ�นของนักเรียน

เป็นร�ยบุคคลในเรื่องดังกล่�วและเป็นแนวท�งในก�รออกแบบหรือปรับกระบวนก�รจัดก�รเรียนรู ้ของครู

ให้เหม�ะสมและสอดคล้องกับคว�มต้องก�รของนักเรียน

	 2.	 ให้คว�มรู้เบื้องต้นก่อนเริ่มกิจกรรมก�รเรียนรู้	 คว�มรู้พื้นฐ�นจะนำ�ไปสู่ก�รเรียนรู้ของนักเรียน

ในกิจกรรมที่ต้องลงมือปฏิบัติ	ดังนั้นครูจึงต้องอธิบ�ยเนื้อห�คร่�ว	ๆ	เพื่อให้นักเรียนเกิดคว�มเข้�ใจในเบื้องต้น

	 3.	 เปดโอก�สให้นักเรียนเสนอสิ่งที่อย�กเรียนรู ้	 โดยให้นักเรียนเขียนถึงสิ่งที่ตนเองอย�กเรียนรู้

และสิ่งที่ตนเองเรียนรู้ม�แล้ว	 ส่ิงที่นักเรียนอย�กเรียนรู้อ�จเป็นปัญห�ในชีวิตประจำ�วัน	 หรือปัญห�ของชุมชน

หรือแนวท�งในก�รแก้ปัญห�ที่ถูกกำ�หนดขึ้นในชั้นเรียนที่นักเรียนช่วยกันคิดและอย�กลงมือปฏิบัติ

	 4.	 แบ่งกลุ่มนักเรียนในก�รทำ�กิจกรรม	 เพื่อให้นักเรียนรู้จักว�งแผนคือให้เด็กรู้จักกำ�หนดกิจกรรม

ก�รเรียนรู ้ของตนเอง	 โดยก�รทำ�ปฏิทินก�รเรียนรู ้ต�มคว�มต้องก�รในก�รเรียน	 ของตน	 วิธีก�รดังกล่�ว

เพื่อให้นักเรียนรู้หน้�ที่ของตนเองและในขณะเดียวกันส�ม�รถแบ่งหน้�ที่คว�มรับผิดชอบให้แก่ตนเองและเพ่ือน

ในกลุ่มได้

	 5.	 สร้�งกตกิ�ในก�รร่วมกจิกรรมในชัน้เรยีน	เพือ่ให้นกัเรยีนรูจ้กัเค�รพในเงือ่นไขและกตกิ�ทีก่ำ�หนดขึน้	

โดยทุกคนในชั้นเรียนจะต้องยอมรับและปฏิบัติต�ม

	 6.	 ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง	 ครูเปดโอก�สให้นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ

ในกิจกรรมต่�ง	ๆ	ด้วยตนเอง	โดยครูจะคอยเป็นผู้แนะนำ�	ตอบคำ�ถ�มและสังเกตเด็กขณะทำ�กิจกรรม

รูป
แบ

บก
าร

เต
รีย

มค
วา

มพ
ร�อ

มก
ลุ่ม

คว
าม

ถน
ัดท

าง
สา

ขา
วิช

าแ
ละ

อา
ชีพ

ใน
กา

รเร
ียน

ต่อ
ระ

ดับ
อุด

มศ
ึกษ

า

125การขับเคลื่อนการศึกษามัธยมศึกษาไทย 4.0 เพื่อการมีงานทําแห�งศตวรรษที่ 21



	 7.	 ครูให้นักเรียนสรุปสิ่งที่เรียนรู ้จ�กก�รทำ�กิจกรรมและให้นักเรียนได้นำ�เสนอผลง�นของตน	

โดยครูเป็นผู้คอยสนับสนุนให้เกิดก�รนำ�เสนอที่หล�กหล�ยรูปแบบและเป็นไปอย่�งสร้�งสรรค์ไม่จำ�กัดแนวคิด

ในก�รนำ�เสนอ

	 8.	 ประเมินผลก�รจัดก�รเรียนรู ้ต�มสภ�พจริง	 ครูประเมินผลก�รจัดก�รเรียนรู ้ของนักเรียน

จ�กผลง�นและพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกขณะร่วมกิจกรรม	 โดยกำ�หนดเกณฑ์ก�รประเมินผลก�รเรียนรู้

ให้สอดคล้องกับเนื้อห�ที่จะสอนเป็นหลัก

 ก�รประเมินผลก�รเรียนรู้แบบใช้ปญห�เป็นฐ�น

	 ก�รประเมินผลก�รเรียนรู ้ โดยใช ้ป ัญห�เป ็นฐ�นควรจะมีก�รประเมินผลต�มสภ�พจริง	

มีก�รกำ�หนดเป้�หม�ยที่มีคว�มสัมพันธ์ในก�รประเมิน	 ได้แก่	 ควรทำ�คว�มเข้�ใจด้�นกระบวนก�รที่เกี่ยวกับ

ก�รเรียนรู ้โดยใช้ปัญห�เป็นฐ�น	 ก�รพัฒน�ก�รเรียนรู ้ด้วยตนเองของผู้เรียนและสิ่งท่ีได้รับจ�กเน้ือห�วิช�	

โดยทำ�ก�รประเมิน	ดังนี้

	 1.	 ก�รประเมินต�มสภ�พจริง	 เป็นก�รวัดผลหรือประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของนักเรียนโดยตรง

ผ่�นชีวิตจริง	 เช่น	 ก�รดำ�เนินก�รด้�นก�รสืบสวน	 ค้นคว้�	 ก�รร่วมมือกันทำ�ง�นกลุ่มในก�รแก้ปัญห�	 ก�รวัดผล

จ�กก�รปฏิบัติง�นจริง	เป็นต้น

	 2.	 ก�รสังเกตอย่�งเป็นระบบ	 เป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีคว�มเกี่ยวข้องกับก�รประเมินผลในด้�นทักษะ

กระบวนก�รของผู้เรียนในขณะเรียน	 ผู้สอนต้องมีก�รกำ�หนดเกณฑ์ก�รประเมินให้ชัดเจน	 เช่น	 ก�รแก้ปัญห�

ท�งวิทย�ศ�สตร์ควรมีก�รกำ�หนดเกณฑ์ก�รประเมินไว้	 ได้แก่	 ก�รสร้�งปัญห�หรือคำ�ถ�ม	 ก�รสร้�งสมมติฐ�น	

ก�รระบตุวัแปรต้น	ตวัแปรต�มและตวัแปรควบคมุ	ก�รอธิบ�ยแนวท�งในก�รเกบ็รวบรวมข้อมูลและก�รประเมินผล

สมมติฐ�นบนพื้นฐ�นของข้อมูลที่ดี

 บทบ�ทของครูในก�รจัดก�รเรียนรู้แบบใช้ปญห�เป็นฐ�น

	 1.	 ก�รจัดก�รเรียนรู้แบบใช้ปัญห�เป็นฐ�น	 ครูผู ้สอนจะทำ�หน้�ที่สนับสนุนก�รเรียนรู้ของผู้เรียน	

คอยให้คำ�ปรกึษ�กระตุน้ให้ผูเ้รยีนเอ�คว�มรูเ้ดมิทีม่อียูม่�ใช้และเกดิก�รเรยีนรู	้โดยก�รตัง้คำ�ถ�ม	ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีน

ประเมินก�รเรียนรู ้ของตนเอง	 รวมทั้งเป็นผู ้ประเมินทักษะของผู ้เรียนและกลุ ่ม	 พร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับ

เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดก�รพัฒน�ตนเอง

	 2.	 แนวคิดพื้นฐ�นของก�รจัดก�รเรียนรู้แบบใช้โครงง�นเป็นฐ�น	 (Project	 -	 Based	 Learning)	

ก�รจัดก�รเรียนรู้แบบใช้โครงง�นเป็นฐ�น	 หม�ยถึง	 ก�รจัดก�รเรียนรู้ท่ีมีครูเป็น	 ผู้กระตุ้นเพื่อนำ�คว�มสนใจ

ที่เกิดจ�กตัวนักเรียนม�ใช้ในก�รทำ�กิจกรรมค้นคว้�ห�คว�มรู้ด้วย	 ตัวนักเรียนเอง	 นำ�ไปสู่ก�รเพิ่มคว�มรู้ท่ีได้

จ�กก�รลงมือปฏิบัติ	 ก�รฟังและก�รสังเกตจ�กผู้เช่ียวช�ญ	 โดยนักเรียนมีก�รเรียนรู้ผ่�นกระบวนก�รทำ�ง�น

เป็นกลุ่มที่จะนำ�ม�สู่ก�รสรุปคว�มรู ้ใหม่	 มีก�รเขียนกระบวนก�รจัดทำ�โครงง�นและได้ผลก�รจัดกิจกรรม

เป็นผลง�นแบบรูปธรรม

	 ก�รเรียนรู ้แบบโครงง�น	 เป็นก�รเปดโอก�สให้นักเรียนได้ทำ�ง�นต�มระดับทักษะที่ตนเองมีอยู ่	

เป็นเรื่องที่สนใจและรู ้สึกสบ�ยใจที่จะทำ�	 นักเรียนได้รับสิทธิในก�รเลือกว่�จะตั้งคำ�ถ�มอะไรและต้องก�ร

ผลผลิตอะไรจ�กก�รทำ�ง�นชิ้นนี้	 โดยครูทำ�หน้�ที่เป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์และจัดประสบก�รณ์ให้แก่นักเรียน	

สนับสนุนก�รแก้ไขปัญห�และสร้�งแรงจูงใจให้แก่นักเรียน	โดยลักษณะของก�รเรียนรู้แบบโครงง�น	มีดังนี้รูป
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	 1.	 นักเรียนกำ�หนดก�รเรียนรู้ของตนเอง

	 2.	 เชื่อมโยงกับชีวิตจริง	สิ่งแวดล้อมจริง

	 3.	 มีฐ�นจ�กก�รวิจัย	หรือองค์คว�มรู้ที่เคยมี

	 4.	 ใช้แหล่งข้อมูลหล�ยแหล่ง

	 5.	 ฝังตรึงด้วยคว�มรู้และทักษะบ�งอย่�ง	(embedded	with	knowledge	and	skills)

	 6.	 ใช้เวล�ม�กพอในก�รสร้�งผลง�น

	 7.	 มีผลผลิต

	 ก�รเรียนรู ้แบบโครงง�นมีแนวคิดสอดคล้องกับ	 John	 Dewey	 เรื่อง	 “learning	 by	 doing”	

ซึ่งเป็นก�รเน้นก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้รับประสบก�รณ์ชีวิตขณะที่เรียน	 เพื่อให้นักเรียน	 ได้พัฒน�

ทักษะต่�ง	 ๆ	 ซึ่งสอดคล้องกับหลักพัฒน�ก�รคิดของ	 Bloom	ทั้ง	 6	 ขั้น	 คือ	 คว�มรู้คว�มจำ�	 (Remembering)	

คว�มเข้�ใจ	(understanding)	ก�รประยกุต์ใช้	(Applying)	ก�รวเิคร�ะห์	(Analyzing)	ก�รประเมนิค่�	(Evaluating)	

และก�รคิดสร้�งสรรค์	 (Creating)	 ดังนั้นก�รจัดก�รเรียนรู้แบบใช้โครงง�น	 เป็นฐ�นจึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง

ท่ีถือได้ว่�เป็นก�รจัดก�รเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ	 เนื่องจ�กผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะต่�ง	 ๆ	

ด้วยตนเองทุกขั้นตอน	โดยมีครูเป็นผู้จัดประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้

 ก�รเตรียมตัวของครูก่อนก�รจัดก�รเรียนรู้

	 ก�รจัดก�รเรียนรู้แต่ละครั้ง	 ครูจะต้องเป็นผู้ที่มีคว�มพร้อมและมีคว�มแม่นยำ�ในเนื้อห�	 เพื่อให้ก�รจัด

ก�รเรียนรู ้เป็นไปอย่�งร�บรื่นและส�ม�รถอำ�นวยคว�มสะดวกให้ผู ้เรียนเกิดก�รเรียนรู ้ได้ขณะทำ�กิจกรรม	

ซึ่งก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ดังกล่�วมีแนวท�งในก�รจัดก�รเรียนรู้	2	รูปแบบ	คือ	ก�รจัดกิจกรรมต�มคว�มสนใจ

ของผู้เรียนและก�รจัดกิจกรรมต�มส�ระก�รเรียนรู้

	 ก�รจัดกิจกรรมต�มคว�มสนใจในกลุ่มคว�มถนัดส�ข�วิช�และอ�ชีพต�มแผนก�รเรียนของผู้เรียน

เป็นก�รจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนเลือกศึกษ�โครงง�นจ�กสิ่งที่สนใจอย�กรู้ที่มีอยู่ในชีวิตประจำ�วัน	 สิ่งแวดล้อม

ในสังคม	 หรือจ�กประสบก�รณ์ต่�ง	 ๆ	 ที่ยังต้องก�รคำ�ตอบ	 ข้อสรุป	 ซึ่งอ�จจะอยู่นอกเหนือจ�กส�ระก�รเรียนรู้

ในบทเรียนของหลักสูตร	ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

	 1.	สำ�รวจ	ตรวจสอบ	วิเคร�ะห์	พิจ�รณ�	รวบรวม	คว�มสนใจ	จ�กกลุ่มเป้�หม�ยในชุมชน

	 2.	กำ�หนดประเด็นปัญห�	ร่วมกันกำ�หนดแนวท�งก�รแก้ปัญห�/กำ�หนดหัวข้อเรื่อง

	 3.	กำ�หนดวัตถุประสงค์

	 4.	ตั้งสมมติฐ�น

	 5.	กำ�หนดวิธีก�รศึกษ�และแหล่งคว�มรู้

	 6.	กำ�หนดเค้�โครงของโครงง�น

	 7.	ตรวจสอบสมมติฐ�น

	 8.	สรุปผลก�รศึกษ�และก�รนำ�ไปใช้

	 9.	เขียนร�ยง�นวิจัยแบบง่�ย	ๆ

	 10.	จัดแสดงผลง�น
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	 ก�รจัดกิจกรรมก�รฝึกประสบก�รณ์ต�มกลุ ่มคว�มถนัดส�ข�วิช�และอ�ชีพต�มแผนก�รเรียน	

เป็นก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู ้โดยยึดกระบวนก�รและขั้นตอนในสถ�นประกอบก�รและกลุ ่มอ�ชีพอิสระ

ที่เป็นไปต�มหลักคว�มรู้ของเนื้อห�ส�ระต�มที่หลักสูตรกำ�หนด	 ผู้เรียนเลือกหัวข้อเรื่องก�รฝึกประสบก�รณ์

ต�มส�ระก�รเรียนรู้จ�กหน่วยเนื้อห�ที่เรียนในชั้นเรียน	มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

	 1.	 สำ�รวจสถ�นประกอบก�ร	 กลุ่มอ�ชีพอิสระ	 สัมภ�ษณ์	 ศึกษ�กระบวนก�รและข้ันตอนก�รทำ�ง�น

รวบรวมคว�มสนใจ	

	 2.	 รวบรวม	ศึกษ�	เอกส�รคว�มรู้ต�มกระบวนก�รและขั้นตอน	ตั้งประเด็นปัญห�และกำ�หนดหัวเรื่อง

ก�รฝึกประสบก�รณ์

	 3.	 กำ�หนดวัตถุประสงค์

	 4.	 ตั้งสมมติฐ�น

	 5.	 กำ�หนดวิธีก�รศึกษ�และแหล่งคว�มรู้

	 6.		กำ�หนดเค้�โครงก�รฝึกประสบก�รณ์

	 7.		ตรวจสอบสมมติฐ�น

	 8.		สรุปผลก�รศึกษ�ก�รฝึกประสบก�รณ์และก�รนำ�ไปใช้

	 9.		เขียนร�ยง�นวิจัยแบบง่�ย	ๆ

 ขั้นตอนก�รจัดก�รเรียนรู้แบบใช้โครงง�นเป็นฐ�น

	 1.		ขั้นให้คว�มรู ้พื้นฐ�น	 ครูให้คว�มรู ้พื้นฐ�นเกี่ยวกับก�รทำ�โครงง�นก่อนก�รเรียนรู ้	 เนื่องจ�ก

ก�รทำ�โครงง�นมีรูปแบบและขั้นตอนที่ชัดเจนและรัดกุม	ดังนั้นนักเรียนจึงมีคว�มจำ�เป็นอย่�งยิ่งที่จะต้องมีคว�มรู้

เกี่ยวกับโครงง�นไว้เป็นพื้นฐ�น	เพื่อใช้ในก�รปฏิบัติขณะทำ�ง�นโครงง�นจริงในขั้นแสวงห�คว�มรู้

	 2.	 ขั้นกระตุ ้นคว�มสนใจ	 ครูเตรียมกิจกรรมท่ีจะกระตุ ้นคว�มสนใจของนักเรียนโดยต้องคิด

หรือเตรียมกิจกรรมที่ดึงดูดให้นักเรียนสนใจใคร่รู ้ถึงคว�มสนุกสน�นในก�รทำ�โครงง�นหรือกิจกรรมร่วมกัน	

โดยกจิกรรมนัน้อ�จเป็นกจิกรรมทีค่รกูำ�หนดขึน้	หรอือ�จเป็นกจิกรรมท่ีนักเรยีนมีคว�มสนใจท่ีต้องก�รจะทำ�อยูแ่ล้ว	

ทั้งน้ีในก�รกระตุ้นของครูจะต้องเปดโอก�สให้นักเรียนเสนอจ�กกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ผ่�นก�รจัดก�รเรียนรู้ของครู

ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนที่นักเรียนอ�ศัยอยู่หรือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ส�ม�รถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

	 3.		ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ	ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันแสวงห�คว�มรู้	โดยใช้กระบวนก�รกลุ่มในก�รว�งแผน

ดำ�เนนิกจิกรรม	นกัเรยีนเป็นผูร่้วมกนัว�งแผนกจิกรรมก�รเรยีนของตนเอง	โดยระดมคว�มคดิและห�รอืแบ่งหน้�ที่

เพื่อเป็นแนวท�งปฏิบัติร่วมกัน	หลังจ�กที่ได้ทร�บหัวข้อสิ่งที่ตนเองต้องเรียนรู้ในภ�คเรียนนั้น	ๆ	เรียบร้อยแล้ว

	 4.		ขั้นแสวงห�คว�มรู้	ในขั้นแสวงห�คว�มรู้มีแนวท�งปฏิบัติสำ�หรับนักเรียนในก�รทำ�กิจกรรม	ดังนี้

	 	 4.1		 นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมโครงง�น	ต�มหัวข้อที่กลุ่มสนใจ

	 		 4.2		 นักเรียนปฏิบัติหน้�ที่ของตนต�มข้อตกลงของกลุ ่มพร้อมทั้งร ่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรม

โดยขอคำ�ปรึกษ�จ�กครูเป็นระยะเมื่อมีข้อสงสัยหรือปัญห�เกิดขึ้น

	 	 4.3		นักเรียนร่วมกันเขียนรูปเล่ม	สรุปร�ยง�นจ�กโครงง�นที่ตนปฏิบัติ
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	 5.		ขั้นสรุปสิ่ งที่ เรียนรู ้ครู ให ้นักเรียนสรุปสิ่ งที่ เรียนรู ้จ�กก�รทำ�กิจกรรม	 โดยครูใช ้คำ�ถ�ม

ในก�รถ�มนักเรียนเพื่อนำ�ไปสู่ก�รสรุปสิ่งที่เรียนรู้

	 6.		ขัน้นำ�เสนอผลง�น	ครใูห้นกัเรยีนนำ�เสนอผลก�รเรยีนรูโ้ดยครอูอกแบบกจิกรรมหรอืจดัเวล�ให้นกัเรียน

ได้เสนอส่ิงที่ตนเองได้เรียนรู้	 เพื่อให้เพื่อนร่วมชั้นและนักเรียนอื่น	 ๆ	 ในโรงเรียนได้ชมผลง�นและเรียนรู้กิจกรรม

ที่นักเรียนปฏิบัติในก�รทำ�โครงง�น

 องค์กรเครือข่�ยคว�มร่วมมือ 

	 องค์กรเครือข่�ยคว�มร่วมมือในก�รเตรียมคว�มถนัดกลุ่มส�ข�วิช�ชีพก�รเรียนต่อระดับอุดมศึกษ�

นับเป็นสถ�บันองค์กรที่มีคว�มสำ�คัญยิ่งต่อก�รเตรียมคว�มพร้อมคว�มถนัดให้กับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษ�

ตอนปล�ย	เพือ่ให้นกัเรยีนได้รบัก�รพฒัน�ทกัษะคว�มรู้และคณุลกัษณะนสิยัท่ีเป็นพ้ืนฐ�นในก�รเข้�ศกึษ�ต่อในระดบั

อุดมศึกษ�และเกิดคว�มร่วมมือก�รใช้สถ�นที่เป็นที่	 ฝึกและถอดประสบก�รณ์คว�มรู้ของสถ�นประกอบก�ร

และกลุ่มอ�ชีพอิสระในระดับพื้นที่จังหวัดและภูมิภ�คและร่วมมือกันกำ�หนดแผนคว�มต้องก�รก�รพัฒน�คน

ในแต่ละกลุ่มอ�ชีพ	 เกิดคว�มร่วมมือกันของสถ�บันท�งก�รศึกษ�ในทุกระดับก�รศึกษ�ในก�รจัดทำ�หลักสูตร

สถ�นศึกษ�	 กำ�หนดแผนก�รเรียนรองรับคว�มต้องก�รก�รพัฒน�ก�รประกอบก�รในพื้นที่และส่งต่อกันได้

อย่�งเป็นระบบ	นอกจ�กนัน้ยงัต้องมคีว�มร่วมมอืกบัองค์กรทัง้ภ�ครฐัและเอกชนในก�รพฒัน�บคุล�กรท�งก�รศกึษ�

ให้ส�ม�รถปรบัทศันคตนิกัเรยีนและผูป้กครองให้ค้นพบตนเองเพือ่กำ�หนดเส้นท�งก�รศกึษ�ต่อของนกัเรยีนสูอ่น�คต

ก�รประกอบอ�ชีพได้ตรงกับบุคลิกภ�พและคว�มถนัดของนักเรียน	
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	 	คว�มร่วมมือกันในก�รจัดก�รศึกษ�จ�กระดับปฐมวัย	ประถมศึกษ�	มัธยมศึกษ�ตอนต้น	มัธยมศึกษ�

ตอนปล�ย	 ท้ังส�ยส�มัญและส�ยอ�ชีพ	 อนุปริญญ�	 ปริญญ�ตรี	 ปริญญ�โทและปริญญ�เอก	 ตลอดจนก�รจัด

ก�รศึกษ�นอกระบบและต�มอัธย�ศัย	 จำ�เป็นต้องมีองค์กรและหน่วยง�นหลักเข้�ม�สร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือ

เพื่อจัดระบบก�รส่งต่อผู้เรียนเข้�สู่กลุ่มส�ข�วิช�ชีพในก�รจัดทำ�เส้นท�งก�รศึกษ�ต่อสู่ก�รประกอบอ�ชีพ

ของผู้เรียนร�ยบุคคล	องค์กรเครือข่�ยคว�มร่วมมือประกอบด้วย

	 1.	 เครือข่�ยคว�มร่วมมือกำ�หนดแผนคว�มต้องก�รพัฒน�นักเรียนให้ตรงคว�มต้องก�รสมรรถนะ

ท�งส�ข�วิช�ชีพในก�รพัฒน�จังหวัดและอำ�เภอ	ซึ่งมีคณะกรรมก�รขับเคลื่อน	ก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อก�รมีง�นทำ�

ระดับจังหวัด	 ประกอบด้วย	 ผู ้ว่�ร�ชก�รจังหวัดเป็นประธ�น	 สำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�เป็นเลข�นุก�ร	

จดัห�ง�นจงัหวดัเป็นผูช่้วยเลข�นกุ�ร	กรรมก�รประกอบด้วย	หอก�รค้�จงัหวดั	อตุส�หกรรมจงัหวดั	พ�นชิจงัหวดั	

มห�วทิย�ลยัในกลุม่จงัหวดัหรอืภมูภิ�ค	ประธ�นกรรมก�รก�รอ�ชีวศกึษ�จังหวัด	ผูน้ำ�ท้องถ่ิน	ได้แก่	องค์ก�รบรหิ�ร

ส่วนจังหวัด	 องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลและเทศบ�ล	 ศูนย์พัฒน�ฝีมือแรงง�นจังหวัด	 ผู้แทนสถ�นประกอบก�ร

และกลุ่มอ�ชีพอิสระ	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ทุกเขตในจังหวัดและจ�กภ�คส่วนอื่นต�มที่เห็นควร	

โดยให้มีหน้�ที่ดังนี้

	 	 (1)	ประส�นและติดต�มให้เกิดคว�มร่วมมือของสำ�นักง�นจัดห�ง�นจังหวัด	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่

ก�รศึกษ�	 ศูนย์แนะแนวจังหวัดประจำ�สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 ร่วมกับครูแนะแนวและครูที่ปรึกษ�

ของทกุโรงเรยีนให้มทีกัษะก�รใช้แบบทดสอบคว�มพร้อมอ�ชีพและแปลผลจ�กก�รประมวลผลให้นำ�ไปให้คำ�ปรกึษ�

ปรบัทศันคตผิูป้กครองและนกัเรยีนให้รูจ้กัตนเองส�ม�รถจัดว�งเส้นท�งก�รศกึษ�ต่อสูก่�รประกอบอ�ชีพในอน�คต

ตรงกับบุคลิกภ�พและคว�มถนัดของนักเรียน

		 	 (2)	ประส�นก�รดำ�เนินง�นระหว่�งสถ�นศึกษ�กับสถ�บันก�รศึกษ�	 ในก�รจัดทำ�แผนก�รเรียน

ให้สอดคล้องกับทิศท�งคว�มต้องก�รของตล�ดแรงง�นในพื้นท่ีระดับจังหวัดและอำ�เภอ	 ตรงต�มศักยภ�พผู้เรียน

และส่งต่อผู้เรียนได้อย่�งเป็นระบบ

		 	 (3)	สนับสนุนข้อมูลอ�ชีพและข้อมูลทิศท�งของตล�ดแรงง�นให้กับสำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�	

เพื่อนำ�ไปให้บริก�รข้อมูลกับสถ�นศึกษ�ให้นำ�ไปใช้ปรับแผนก�รเรียนและจัดกิจกรรมก�ร	แนะแนวอ�ชีพ

		 	 (4)	ติดต�ม	เร่งรัดให้สถ�นศึกษ�ร�ยง�นข้อมูลเส้นท�งก�รศึกษ�ต่อสู่ก�รประกอบอ�ชีพของผู้เรียน

ร�ยบุคคลให้ต้นสังกัดทร�บต�มแผนก�รทำ�ง�น	
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	 2.	 เครือข่�ยอุดมศึกษ�	 9	 กลุ ่มภูมิภ�ค	 พัฒน�หลักสูตรสถ�นศึกษ�ให้มีแผนก�รเรียนรองรับ

กลุ ่มคว�มถนัดท�งส�ข�วิช�และอ�ชีพในก�รเรียนต่อระดับอุดมศึกษ�	 ก�รจัดทำ�หลักสูตรสถ�นศึกษ�

ให้มีแผนก�รเรียนรองรับกลุ่มคว�มถนัดท�งส�ข�วิช�และอ�ชีพในก�รเรียนต่อระดับอุดมศึกษ�	 จำ�เป็นต้องมี

ผู้ที่เชี่ยวช�ญเข้�ใจในส�ระเนื้อห�ของกลุ่มคว�มถนัดท�งส�ข�วิช�และอ�ชีพที่จะแนะนำ�และพ�ทำ�ในก�รกำ�หนด

ม�ตรฐ�น	สมรรถนะในส�ข�วชิ�ทีเ่ป็นพืน้ฐ�นคว�มถนดักลุม่คว�มถนดัท�งส�ข�วชิ�และอ�ชพี	สถ�บนัอดุมศกึษ�

แม่ข่�ยจะมีสม�ชิกเครือข่�ยในกลุ่มภูมิภ�ค	 9	 กลุ่มเครือข่�ยที่ครอบคลุมมห�วิทย�ลัยในกลุ่มจังหวัด	 18	 กลุ่ม	

กบักรงุเทพมห�นคร	จะเข้�ม�มบีทบ�ทเป็นพ่ีเลีย้งในก�รพฒัน�หลกัสตูรสถ�นศกึษ�ระดบัช้ันมัธยมศกึษ�ตอนปล�ย	

ซ่ึงสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�	เครอืข่�ยส่งเสรมิประสทิธภิ�พก�รจดัก�รศกึษ�มธัยมศกึษ�จงัหวดัและสถ�นศกึษ�

ในจังหวัดจะต้องปรับบทบ�ทก�รทำ�ง�นให้เชื่อมประส�นและส่งต่อกันได้อย่�งเป็นระบบ	 ซึ่งสถ�บันอุดมศึกษ�

แม่ข่�ย	9	กลุ่มเครือข่�ย	มีดังนี้

		 	 (1)		กลุ่มเครือข่�ยภ�คเหนือตอนบน	มีมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่เป็นแม่ข่�ย

		 	 (2)		กลุ่มภ�คเหนือตอนล่�ง	มีมห�วิทย�ลัยนเรศวรเป็นแม่ข่�ย

		 	 (3)		กลุ่มภ�คตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	มีมห�วิทย�ลัยขอนแก่นเป็นแม่ข่�ย

		 	 (4)		กลุ่มภ�คตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่�ง	มีมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รีเป็นแม่ข่�ย

		 	 (5)		กลุ่มภ�คกล�งตอนบน	มีจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัยเป็นแม่ข่�ย

		 	 (6)		กลุ่มภ�คกล�งตอนล่�ง	มีมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรีเป็นแม่ข่�ย

		 	 (7)		กลุ่มภ�คตะวันออก	มีมห�วิทย�ลัยบูรพ�เป็นแม่ข่�ย

		 	 (8)		กลุ่มภ�คใต้ตอนบน	มีมห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์เป็นแม่ข่�ย

		 	 (9)		กลุ่มภ�คใต้ตอนล่�ง	มีมห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์เป็นแม่ข่�ย

  บทบ�ทของเครือข่�ย มีดังต่อไปนี้

		 1.	 นำ�แผนคว�มต้องก�รก�รพฒัน�คนให้ตรงคว�มต้องก�รในก�รพฒัน�พืน้ทีจ่งัหวดัจ�กคณะกรรมก�ร

จังหวัดขับเคลื่อนก�รศึกษ�เพื่อก�รมีง�นทำ�ม�กำ�หนดแผนก�รเรียนต�มกลุ่มคว�มถนัดท�งส�ข�วิช�และอ�ชีพ

		 2.	 กำ�หนดร�ยวิช�เพิ่มเติมที่เป็นพื้นฐ�นคว�มถนัดท�งส�ข�วิช�เฉพ�ะท�งให้สอดคล้องกับพื้นฐ�น

ก�รเรียนต่อคณะและส�ข�วิช�ชีพ	ตลอดจนก�รแอดมิชชั่น	(Admissions)	ทั้งนี้ให้กำ�หนดร�ยวิช�คว�มถนัดทั่วไป

ให้เป็นพื้นฐ�นก�รเรียนในทุกแผนก�รเรียนที่เป็นพื้นฐ�นคว�มถนัดท�งส�ข�วิช�และอ�ชีพ	 เนื่องจ�ก

เป็นคว�มส�ม�รถที่นำ�ไปใช้ในก�รเรียนให้จบก�รศึกษ�ในกลุ่มคว�มถนัดท�งส�ข�วิช�และอ�ชีพ

	 3.	 วิเคร�ะห์ส�ระเนื้อห�ร�ยวิช�	 เพื่อจัดกลุ่มสังเคร�ะห์หลักคว�มรู้เป็นร�ยวิช�ใหม่	 ที่เป็นพื้นฐ�น

ของเรื่องในส�ข�วิช�คว�มถนัด	 โดยกำ�หนดให้มีโครงสร้�งร�ยวิช�และโครงสร้�งเวล�เรียนในร�ยวิช�เพิ่มเติม

จบได้ใน	3	ภ�คเรียน	หรือ	6	ภ�คเรียน	แล้วแต่กรณีที่สถ�นศึกษ�ต้องก�รจัดรูปแบบ

		 4.	 จัดทำ�หน่วยก�รเรียนรู ้	 โครงสร้�งหลักสูตรร�ยวิช�หรือคำ�อธิบ�ยร�ยวิช�	 กำ�หนดม�ตรฐ�น

และผลก�รเรียนรู้

		 5.	 จัดทำ�แผนก�รเรียนรู้	 กิจกรรมก�รเรียนรู้ท่ีใช้สถ�นก�รณ์ของเหตุก�รณ์คว�มถนัดท�งส�ข�วิช�

และอ�ชพี	ให้ใช้ทกัษะก�รสังเกต	ต้ังประเด็นคำ�ถ�ม	ค�ดก�รณ์แนวคำ�ตอบ	สบืค้นคว�มรูท้ีเ่กีย่วข้องนำ�ไปให้เหตผุล	

วิเคร�ะห์	 สังเคร�ะห์อย่�งมีวิจ�รณญ�ณ	 จนได้คว�มสัมพันธ์	 ที่เช่ือมโยงกันอย่�งมีเหตุผลยืนยันคำ�ตอบ

ในก�รแก้ปัญห�	ทั้งนี้ให้คว�มสำ�คัญกับกระบวนก�รได้ม�	ซึ่งคำ�ตอบ
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	 6.		พฒัน�เครือ่งมอืวัดผลประเมนิผลต�มสภ�พจรงิทีย่ดึก�รเปลีย่นแปลงต�มพฤตกิรรมของผลก�รเรยีนรู้

ต�มสถ�นก�รณ์และกระบวนก�รเรียนรู้ที่ออกแบบไว้

		 7.		เครือข่�ยมีก�รพัฒน�บุคล�กรท�งก�รศึกษ�ให้ส�ม�รถปรับทัศนคตินักเรียนและผู ้ปกครอง

ให้ค้นพบตนเองกำ�หนดเส้นท�งก�รศึกษ�ต่อของนักเรียนสู่อน�คตก�รประกอบอ�ชีพ

		 ต�มบันทึกคว�มร่วมมือระหว่�งสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 กับกรมก�รจัดห�ง�น

ให ้มีก�รจัดทำ�เส ้นท�งก�รศึกษ�ต ่อสู ่ก�รประกอบอ�ชีพ	 (Career	 Path)	 ของนักเรียนร�ยบุคคล	

โดยกรมก�รจัดห�ง�นสนับสนุนข้อมูลลักษณะอ�ชีพและแผนคว�มต้องก�รอัตร�กำ�ลังแรงง�น	 เพื่อเป็นข้อมูล

ในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ลักษณะอ�ชีพในช่วงเวล�แนะแนวและร่วมกับพัฒน�ครูแนะแนว	 ครูที่ปรึกษ�ช้ัน

ให้ใช้แบบวัดคว�มถนัดและบุคลิกภ�พด้�นอ�ชีพแบบ	Online	และ	Offline	ในก�รนำ�ผลไปปรับทัศนคตินักเรียน

และผู ้ปกครอง	 เพื่อจัดทำ�เส้นท�งก�รศึกษ�ต่อสู ่ก�รประกอบอ�ชีพ	 (Career	 Path)	 นักเรียนร�ยบุคคล	

โดยมีบทบ�ทดังนี้

		 1)	 จัดห�ง�นจังหวัดสนับสนุนข้อมูลลักษณะอ�ชีพและแผนคว�มต้องก�รอัตร�กำ�ลังแรงง�น

ในระดับจังหวัดให้กับสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	เพื่อนำ�ไปให้บริก�รข้อมูลกับสถ�นศึกษ�แต่ละจังหวัด

		 2)		ง�นแนะแนวโรงเรยีนนำ�ข้อมลูลกัษณะอ�ชพีและแผนคว�มต้องก�รอตัร�กำ�ลงัแรงง�นไปจดักจิกรรม

ในชั่วโมงแนะแนว	 เพื่อสืบค้น	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต�มคว�มสนใจของนักเรียน	 ให้รู้จักลักษณะอ�ชีพในอำ�เภอ

และจังหวัดของตนเอง

		 3)	 ศูนย์แนะแนวจังหวัดประจำ�เขตพื้นท่ีก�รศึกษ�ร่วมกับจัดห�ง�นจังหวัด	 พัฒน�ครูแนะแนว

และครูที่ปรึกษ�ชั้นของโรงเรียนให้ใช้แบบวัดบุคลิกภ�พและคว�มถนัดด้�นอ�ชีพ	ก�ร	แปลผลจ�กก�รประมวลผล

ก�รใช้แบบทดสอบและพัฒน�ก�รให้คำ�ปรึกษ�แก่นักเรียนและผู้ปกครอง

	 4)	 ครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้นนำ�ระดับผลก�รเรียนร�ยวิช�ที่เป็นพื้นฐ�นคว�มถนัดท�งส�ข�วิช�ชีพ	

ใช้ประกอบกับผลก�รวัดบุคลิกภ�พและคว�มถนัด	 โดยมีเทคนิคก�รให้คำ�ปรึกษ�แบบร�ยบุคคล	 หรือกลุ่ม

ในก�รปรบัทศันคตินกัเรยีนและผู้ปกครอง	เพือ่ว�งเส้นท�งก�รศกึษ�ต่อสูก่�รประกอบอ�ชพีของนกัเรยีนในอน�คต

ที่ตรงกับคว�มถนัดและบุคลิกภ�พของนักเรียน

	 5)	 ครูแนะแนว	 และครูที่ปรึกษ�ชั้นจัดทำ�เส้นท�งก�รศึกษ�ต่อสู่ก�รประกอบอ�ชีพ	 (Career	 Path)	

นักเรียนร�ยบุคคลและนำ�ส่งต่อครูที่ปรึกษ�ประจำ�ชั้นคนต่อไป	หรือส่งต่อไปยังโรงเรียนหรือสถ�บันก�รศึกษ�ใหม่

ที่นักเรียนไปศึกษ�ต่อหรือประกอบอ�ชีพ
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	 3.	 เครือข่�ยส่งเสริมประสิทธิภ�พก�รจัดก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�จังหวัดระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	

ซ่ึงทำ�หน้�ที่พัฒน�ง�นวิช�ก�รให้กับกลุ ่มโรงเรียนและโรงเรียน	 โดยมีศูนย์พัฒน�กลุ ่มส�ระก�รเรียนรู ้

รองรบัก�รพฒัน�ในส�ระเนือ้ห�ร�ยวิช�	โครงสร้�งหลกัสตูรร�ยวชิ�	หน่วยก�รเรยีนรู	้ผลก�รเรยีนรู	้แผนก�รเรยีนรู้	

ตลอดจนก�รวัดผลและประเมินผลก�รเรียนของแต่ละกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	 ประธ�นและกรรมก�รศูนย์พัฒน�

กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	 จึงต้องมีบทบ�ทร่วมกับมห�วิทย�ลัยในกลุ่มจังหวัดหรือภูมิภ�ค	 ดำ�เนินก�รต�มบทบ�ท

ดังต่อไปนี้

		 	 1)	 ศนูย์พฒัน�กลุม่ส�ระก�รเรยีนรู	้โดยสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�มธัยมศกึษ�เป็น	ผูป้ระส�นง�น

กบัมห�วทิย�ลยัในกลุม่จังหวัดหรอืภมูภิ�ค	ร่วมวเิคร�ะห์กำ�หนดร�ยวชิ�เพือ่กำ�หนดโครงสร้�งร�ยวชิ�และโครงสร้�ง

เวล�เรียนในรูปแบบเรียนวิช�เพิ่มเติมกลุ่มคว�มถนัดท�งส�ข�วิช�	จบใน	3	ภ�คเรียน	หรือจบใน	6	ภ�คเรียน	

		 	 2)	 ศูนย์พัฒน�กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้	มห�วิทย�ลัยในกลุ่มจังหวัดหรือภูมิภ�ค	ศึกษ�นิเทศก์เขตพื้นที่

ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	 ประชุมปฏิบัติก�รพัฒน�ร�ยวิช�ที่เป็นพื้นฐ�นกลุ่มคว�มถนัดท�งส�ข�วิช�และอ�ชีพ

ทั้ง	 9	 กลุ่มคว�มถนัด	 เพื่อจัดทำ�คำ�อธิบ�ยร�ยวิช�หรือโครงสร้�งหลักสูตรร�ยวิช�	 พัฒน�หน่วยก�รเรียนรู้	

ผลก�รเรียนรู้	แผนก�รเรียนรู้และเครื่องมือก�รวัดผลและประเมินผลต�มสภ�พจริง

		 	 3)		เครือข่�ยมห�วิทย�ลัยในกลุ่มภูมิภ�ค	 รับรองหลักสูตรสถ�นศึกษ�มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	

ต�มกลุ่มคว�มถนัดท�งส�ข�วิช�และอ�ชีพ	 และกำ�หนดเกณฑ์ก�รรับแบบโควต้�	 โดยลงน�มคว�มร่วมมือ

กบัสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�เพือ่ใช้เป็นหลกัสตูรสถ�นศกึษ�ระดบัมธัยมศกึษ�	ตอนปล�ย	รองรบัคว�มต้องก�ร

ก�รพัฒน�ผู้เรียนสู่ก�รศึกษ�ต่อเพื่อก�รประกอบอ�ชีพให้ตรงกับคว�มต้องก�รระดับจังหวัดและภูมิภ�ค

		 	 4)		พัฒน�ครูและบุคล�กรในกลุ ่มคว�มถนัดท�งส�ข�วิช�และอ�ชีพ	 ให้ส�ม�รถจัดกิจกรรม

ก�รเรียนรู ้ที่ ใช ้ปร�กฏก�รณ ์ของกลุ ่มคว�มถนัดท�งส�ข�วิช�และอ�ชีพเป ็นสถ�นก�รณ ์กระตุ ้น	

นำ�ไปสู่ก�รตั้งประเด็น	ค�ดเด�คำ�ตอบ	ดำ�เนินก�รสืบค้นทฤษฎีคว�มรู้	นำ�ไปใช้ประยุกต์	ในก�รแก้ปัญห�	อธิบ�ย

โดยเชื่อมโยงคว�มรู้จ�กหล�ยเรื่องแสดงคว�มสัมพันธ์ที่เป็นเหตุเป็นผลเพื่อยืนยันคำ�ตอบที่ค้นพบหรือที่เรียกว่�

กระบวนก�รของ	Problem	-	based	learning	&	Project	-	based	learning

		 	 5)		พัฒน�ก�รวัดผลต�มสภ�พจริงที่เป็นไปต�มระดับพฤติกรรมของผลก�รเรียนรู ้	 ที่ตรงกับ

กระบวนก�รของกิจกรรมก�รเรียนรู้และพัฒน�เครื่องมือเพื่อใช้ให้เป็นม�ตรฐ�นเดียวกัน

	 	 สำ�หรับนักเรียนกลุ่มที่มีคว�มส�ม�รถพิเศษหรือมีคว�มเป็นเลิศเฉพ�ะท�งน้ัน	 จะมีหน่วยง�น	

องค์กรและสถ�นประกอบก�รต่�ง	 ๆ	 ทั้งในและต่�งประเทศที่ให้ก�รสนับสนุนก�รพัฒน�ด้�นก�รเรียนรู้	

ซ่ึงได้ทำ�ข้อตกลงร่วมกัน	 เช่น	 สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	 จุฬ�ลงกรณมห�วิทย�ลัย	

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี	 สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง	

มห�วิทย�ลัยศิลป�กรและโรงเรียนอ�จสร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือก�รพัฒน�กับโรงเรียนในต่�งประเทศ

ได้ต�มศักยภ�พของแต่ละโรงเรียน
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	 รูปแบบก�รเรียนรู้ก�รเป็นผู้ประกอบก�รทำ�ธุรกิจพอเพียง	 เป็นรูปแบบก�รเรียนรู้ต�มหลักก�รจัด

ก�รศึกษ�ภ�คชีวิต	 (Life	 -	Long	Education)	ที่เป็นก�รปฏิรูปก�รเรียนรู้จ�กตัวผู้เรียน	ที่ครูเป็นผู้จัดก�รเรียนรู้

ม�เป็นชุมชนและท้องถิ่น	 โดยนำ�กระบวนก�ร	 Project	 -	 based	 learning	 หรือ	 PBL	 ม�ใช้ออกแบบกิจกรรม

ก�รเรียนรู้ของหน่วยเรียนรู้บูรณ�ก�รแบบสหวิทย�ก�ร	 (interdisciplinary)	 ให้นักเรียนรวมกลุ่มคว�มสนใจ

แบบเดียวกันที่มองเห็นปัญห�และคว�มต้องก�รของคนในท้องถ่ินและสังคม	 เกิดแรงบันด�ลใจท่ีจะแก้ปัญห�

ก�รดำ�เนินวิถีชีวิตและก�รดำ�รงชีวิต	 โดยก�รผลิตและพัฒน�ผลิตภัณฑ์ตลอดจนก�รบริก�ร	 ดำ�เนินก�รออกแบบ

ธรุกจิหรอืก�รบรกิ�รทีป่ระยกุต์ใช้หลกัปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีงม�ใช้ในก�รขับเคลือ่น	เพือ่ให้เกดิก�รช่วยเหลอื

พึ่งพ�ตนเองได้อย่�งพอเพียง	 มั่นคง	 และยั่งยืน	 และเป็นไปต�มกรอบ	 Business	 Model	 Canvas	 :	 BMC	

ในก�รจัดทำ�ผังรูปแบบธุรกิจและก�รบริก�ร

รูปแบบการเรียนรู�
การเป�นผู�ประกอบการธุรกิจพอเพียง
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	 ก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อพัฒน�นักเรียนไม่ใช ่หน้�ที่ของโรงเรียนเพียงฝ �ยเดียว	 ถือเป ็นหน้�ที่

ของภ�คประช�ชนในสังคมที่ต้องร่วมกันสำ�รวจปัญห�และนำ�ม�กำ�หนดคว�มต้องก�รพัฒน�คนต�มสมรรถนะ

คว�มส�ม�รถพึงให้ประกอบสัมม�อ�ชีพแบบพึ่งพ�ตนเองได้อย่�งพอเพียง	ยั่งยืน	และมั่นคง	และส�ม�รถมองเห็น

โอก�สสร้�งกระบวนก�รพัฒน�ต่อยอดอย่�งต่อเน่ืองเกิดคุณภ�พของก�รดำ�เนินชีวิตและส�ม�รถดำ�รงชีวิตได้

ในสังคมแห่งศตวรรษที่	 21	 มีก�รแก้ปัญห�สนองคว�มต้องก�รของสังคมในระดับตำ�บลและอำ�เภอได้อย่�งย่ังยืน	

ตรงทิศท�งก�รพัฒน�ประเทศทั้งภ�คเกษตร	 ภ�คอุตส�หกรรม	 ภ�คบริก�ร	 และภ�ควิทย�ศ�สตร์เทคโนโลยี	

เกิดก�รหมุนเวียนร�ยได้ภ�ยใต้เครือข่�ยกลุ่มอ�ชีพของภ�คประช�ชนในสังคม	ปันผลกลับคืนเป็นภ�ษีเข้�ท้องถิ่น

และภ�ครฐันำ�ไปใช้พฒัน�โครงสร้�งพืน้ฐ�นก�รศกึษ�	ก�รส�ธ�รณสขุ	ก�รเมอืง	สร้�งคว�มสงบสขุลดคว�มเหลือ่มลำ�้

ท�งสังคม

	 ก�รศึกษ�ในภ�คชีวิต	(Life	-	Long	Education)	เกิดจ�กฐ�นคว�มต้องก�รของชุมชน	(Felt	-	Needs)	

ที่ผู ้มีส ่วนเกี่ยวข้อง	 (Stakeholders)	 อันได้แก่	 ผู ้นำ�ชุมชนและท้องถ่ิน	 ผู ้แทนภ�คก�รประกอบก�ร	

ผู ้แทนกลุ ่มอ�ชีพอิสระ	 สถ�บันก�รศึกษ�	 หน่วยง�นท่ีสำ�คัญของภ�ครัฐและเอกชน	 ร่วมกำ�หนดปัญห�

และคว�มต้องก�รทักษะคว�มส�ม�รถและคุณลักษณะของคนรองรับก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคม	 คว�มมั่นคง

ภ�ยใต้ก�รเปล่ียนแปลงในสังคมโลกที่ชุมชนท้องถิ่นพึงพัฒน�ภ�ยใต้วิถีวัฒนธรรมที่ดีง�ม	 เกิดเป็นคว�มคิดริเร่ิม

ของประช�ชน	 (Initiative)	 ร่วมกันออกแบบโปรแกรม	 ก�รเรียนท่ีมีส�ระคว�มรู้ร�ยวิช�	 กระบวนก�รเรียนรู้	

ก�รวัดผลประเมินผลที่สะท้อนบอกถึงก�รพัฒน�เกิดคว�มเปลี่ยนแปลงต�มเป้�หม�ยคว�มต้องก�รที่กำ�หนดไว้

ของชมุชนท้องถิน่	ให้คนและระบบเกดิคุณลกัษณะก�รช่วยเหลอืพึง่พ�ตนเองได้	(Aided	Self	-	Help)	อย่�งพอเพยีง	

ยั่งยืน	และมั่นคง	ภ�ยใต้ก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน	(People	-	participation)	ที่เข้�ม�ประกอบก�รและร่วมกัน

ทำ�ง�นเกิดผลที่คุณภ�พชีวิตของนักเรียนส่งผลต่อคุณภ�พชีวิตของประช�ชนในชุมชนท้องถิ่น	 ตรงกับทิศท�ง

ก�รพัฒน�ประเทศในยุคก�รเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่	 21	 ซึ่งส�ม�รถมองภ�พผลผลิต	 (Output)	

ผลลัพธ์	(Outcome)	และผลกระทบ	(Impact)	ของก�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรียนได้ดังนี้

 1. ผลผลิต	(Output)	เกิดก�รเปลี่ยนแปลงภ�ยในตัวนักเรียน	ประเมินผลจ�กนักเรียน	มีทักษะคว�มรู้

และคุณลักษณะนิสัยตรงต�มคว�มต้องก�รของสังคมและตรงกับบุคลิกภ�พคว�มถนัดของตัวนักเรียน

 2. ผลลัพธ์	 (Outcome)	 นักเรียนนำ�ก�รเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนภ�ยในตัวนักเรียนไปใช้ดำ�รงชีวิต	

มีสัมม�อ�ชีพและมีคุณภ�พในก�รดำ�เนินวิถีชีวิตในสังคมถิ่นฐ�น

 3. ผลกระทบ	 (Impact)	 สังคมและประเทศช�ติพัฒน�ได้ตรงทิศท�งกับก�รพัฒน�ประเทศ

ในประช�คมโลก	 นำ�ภ�ษีจ�กก�รประกอบสัมม�อ�ชีพของประช�กรม�พัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นคุณภ�พสังคม	

ก�รศึกษ�	ส�ธ�รณสุขและคว�มมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน
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	 ก�รจัดก�รเรียนรู ้ก�รเป็นผู ้ประกอบก�รทำ�ธุรกิจพอเพียง	 บูรณ�ก�รเข้�สู ่ร�ยวิช�เพิ่มเติม

หรอืกิจกรรมชมุนมุ	แบบสหวทิย�ก�ร	(interdisciplinary)	จะเป็นก�รจัดก�รศกึษ�ใน	ภ�คชีวิต	(Life	-	Long	Education)	

ที่ทำ�ให้นักเรียนตระหนักและเรียนรู้หลักก�รดำ�เนินวิถีชีวิตและก�รดำ�รงชีวิตอย่�งมีคุณภ�พด้วยตัวนักเรียนเอง

	 คณะครแูละนกัเรยีนจะทำ�ก�รสำ�รวจ	เรยีนรูปั้ญห�และคว�มต้องก�รของประช�ชน	ในสงัคมระดบัตำ�บล

และอำ�เภอ	อ�จใช้วิจัยเชงิสำ�รวจกลุม่เป้�หม�ยผูบ้รโิภคกลุม่ต่�ง	ๆ 	มีลกัษณะพเิศษทีส่ะท้อนปัญห�และคว�มต้องก�ร

ว่�มีสิ่งใดบ้�ง	

	 	 กำ�หนดผลิตภัณฑ์หรือก�รบริก�ร	 ท่ีนำ�ไปใช้แก้ปัญห�และบอกลักษณะพิเศษ	 จุดเด่นท่ีสนอง

คว�มต้องก�รกลุ่มเป้�หม�ยผู้บริโภคเฉพ�ะกลุ่มได้ดีกว่�ผลิตภัณฑ์	 หรือก�รบริก�รเดิมเพื่อทำ�วิจัยเชิงสำ�รวจ

แหล่งทีไ่ด้ม�ซึง่วตัถดุบิ	หรอืส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์หรอืก�รบรกิ�รทีม่�ใช้ร่วมกนั	กบัผลติภณัฑ์ก�รบรกิ�รใหม่

ที่จะเกิดขึ้นที่มองไปถึงก�รเป็นพันธมิตรหรือพัฒน�ขึ้นเป็นหุ ้นส ่วนที่ทำ�ให้เกิดก�รลดต้นทุนก�รผลิต	

และใช้เป็นจุดเด่นคว�มเป็นพิเศษที่เหนือกว่�	ทำ�กลยุทธ์สื่อส�รส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือก�รบริก�ร

	 ก�รทำ�ชุมชนแห่งก�รเรียนรู้	 (Professional	 Community	 Learning	 :	 PLC)	 เป็นก�รรวมกลุ่ม

คว�มสนใจก�รทำ�ผลิตภัณฑ์	 หรือก�รบริก�รแบบเดียวกัน	 หรือเอื้อต่อกันม�ทำ�ก�รประกอบก�รทำ�ธุรกิจร่วมกัน	

ซึ่งในโรงเรียนง�นแนะแนวจะมีส่วนช่วยให้นักเรียนค้นพบตัวตน	 ค้นพบบุคลิกภ�พลักษณะก�รทำ�ง�นและรู้จัก

ลักษณะอ�ชีพต่�ง	 ๆ	 แนะนำ�สถ�นประกอบก�ร	 กลุ่มอ�ชีพอิสระที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่น	 เพื่อให้เป็นที่ปรึกษ�

ก�รประกอบก�รทำ�ธุรกิจและห�แนวร่วมพันธมิตร	 หรือหุ้นส่วนก�รค้�ต่อกัน	 ในท�งปฏิบัตินักเรียนระดับ

มธัยมศกึษ�ตอนปล�ยจะผ่�นประสบก�รณ์	ม�ก่อน	จงึเป็นหลกัให้นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษ�ตอนต้นเข้�ม�รวมกลุม่

หรือเป็นพันธมิตรก�รผลิตได้ดี
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	 	 คณะครูในโรงเรียนจัดทำ�ร�ยวิช�โครงง�นธุรกิจพอเพียงเป็นร�ยวิช�เพิ่มเติมหรือกิจกรรมชุมนุม

ทำ�ธุรกิจพอเพียงและที่สำ�คัญครูผู้สอนทุกร�ยวิช�จะต้องร่วมกันทำ�หน่วยเรียนรู้	 บูรณ�ก�รแบบสหวิทย�ก�ร	

(interdisciplinary)	 โดยวิเคร�ะห์หลักคว�มรู้ของตัวชี้วัดนำ�ไปเทียบเคียงกับหลักคว�มรู้ที่ใช้ให้เหตุผลและอธิบ�ย

กระบวนก�รและขั้นตอนก�รประกอบก�รทำ�ธุรกิจพอเพียง	 เพื่อจะได้วัดผลและประเมินผลและสร้�งเครื่องมือ

วัดผลทักษะคว�มรู ้และคุณลักษณะนิสัยได้ตรงกับกระบวนก�รและข้ันตอนท่ีได้วิเคร�ะห์ไว้	 ซึ่งจะทำ�ให้

รู ้ได้ว่�นำ�จำ�นวนเวล�ของตัวชี้วัดร�ยวิช�ม�บูรณ�ก�รต�มกระบวนก�รและข้ันตอนจำ�นวนเท่�ไร	 จะทำ�ให้

ส�ม�รถใช้เป็นกรอบเวล�ต่อสัปด�ห์	 ในก�รจัดต�ร�งสอนในก�รทำ�กิจกรรมโครงง�นธุรกิจพอเพียง	 ส่วนเวล�

และตัวชี้วัดที่ไม่ได้นำ�ม�บูรณ�ก�รนั้นครูร�ยวิช�ส�ม�รถใช้เป็นกรอบเวล�ต่อสัปด�ห์ในก�รจัดต�ร�งสอน

เฉพ�ะวิช�ที่ไม่ได้นำ�ตัวชี้วัดร�ยวิช�ม�บูรณ�ก�ร

	 	 ก่อนให้นักเรียนกลุ่มที่สนใจก�รประกอบก�รทำ�ธุรกิจแบบเดียวกันหรือที่เอื้อต่อกันจัดทำ�แผนผัง

ธุรกิจก�รประกอบก�รต�มกระบวนก�รและขั้นตอนก�รผลิต	 คณะครูจะต้องจัดกิจกรรมให้สืบค้น	 ศึกษ�แนวท�ง

ก�รทำ�ผังธุรกิจของ	Canvas	(Business	Model	Canvas	:	BMC)	และให้กลุ่มนักเรียนได้แลกเปลี่ยนประสบก�รณ์

คว�มรู ้ห�ข้อสรุป	 นำ�เสนอเพื่อให้ครูวัดผลคว�มรู ้และชี้แนะสรุปองค์คว�มรู ้	 Business	 Model	 Canvas	

แล้วให้นักเรียนทำ�กิจกรรมลงสำ�รวจก�รประกอบก�ร	 ทำ�ธุรกิจที่เป็นพื้นฐ�นก�รพัฒน�ต่อยอด	 เพื่อเรียนรู้

ก�รถอดประสบก�รณ์ข ้อเด่น	 ข้อด้อยและศึกษ�สืบค้นทฤษฎีคว�มรู ้ต ่�ง	 ๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องม�ให้เหตุผล

และอธิบ�ยกระบวนก�รและขั้นตอนก�รทำ�ง�นเดิมที่ใช้สถ�นประกอบก�รหรือกลุ่มอ�ชีพอิสระเป็นที่ปรึกษ�

และผู้เชี่ยวช�ญ	 โดยนักเรียนร�ยบุคคลจะต้องร�ยง�นก�รถอดประสบก�รณ์ก�รเกิดทักษะที่ถูกอธิบ�ย

ให้เหตุผลคว�มรู้และคุณลักษณะนิสัยในแต่ละกระบวนก�รและขั้นตอนก�รทำ�ง�นเป็นระยะ	ๆ	

	 	 ก�รจัดทำ�ผังธุรกิจก�รประกอบก�รต�มกระบวนก�รและขั้นตอนก�รผลิต	 นักเรียนจะยึด	 9	 กรอบ

ของ	 Business	 Model	 Canvas	 ร่วมกันระดมคว�มคิดเห็นปัญห�คว�มต้องก�รเฉพ�ะของกลุ่มเป้�หม�ย

ผู้บริโภค	 ลักษณะพิเศษ	 วัตถุดิบและจุดเหนือกว่�ของผลิตภัณฑ์หรือก�รบริก�ร	 ช่องท�งก�รนำ�ส่งผลิตภัณฑ์	

ก�รบริก�ร	 ก�รอำ�นวยคว�มสะดวกและเกิดคว�มไว้ว�งใจ	 ก�รระดมทุน	 ผลกำ�ไรสุทธิเมื่อหักต้นทุนแล้ว	

ก�รสร้�งและพฒัน�กระบวนก�รผลิต	พฒัน�บคุล�กร	บรรจภุณัฑ์และบรกิ�ร	ก�รสร้�งคว�มสมัพนัธ์ดแูลประโยชน์

กลุ่มผู้บริโภค	 ก�รสร้�งพันธมิตรท�งก�รค้�ที่เอื้อส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ต่อกันหรือพัฒน�เป็นหุ้นส่วนต่อกัน	

ก�รจัดทำ�บัญชีร�ยรับ-ร�ยจ่�ยและร�ยง�นผลประกอบก�ร	 ดังน้ันคว�มสำ�เร็จก�รประกอบก�รทำ�ธุรกิจพอเพียง

จึงขึ้นอยู่กับก�รร่วมกันวิเคร�ะห์ผังธุรกิจ	นักเรียนจะต้องช่วยกันออกแบบห�ข้อสรุปเป็นกระบวนก�รและขั้นตอน

ก�รทำ�ง�นอย่�งละเอียดและจัดทำ�เป็นเค้�โครงของโครงง�นก�รทำ�ธุรกิจพอเพียง	ซึ่งกลุ่มนักเรียนจะต้องนำ�เสนอ

ต่อคณะครูและผู ้เชี่ยวช�ญภ�คธุรกิจ	 เพื่อตรวจสอบคว�มเชื่อมโยงกระบวนก�รและขั้นตอนก�รทำ�ง�น

และพิจ�รณ�คว�มสมเหตุสมผลในก�รอธิบ�ยหลักคว�มรู้ต�มท่ีได้ศึกษ�สืบค้นม�	 ซึ่งในข้ันตอนน้ีครูผู ้สอน

ในแต่ละวชิ�จะได้มโีอก�สพจิ�รณ�วเิคร�ะห์หลกัคว�มรูข้องตวัชีว้ดัร�ยวชิ�	เพือ่จะได้ชีแ้นะสือ่รวมทัง้แหล่งสบืค้น

คว�มรู้เพิ่มเติมที่นักเรียนส�ม�รถนำ�ไปปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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	 ก�รจัดว�งคนต�มผังธุรกิจ	 ถือเป็นก�รปฏิบัติต�มกระบวนก�รและขั้นตอนก�รทำ�ง�นของแผนธุรกิจ

และกระบวนก�รผลิต	 ซึ่งจะต้องมีก�รประชุม	 ประเมินและแก้ปัญห�พัฒน�ก�รประกอบก�รแต่ละอย่�ง	 ๆ	

ต่อเน่ืองเป็นระยะ	 ๆ	 ซึ่งครูผู้สอนร�ยวิช�ส�ม�รถวัดผลต�มตัวช้ีวัดร�ยวิช�	 โดยเขียนร�ยง�นก�รนำ�หลักคว�มรู้

ของตัวชี้วัดร�ยวิช�ม�ใช้อธิบ�ยก�รเกิดทักษะต�มกระบวนก�รและขั้นตอนก�รทำ�ง�น	พร้อมร�ยง�นคุณลักษณะ

นิสัยต่อก�รใช้เครื่องมือต�มกระบวนก�รและก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์ในก�รดำ�เนินชีวิต	 สำ�หรับก�รประเมิน

คุณภ�พของผลิตภัณฑ์หรือก�รบริก�รจะดู	 ที่ผลของก�รทำ�ธุรกิจได้จริงเกิดเป็นร�ยได้	 ตอบสนองคว�มต้องก�ร

ของกลุ่มเป้�หม�ยผูบ้รโิภคได้เป็นอย่�งด	ีซึง่ถ้�ข�ดทนุแต่ส�ม�รถอธบิ�ยให้เหตผุลของส�เหตไุด้	บอกแนวท�งแก้ไข

ปรับปรุงได้ก็ถือว่�เป็นก�รได้เรียนรู้ได้รับประสบก�รณ์ตรง	ดังแผนภ�พ
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แนวท�งก�รจัดก�รเรียนรู้ โครงง�นเป็นฐ�น / ก�รเรียนรู้เป็นผู้ประกอบก�รธุรกิจพอเพียง

ต�มแนวท�งมัธยมศึกษ�ไทย 4.0

1. สำ�รวจปญห� 

 คว�มต้องก�รพลเมือง

 ของชุมชนท้องถิ่น 

 กลุ่มเป�หม�ย

2.  กำ�หนดผลิตภัณฑ์ 

 สินค้�และบริก�ร 

 เชิงนวัตกรรม 

 แก้ปญห�สนอง

 คว�มต้องก�ร

3. กำ�หนดกิจกรรมสำ�คัญ

 ก�รพัฒน�นวัตกรรม

 รูปแบบผลิตภัณฑ์ 

 สินค้�และบริก�ร

1.	 จัดกิจกรรมสำ�รวจปัญห�	คว�มต้องก�รของชุมชนท้องถิ่น	โดยให้แบ่งกลุ่ม

	 กำ�หนดเส้นท�งสำ�รวจต�มแผนที่เดินท�งกันเอง	 ใช้ทักษะก�รสังเกต	

	 เกบ็ข้อมลู	สมัภ�ษณ์	บนัทกึข้อมลูจำ�นวนปัญห�	และคว�มต้องก�รด้วยก�ร

	 บันทึกภ�พและวีดีโอ	 ในกลุ่มเป้�หม�ยผู้ผลิต	 ผู้จัดจำ�หน่�ย	 ผู้บริโภค	

	 และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ

2.		จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์จัดกลุ ่มข ้อมูลต�มประเภท

	 กลุ ่มเป ้�หม�ย	 วิเคร�ะห์ปริม�ณ/คุณภ�พข้อมูล	 ประเภทปัญห�	

	 คว�มต้องก�ร	ตั้งสมมุติฐ�นก�รแก้ปัญห�	นำ�เสนอแผนภ�พ

1.	 จัดกิจกรรมสืบค้นทฤษฎีคว�มรู้	 แหล่งอ้�งอิงที่นำ�ม�อภิปร�ย	 แก้ปัญห�	

	 ตั้งสมมุติฐ�นในแต่ละกลุ่มข้อมูล	

2.	 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนคว�มรู้ห�ข้อสรุป	 เลือกนวัตกรรมที่สำ�คัญจำ�เป็น

	 ในก�รแก้ปัญห�สนองคว�มต้องก�รรูปแบบผลิตภัณฑ์	 สินค้�หรือบริก�ร	

	 ที่เหม�ะสมกับสมรรถนะของคนในกลุ่ม

3.		จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนคว�มรู ้	 และคว�มคิดเห็น	 ระบุคุณค่�ที่ดีกว่�	

	 เหนือกว่�ของผลิตภัณฑ์	สินค้�หรือบริก�ร	

1.	 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนคว�มรู้	 สร้�งกระบวนก�รผลิตนวัตกรรม	 ข้ันตอน	

	 วิธีก�ร	โดยกำ�หนดทฤษฎีคว�มรู้	กฎหม�ย	ระเบียบ	ข้อปฏิบัติ	ม�ใช้อธิบ�ย

	 ทั้งกระบวนก�ร	ขั้นตอนและวิธีก�ร

2.		กำ �หนดกิ จกรรมที่ สำ � คัญ 	 เป ็ นคว�มจำ � 	 เป ็ นของก�รพัฒน�	

	 และผลิตนวัตกรรม	 ที่ต้องก�รให้คว�มระมัดระวัง	 ก�รใช้ทฤษฎีคว�มรู้

	 ม�ใช้อภิปร�ยก�รแก้ปัญห�	ให้ได้นวัตกรรม

3.		จัดกิจกรรมเรียนรู้	 วิธีเขียนโครงร่�งโครงง�น	 หรือผังธุรกิจ	 ดำ�เนินก�ร

	 เขียนโครงร่�งโครงง�น	
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1.	 จัดกิจกรรมวิเคร�ะห์ทรัพย�กร	 ก�รพัฒน�และผลิตนวัตกรรม	 ได้แก่

	 สถ�นที่	 เครื่องมือและอุปกรณ์วัสดุท่ีใช้ผลิต	 แปรรูป	 บรรจุผลิตภัณฑ์	

	 คน	และสิ่งที่จำ�เป็นที่ใช้ในกิจกรรมก�รผลิตนวัตกรรม

2.	 จัดกิจกรรมทบทวนโครงร่�งโครงง�น	 และสื่อ	 วิธีก�รนำ�เสนอครูที่ปรึกษ�

	 และผู้เชี่ยวช�ญภ�คประกอบก�รหรือธุรกิจชุมชน	SMEs	

1.	กิจกรรมสร้�งคว�มรู้	สืบค้นคว�มรู้เรื่องต้นทุนก�รผลิต	ต้นทุนคงที่	ต้นทุน

	 แปรผัน	ที่นำ�ไปสู่โครงสร้�งต้นทุนก�รผลิต	และคิดต้นทุนต่อหน่วย

2.	 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็น	 กำ�หนดโครงสร้�งต้นทุนก�รผลิต	

	 นำ�ทุกกิจกรรมก�รผลิต	 และทรัพย�กรก�รผลิต	 ม�สืบร�ค�ท้องตล�ด	

	 และห�ข้อสรุปต้นทุนทั้งหมด	ต้นทุนต่อหน่วย	

3.		กิจกรรมนำ�เสนอโครงร่�งโครงง�น	 ครูท่ีปรึกษ�ตรวจสอบทฤษฎีคว�มรู้

	 ทีใ่ช้อ้�งอิงต�มม�ตรฐ�นตวัชีว้ดัร�ยวชิ�	และคว�มรูท้ีเ่กีย่วข้อง	ผูเ้ชีย่วช�ญ

	 ประกอบก�รเรื่องคว�มเสี่ยง

1.		กิจกรรมทดลอง	ตรวจสอบ	นวัตกรรมต�มกระบวนก�ร	ขั้นตอนและบันทึก

	 ผลทุกขั้นตอนของกระบวนก�ร	และจำ�นวนครั้งที่เป็นไปต�มทฤษฎีคว�มรู้	

	 ที่นำ�ไปใช้อภิปร�ย	หรือมีก�รปรับปรุง

2.	 กิจกรรมรับคำ�ปรึกษ�ต�มกำ�หนดก�รร�ยง�นผลก�รทดลองและ

	 ตรวจสอบผล	ต�มกระบวนก�รขั้นตอนและวิธีก�ร

3.		กจิกรรมนำ�เสนอผลก�รทดลอง	และตรวจสอบก�รพฒัน�และผลตินวตักรรม	

	 ต่อครูที่ปรึกษ�และผู ้เชี่ยวช�ญ	 และขอคำ�ปรึกษ�ก�รสร้�งเครือข่�ย	

	 ก�รผลิตลดต้นทุน	และระดมทุน	Start	up

1.		กิจกรรมวิเคร�ะห์ช่องท�งก�รสื่อส�รประช�สัมพันธ์	 ให้กลุ่มเป้�หม�ย

	 ผู ้ผลิต	 ผู ้บริโภค	 หรือผู ้จัดจำ�หน่�ยได้มีก�รรับรู ้นวัตกรรม	 ห�เทคนิค

	 วิธีก�รให้มีก�รประเมินคุณค่�นวัตกรรม	 สร้�งวิธีก�รนำ�ส่งนวัตกรรม

	 ผลิตภัณฑ์	สินค้�และบริก�ร	รูปแบบต่�ง	ๆ	ที่ดีกว่�	

2.	 กิจกรรมส่ือส�รประช�สัมพันธ์	 นำ�ส่งนวัตกรรมให้กลุ่มเป้�หม�ย	 ให้ได้

	 ต�มปริม�ณ	 ต�มท่ีสำ�รวจปัญห�คว�มต้องก�ร	 และจัดกิจกรรมประชุม

	 พันธมิตร	หุ้นส่วน	พัฒน�ก�รเพิ่มผลผลิต

4. กำ�หนดทรัพย�กร วัสดุ

 เครื่องมือ อุปกรณ์คน 

 ก�รพัฒน�และ

 ผลิตนวัตกรรม

5. กำ�หนดโครงสร้�ง 

 ต้นทุน ก�รพัฒน�

 ผลิตนวัตกรรม

6. กำ�หนดเครือข่�ย

 คว�มร่วมมือ หุ้นส่วน 

 พันธมิตร ลดต้นทุน

 ก�รผลิต พัฒน�นวัตกรรม

7. กำ�หนดช่องท�งติดต่อ

 ประช�สัมพันธ์ พลเมือง  

 กลุ่มเป�หม�ย
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		 จ�กแผนภ�พ	เร�ส�ม�รถประยุกต์จัดก�รเรียนรู้ในร�ยวิช�พื้นฐ�นและร�ยวิช�เพิ่มเติม	กิจกรรมพัฒน�

ผู้เรียนได้จำ�นวน	4	หน่วยก�รเรียนรู้	ดังนี้

 หน่วยก�รเรียนรู้ที่ 1 ตระหนักรู้ในชุมชนค้นห�แนวท�ง

	 เป็นก�รสำ�รวจปัญห�	คว�มต้องก�รของชุมชนท้องถิ่นและกลุ่มเป้�หม�ย	ด้วยก�รจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน

ได้สำ�รวจปัญห�คว�มต้องก�รของชุมชนท้องถิ่นโดยใช้กระบวนก�รกลุ่ม	กำ�หนดเส้นท�งสำ�รวจต�มแผนที่เดินท�ง

กันเอง	 ใช้ทักษะก�รสังเกต	 ก�รเก็บข้อมูล	 ก�รสัมภ�ษณ์	 บันทึกจำ�นวนข้อมูลปัญห�และคว�มต้องก�รด้วยก�ร

บันทึกภ�พ	 วิดีโอ	 ในกลุ่มเป้�หม�ยผู้ผลิต	 ผู้จัดจำ�หน่�ย	 ผู้บริโภคและผู้เกี่ยวข้องอื่น	 ๆ	 เมื่อได้ปัญห�แล้วต้องจัด

กิจกรรมสืบค้น	ทฤษฎีคว�มรู้พร้อม	แหล่งอ้�งอิงที่นำ�ม�อธิบ�ยเพื่อแก้ปัญห�หรือใช้ตั้งสมมุติฐ�นข้อมูล	เสร็จแล้ว

ให้มีกิจกรรมก�รแลกเปลี่ยนคว�มรู้เพื่อสรุปองค์คว�มรู้ไปสู่ก�รเลือกนวัตกรรมที่สำ�คัญ	 จำ�เป็นในก�รแก้ปัญห�

เพื่อไปกำ�หนดผลิตภัณฑ์	 สินค้�และบริก�ร	 นวัตกรรมในก�รแก้ปัญห�ท่ีเหม�ะสมกับสมรรถนะของตนเอง

และคว�มต้องก�รของชุมชน	เพื่อจะได้ผลิตภัณฑ์และก�รบริก�รที่มีคุณค่�ดีกว่�และเหนือกว่�

 หน่วยก�รเรียนรู้ที่ 2 ออกแบบพัฒน�เพิ่มคุณค่�ผลิตภัณฑ์

	 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนคว�มรู้เพ่ือสร้�งกระบวนก�รผลิตนวัตกรรม	 ข้ันตอน	 วิธีก�ร	 โดยนำ�คว�มรู้

และแนวท�งจ�กหน่วยก�รเรียนรู้ที่	 1	 ม�ใช้อธิบ�ยกระบวนก�ร	 ข้ันตอน	 และวิธีก�รผลิต	 รวมท้ังก�รแก้ปัญห�

ที่เกิดขึ้นจ�กนวัตกรรมและกระบวนก�รผลิต	 ซึ่งกิจกรรมต้องเปดโอก�สให้ผู้เรียนได้เขียนโครงร่�งโครงง�น

หรือแผนผังธุรกิจ	 เพื่อดำ�เนินก�รวิเคร�ะห์ทรัพย�กร	 ก�รพัฒน�และกระบวนก�รผลิตนวัตกรรม	 เช่น	 สถ�นที่

เครื่องมือและอุปกรณ์	วัสดุที่ใช้ในก�รผลิต	ก�รแปรรูป	ก�รบรรจุผลิตภัณฑ์	คน	ฯลฯ	นำ�เสนอโครงร่�งหรือผังธุรกิจ

ให้กับครูที่ปรึกษ�	ผู้เชี่ยวช�ญภ�คประกอบก�รหรือธุรกิจชุมชน	SMEs	

8. กำ�หนดวิธีก�รผูกสัมพันธ์ 

 ทำ�กิจกรรมร่วมกันกับ  

 พลเมืองกลุ่มเป�หม�ย

9.  กำ�หนดร�ยรับ 

 ก�รจัดจำ�หน่�ย ต้นทุน

 ต่อหน่วย และ

 ทุนหมุนเวียน

1.	 กิจกรรมวิเคร�ะห์สร้�งม�ตรก�รแรงจูงใจแก่กลุ่มเป้�หม�ยท่ีเป็นปัญห�

	 มคีว�มต้องก�ร	สร้�งกจิกรรมผูส้มัพนัธ์สร้�งแรงจงูใจก่อน	ระหว่�งและหลงั	

	 ก�รได้รับนวัตกรรม

2.	 กิจกรรมสร้�งเครือข่�ยผู้บริโภคผลิตภัณฑ์	 สินค้�และบริก�ร	 ขย�ยกลุ่ม

	 ผู ้บริโภคและผู ้รับบริก�ร	 และจัดกิจกรรมประชุมพันธมิตร	 หุ ้นส่วน	

	 พัฒน�ก�รเพิ่มมูลค่�เพิ่ม	และแรงจูงใจ

1.	 กิจกรรมวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ก�รได้ม�ซึ่งร�ยรับจ�กก�รประกอบกิจก�ร	

	 และวิเคร�ะห์ผลกำ�ไร	 เงินทุนหมุนเวียน	 เงินผลกำ�ไรสุทธิ	 เงินปันผล	 และ

	 ร�ยได้	 ก�รออม	 รูปแบบร�ยได้จ�กก�รข�ย	ค่�บริก�ร	 ค่�สม�ชิก	 ค่�เช่�	

	 ค่�อนุญ�ตใช้สิทธิ์	และค่�อื่น	ๆ	ที่เป็นร�ยได้

2.	 กิจกรรมก�รทำ�บัญชีร�ยรับ	 ร�ยจ่�ย	 ก�รทำ�ร�ยง�นผลก�รประกอบก�ร

	 และก�รประกอบกิจก�ร
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 หน่วยก�รเรียนรู้ที่ 3 ต่อยอดนวัตกรรม

	 เป็นก�รกำ�หนดโครงสร้�ง	 ต้นทุนก�รพัฒน�ผลิตนวัตกรรม	 โดยจัดกิจกรรมสร้�งคว�มรู้	 สืบค้นคว�มรู้

เรื่องต้นทุนก�รผลิต	 ต้นทุนคงที่	 ต้นทุนก�รแปรผัน	 ท่ีจะนำ�ไปสู่ต้นทุนก�รผลิตหรือต้นทุนต่อหน่วย	 โดยให้มี

ก�รสืบร�ค�จำ�หน่�ยจ�กท้องตล�ดและสรุปเป็นต้นทุนต่อหน่วยท้ังหมดว่�คุ ้มค่�ในก�รลงทุนหรือไม่	

ทั้งนี้ครูที่ปรึกษ�และผู้เชี่ยวช�ญภ�คประกอบก�รหรือธุรกิจชุมชน	SMEs	ต้องตรวจสอบโครงสร้�งต้นทุนก�รผลิต

และคว�มเสี่ยงก่อน	 เมื่อพิจ�รณ�แล้วว่�คุ ้มทุนจึงทดลองตรวจสอบนวัตกรรมต�มกระบวนก�รขั้นตอน

และบันทึกผลทุกขั้นตอนของกระบวนก�รและจำ�นวนครั้งที่เป็นไปต�มทฤษฎีหรือมีก�รปรับปรุงให้มีคุณภ�พได้

ม�ตรฐ�น	มีก�รระดมทุนจ�กผู้ประกอบก�ร

 หน่วยก�รเรียนรู้ที่ 4 พัฒน�สู่ไทยแลนด์ 4.0

	 จัดกิจกรรมวิเคร�ะห์ม�ตรฐ�น	 แรงจูงใจและกลุ่มเป้�หม�ยที่ต้องก�รทั้งก่อนก�รได้รับนวัตกรรม	

ระหว่�งก�รได้รับนวัตกรรมและหลังก�รได้รับนวัตกรรม	 เพื่อสร้�งและขย�ยเครือข่�ยผู้บริโภค	 ผลิตภัณฑ์สินค้�

และบริก�ร	รวมทั้งก�รขอจดลิขสิทธิ์นวัตกรรม

	 ทำ�ก�รผลิตและนำ�ส่งนวัตกรรม	ผลิตภัณฑ์และบริก�รรูปแบบต่�ง	ๆ 	ที่ดีกว่�	สุดท้�ยจัดกิจกรรมประชุม

พันธมิตรเพื่อประช�สัมพันธ์และนำ�เสนอนวัตกรรม	

	 จัดทำ�บัญชีร�ยรับ	 ร�ยจ่�ย	 รวมท้ังก�รทำ�ร�ยง�นผลประกอบก�รและก�รประกอบกิจก�ร	

โดยนำ�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงม�บูรณ�ก�รและถอดประสบก�รณ์

	 ก�รวัดและประเมินผล	 จะทำ�ก�รประเมินผลโครงร ่�งโครงง�นในหน ่วยก�รเรียนรู ้ ท่ี 	 2	

และหน่วยก�รเรียนรู้ที่	 3	 ถึงคว�มสมบูรณ์	 คว�มเป็นไปได้และคว�มคุ้มทุน	 สำ�หรับก�รประเมินต�มสภ�พจริง

จะทำ�ก�รประเมินเมื่อเกิดกระบวนก�รผลิตสร้�งนวัตกรรมในหน่วยก�รเรียนรู้ที่	4	
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ตัวอย่�งบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือ

โครงก�รเรียนร่วมหลักสูตรอ�ชีวศึกษ�และมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย
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ตัวอย่�งโครงสร้�งหลักสูตร
ก�รจัดก�รศึกษ�เรียนร่วมหลักสูตรอ�ชีวศึกษ�และมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย (ทวิศึกษ�)

ประเภทวิช�อุตส�หกรรมท่องเที่ยว ส�ข�วิช�ก�รโรงแรม 
โรงเรียนสำ�โรงท�บวิทย�คม อ.สำ�โรงท�บ จ.สุรินทร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปที่ 4

รหัสวิช�/ชื่อวิช�
ภ�คเรียนที่ 1

ชม./ 
ภ�คเรียน

นก.
ชม./
สป.

รหัสวิช�/ชื่อวิช�
ภ�คเรียนที่ 2

ชม./
ภ�คเรียน

นก.
ชม./
สป.

ส�ระก�รเรียนรู้พื้นฐ�น ส�ระก�รเรียนรู้พื้นฐ�น

ท31101	ภ�ษ�ไทยพื้นฐ�น 40 1.0 2 ท31102	ภ�ษ�ไทยพื้นฐ�น 40 1.0 2

ค31101	คณิตศ�สตร์พื้นฐ�น 60 1.5 3 ค31102	คณิตศ�สตร์พื้นฐ�น 60 1.5 3

ว31101	วิทย�ศ�สตร์พื้นฐ�น	(ฟสิกส์) 60 1.5 3 ว30161	โลก	ด�ร�ศ�สตร์	และอวก�ศ 60 1.5 3

ว30121	วิทย�ศ�สตร์พื้นฐ�น	(เคมี) 60 1.5 3 ส31102	พระพุทธศ�สน� 40 1.0 2

ว30141	วิทย�ศ�สตร์พื้นฐ�น	(ชีววิทย�) 60 1.5 3 พ31102	สุขศึกษ�และพลศึกษ� 20 0.5 1

ส31101	หน้�ที่	พลเมือง	วัฒนธรรม	
และก�รดำ�เนินชีวิตในสังคม

40 1.0 2 ศ31102	ดนตรี 20 0.5 1

ง31102	ก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี 40 1.0 2

พ31101	สุขศึกษ�และพลศึกษ� 20 0.5 1 อ31102	ภ�ษ�อังกฤษพื้นฐ�น 40 1.0 2

ศ31101	ทัศนศิลป 20 0.5 1

ง31101	ก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี 40 1.0 2

อ31101	ภ�ษ�อังกฤษพื้นฐ�น 40 1.0 2

รวม 440 11.0 22 รวม 320 8.0 16

ส�ระก�รเรียนรู้เพิ่มเติม ส�ระก�รเรียนรู้เพิ่มเติม

I30201	ก�รศึกษ�ค้นคว้�และสร้�งองค์คว�มรู้	1 40 1.0 2 I30202	ก�รศกึษ�ค้นคว้�และสร้�งองค์คว�มรู	้2 40 1.0 2

จ31201	ภ�ษ�จีนเพื่อก�รสื่อส�ร 20 0.5 1 จ31202	ภ�ษ�จีนเพื่อก�รสื่อส�ร 20 0.5 1

อ31203	ภ�ษ�อังกฤษในชีวิตประจำ�วัน 40 1.0 2 อ31204	ภ�ษ�อังกฤษในชีวิตประจำ�วัน 40 1.0 2

ง30223	คว�มรู้เกี่ยวกับง�นอ�ชีพ 80 2.0 4* ง30221	ง�นบริก�รอ�ห�รและเครื่องดื่ม 120 3.0 6*

ง30219	แกะสลักผักและผลไม้ 120 3.0 6* ง30220	ศิลปะก�รจัดตกแต่งอ�ห�ร 80 2.0 4*

ง30217	ก�รจัดดอกไม้ 120 3.0 6*

รวม 300 7.5 5 รวม 420 10.5 5

ร�ยวิช�ที่เรียนที่วิทย�ลัยอ�ชีวศึกษ�สุรินทร์ ร�ยวิช�ที่เรียนที่วิทย�ลัยอ�ชีวศึกษ�สุรินทร์

2701-2003	ง�นครัวโรงแรม 3.0 4 2700-1005	เครื่องใช้สำ�นักง�นในง�น
อุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยว

2.0 3

2701-2001	คว�มปลอดภัยในง�นโรงแรม 2.0 2 2001-2001	คอมพิวเตอร์ส�รสนเทศ
เพื่อง�นอ�ชีพ

2.0 3

2701-1007	ธุรกิจโรงแรม 2.0 2

2200-1006	พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 2.0 3

รวม 9.0 11 รวม 4 6

กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน

แนะแนว 30 1 แนะแนว 30 1

กิจกรรมชุมนุม 20 1 กิจกรรมชุมนุม 20 1

กิจกรรมเพื่อสังคมและส�ธ�รณประโยชน์ 10 - กิจกรรมเพื่อสังคมและส�ธ�รณประโยชน์ 10 -

รวม 60 2 รวม 60 2

รวมตลอดภ�คเรียน 800 27.5 40 รวมตลอดภ�คเรียน 800 22.5 29

รวม 2 ภ�คเรียน 1,600 50.0 69
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รหัสวิช�/ชื่อวิช�
ภ�คเรียนที่ 1

ชม./ 
ภ�คเรียน

นก.
ชม./
สป.

รหัสวิช�/ชื่อวิช�
ภ�คเรียนที่ 2

ชม./
ภ�คเรียน

นก.
ชม./
สป.

ส�ระก�รเรียนรู้พื้นฐ�น ส�ระก�รเรียนรู้พื้นฐ�น

ท32101	ภ�ษ�ไทยพื้นฐ�น 40 1.0 2 ท32102	ภ�ษ�ไทยพื้นฐ�น 40 1.0 2

ค32101	คณิตศ�สตร์พื้นฐ�น 60 1.5 3 ค32102	คณิตศ�สตร์พื้นฐ�น 60 1.5 3

ส32101	ภูมิศ�สตร์ 40 1.0 2 ส32102	เศรษฐศ�สตร์ 40 1.0 2

พ32101	สุขศึกษ�และพลศึกษ� 20 0.5 1 พ32102	สุขศึกษ�พลศึกษ� 20 0.5 1

ศ32101	น�ฏศิลป 20 0.5 1 ศ32102	ทัศนศิลป 20 0.5 1

ง32101	ก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี 40 1.0 2 อ32102	ภ�ษ�อังกฤษพื้นฐ�น 40 1.0 2

อ32101	ภ�ษ�อังกฤษพื้นฐ�น 40 1.0 2

รวม 260 6.5 13 รวม 220 5.5 11

ส�ระก�รเรียนรู้เพิ่มเติม ส�ระก�รเรียนรู้เพิ่มเติม

ส32231	หน้�ที่พลเมือง	1 20 0.5 1 ส32232	หน้�ที่พลเมือง	2 20 0.5 2

ส32203	อ�เซียนศึกษ� 20 0.5 1 ส32204	อ�เซียนศึกษ� 20 0.5 1

จ32201	ภ�ษ�จีนเพื่อก�รสื่อส�ร 20 0.5 1 จ32202	ภ�ษ�จีนเพื่อก�รสื่อส�ร 20 0.5 1

อ32203	ภ�ษ�อังกฤษในชีวิตประจำ�วัน 40 1.0 2 อ32204	ภ�ษ�อังกฤษในชีวิตประจำ�วัน 40 1.0 2

ส30211	กฎหม�ยแรงง�น 40 1.0 2 ง30257	ก�รพัฒน�บุคลิกภ�พ 80 2.0 4

ง30222	ก�รจัดตกแต่งสถ�นที่ 120 3.0 6* ง30225	พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น 80 2.0 4*

รวม 260 6.5 7 รวม 260 6.5 9

ร�ยวิช�ที่เรียนที่วิทย�ลัยอ�ชีวศึกษ�สุรินทร์ ร�ยวิช�ที่เรียนที่วิทย�ลัยอ�ชีวศึกษ�สุรินทร์

2701-2007	เครื่องดื่มและก�รผสมเครื่องดื่ม 2.0 3 2700-1001	อุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยว 2.0 3

2701-2008	ง�นส่วนหน้�โรงแรม 2.0 3 2700-2004	ง�นแม่บ้�นโรงแรม 3.0 4

2701-1006	ภัตต�ค�รและก�รจัดเลี้ยง 3.0 4 2700-1002	ศิลปวัฒนธรรมไทย 2.0 3

2700-2009	คอมพิวเตอร์ในง�นโรงแรม 2.0 3

รวม 7.0 10 รวม 9 13

กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน

แนะแนว 30 1 แนะแนว 30 1

กิจกรรมชุมนุม 20 1 กิจกรรมชุมนุม 20 1

กิจกรรมเพื่อสังคมและส�ธ�รณประโยชน์ 10 - กิจกรรมเพื่อสังคมและส�ธ�รณประโยชน์ 10 -

รวม 60 2 รวม 60 2

รวมตลอดภ�คเรียน 580 20.0 32 รวมตลอดภ�คเรียน 540 21.0 35

รวม 2 ภ�คเรียน 1,120 41.0 67

โครงสร้�งหลักสูตร

ก�รจัดก�รศึกษ�เรียนร่วมหลักสูตรอ�ชีวศึกษ�และมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย (ทวิศึกษ�)

ประเภทวิช�อุตส�หกรรมท่องเที่ยว ส�ข�วิช�ก�รโรงแรม 

โรงเรียนสำ�โรงท�บวิทย�คม อ.สำ�โรงท�บ จ.สุรินทร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปที่ 5
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โครงสร้�งหลักสูตร

ก�รจัดก�รศึกษ�เรียนร่วมหลักสูตรอ�ชีวศึกษ�และมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย (ทวิศึกษ�)

ประเภทวิช�อุตส�หกรรมท่องเที่ยว ส�ข�วิช�ก�รโรงแรม 

โรงเรียนสำ�โรงท�บวิทย�คม อ.สำ�โรงท�บ จ.สุรินทร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปที่ 6

รหัสวิช�/ชื่อวิช�
ภ�คเรียนที่ 1

ชม./ 
ภ�คเรียน

นก.
ชม./
สป.

รหัสวิช�/ชื่อวิช�
ภ�คเรียนที่ 2

ชม./
ภ�คเรียน

นก.
ชม./
สป.

ส�ระก�รเรียนรู้พื้นฐ�น ส�ระก�รเรียนรู้พื้นฐ�น

ท33101	ภ�ษ�ไทยพื้นฐ�น 40 1.0 2 ท33102	ภ�ษ�ไทยพื้นฐ�น 40 1.0 2

ส33101	สังคมศึกษ�	ศ�สน�และวัฒนธรรม 40 1.0 2 ส33102	สังคมศึกษ�	ศ�สน�และวัฒนธรรม 40 1.0 2

ส30101	ประวัติศ�สตร์ไทย	1 40 1.0 2 ส30102	ประวัติศ�สตร์ไทย	2 40 1.0 2

พ33101	สุขศึกษ� 20 0.5 1 พ33102	สุขศึกษ� 20 0.5 1

ศ33101	ดนตรี 20 0.5 1 ศ33102	น�ฏศิลป 20 0.5 1

อ33101	ภ�ษ�อังกฤษพื้นฐ�น 40 1.0 2 อ33102	ภ�ษ�อังกฤษพื้นฐ�น 40 1.0 2

รวม 200 5.0 10 รวม 200 5.0 10

ส�ระก�รเรียนรู้เพิ่มเติม ส�ระก�รเรียนรู้เพิ่มเติม

ค33207	คณิตศ�สตร์เพิ่มเติม 40 1.0 2 ค33208	คณิตศ�สตร์เพิ่มเติม 40 1.0 2

ง30232	โครงง�นอ�ชีพ	1 80 2.0 4 ง30233	โครงง�นอ�ชีพ	2 80 2.0 4

ส33233	หน้�ที่พลเมือง	3 20 0.5 1 ส33234	หน้�ที่พลเมือง	4 20 0.5 1

จ33201	ภ�ษ�จีนเพื่อก�รสื่อส�ร 20 0.5 1 จ33202	ภ�ษ�จีนเพื่อก�รสื่อส�ร 20 0.5 1

อ33203	ภ�ษ�อังกฤษในชีวิตประจำ�วัน 40 1.0 2 อ33204	ภ�ษ�อังกฤษในชีวิตประจำ�วัน 40 1.0 2

ง30256	ก�รจัดนิทรรศก�ร 80 2.0 4* ญ33202	ภ�ษ�ญี่ปุนเพื่อก�รสื่อส�ร	2 40 1.0 2*

ญ33201	ภ�ษ�ญี่ปุนเพื่อก�รสื่อส�ร	1 40 1.0 2* ง30213	เบเกอรี่ 120 3.0 6*

ง30224	ก�รเป็นผู้ประกอบก�ร 80 2.0 4*

รวม 400 10.0 10 รวม 360 9.0 10

ร�ยวิช�ที่เรียนที่วิทย�ลัยอ�ชีวศึกษ�สุรินทร์ ร�ยวิช�ที่เรียนที่วิทย�ลัยอ�ชีวศึกษ�สุรินทร์

2701-1003	ศิลปะก�รให้บริก�ร 2.0 3 2700-1004	พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 2.0 2

2700-1006	ก�รตล�ดเพื่ออุตส�หกรรม
ก�รท่องเที่ยว	

2.0 2

รวม 2.0 3 รวม 4.0 4

กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน

แนะแนว 30 1 แนะแนว 30 1

กิจกรรมชุมนุม 20 1 กิจกรรมชุมนุม 20 1

กิจกรรมเพื่อสังคมและส�ธ�รณประโยชน์ 10 - กิจกรรมเพื่อสังคมและส�ธ�รณประโยชน์ 10 -

รวม 60 2 รวม 60 2

รวมตลอดภ�คเรียน 660 17.0 25 รวมตลอดภ�คเรียน 620 18.0 26

รวม 2 ภ�คเรียน 1,280 35.0 51
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ตัวอย่�งโครงสร้�งหลักสูตร

ก�รจัดก�รศึกษ�เรียนร่วมหลักสูตรอ�ชีวศึกษ�และมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย (ทวิศึกษ�)

ประเภทวิช�พ�ณิชยกรรม ส�ข�วิช�ก�รบัญชี 

โรงเรียนสำ�โรงท�บวิทย�คม อ.สำ�โรงท�บ จ.สุรินทร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปที่ 4

รหัสวิช�/ชื่อวิช�
ภ�คเรียนที่ 1

ชม./ 
ภ�คเรียน

นก.
ชม./
สป.

รหัสวิช�/ชื่อวิช�
ภ�คเรียนที่ 2

ชม./
ภ�คเรียน

นก.
ชม./
สป.

ส�ระก�รเรียนรู้พื้นฐ�น ส�ระก�รเรียนรู้พื้นฐ�น

ท31101	ภ�ษ�ไทยพื้นฐ�น 40 1.0 2 ท31102	ภ�ษ�ไทยพื้นฐ�น 40 1.0 2

ค31101	คณิตศ�สตร์พื้นฐ�น 60 1.5 3 ค31102	คณิตศ�สตร์พื้นฐ�น 60 1.5 3

ว31142	ดุลยภ�พของชีวิต 60 1.5 3 ว31122	ส�รและสมบัติของส�ร 40 1.0 2

ส31101	หน้�ที่	พลเมือง	วัฒนธรรม	
และก�รดำ�เนินชีวิตในสังคม

40 1.0 2 ส31102	พระพุทธศ�สน� 40 1.0 2

พ31102	สุขศึกษ�และพลศึกษ� 20 0.5 1

พ31101	สุขศึกษ�และพลศึกษ� 20 0.5 1 ศ31102	ดนตรี 20 0.5 1

ศ31101	ทัศนศิลป 20 0.5 1 ง31102	ก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี 40 1.0 2

ง31101	ก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี 40 1.0 2 อ31102	ภ�ษ�อังกฤษพื้นฐ�น 40 1.0 2

อ31101	ภ�ษ�อังกฤษพื้นฐ�น 40 1.0 2

รวม 300 7.5 15 รวม 300 7.5 15

ส�ระก�รเรียนรู้เพิ่มเติม ส�ระก�รเรียนรู้เพิ่มเติม

I30201	ก�รศึกษ�ค้นคว้�
และสร้�งองค์คว�มรู้	1

40 1.0 2 I30202	ก�รศึกษ�ค้นคว้�
และสร้�งองค์คว�มรู้	2

40 1.0 2

จ31201	ภ�ษ�จีนเพื่อก�รสื่อส�ร 20 0.5 1 จ31202	ภ�ษ�จีนเพื่อก�รสื่อส�ร 20 0.5 1

ง30251	ก�รบัญชีเบื้องต้น	1* 80 2.0 4 ง30244	โปรแกรมต�ร�งทำ�ง�น 120 3.0 6

ง30252	ก�รบัญชีเบื้องต้น	2* 80 2.0 4

ง30235	พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น* 80 2.0 4

ง30253	ก�รข�ยเบื้องต้น	1* 80 2.0 4

รวม 380 9.5 19 รวม 180 4.5 9

ร�ยวิช�ที่เรียนที่วิทย�ลัยอ�ชีวศึกษ�สุรินทร์ ร�ยวิช�ที่เรียนที่วิทย�ลัยอ�ชีวศึกษ�สุรินทร์

2201-2001	บญัชสีำ�หรบักจิก�ร	ซือ้ข�ยสนิค้� 72 3.0 4

2201-1007	พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น 54 2.0 3

2201-1006	กฎหม�ยแรงง�น 18 1.0 1

รวม 144 4 6

กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน

แนะแนว 30 1 แนะแนว 30 1

กิจกรรมชุมนุม 20 1 กิจกรรมชุมนุม 20 1

กิจกรรมเพื่อสังคมและส�ธ�รณประโยชน์ 10 - กิจกรรมเพื่อสังคมและส�ธ�รณประโยชน์ 10 -

รวม 60 2 รวม 60 2

รวมตลอดภ�คเรียน 740 17.0 36 รวมตลอดภ�คเรียน 684 18.0 34

รวม 2 ภ�คเรียน 1,424 35.0 70
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โครงสร้�งหลักสูตร

ก�รจัดก�รศึกษ�เรียนร่วมหลักสูตรอ�ชีวศึกษ�และมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย (ทวิศึกษ�)

ประเภทวิช�พ�ณิชยกรรม ส�ข�วิช�ก�รบัญชี 

โรงเรียนสำ�โรงท�บวิทย�คม อ.สำ�โรงท�บ จ.สุรินทร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปที่ 5

รหัสวิช�/ชื่อวิช�
ภ�คเรียนที่ 1

ชม./ 
ภ�คเรียน

นก.
ชม./
สป.

รหัสวิช�/ชื่อวิช�
ภ�คเรียนที่ 2

ชม./
ภ�คเรียน

นก.
ชม./
สป.

ส�ระก�รเรียนรู้พื้นฐ�น ส�ระก�รเรียนรู้พื้นฐ�น

ท32101	ภ�ษ�ไทยพื้นฐ�น 40 1.0 2 ท32102	ภ�ษ�ไทยพื้นฐ�น 40 1.0 2

ค32101	คณิตศ�สตร์พื้นฐ�น 60 1.5 3 ค32102	คณิตศ�สตร์พื้นฐ�น 60 1.5 3

ว32102	ก�รเคลื่อนที่และแรงในธรรมช�ติ 40 1.0 2 ว32143	พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม 40 1.0 2

ส32101	ภูมิศ�สตร์ 40 1.0 2 ส32102	เศรษฐศ�สตร์ 40 1.0 2

พ32101	สุขศึกษ�พลศึกษ� 20 0.5 1 พ32102	สุขศึกษ�พลศึกษ� 20 0.5 1

ศ32101	น�ฏศิลป 20 0.5 1 ศ32102	ทัศนศิลป 20 0.5 1

ง32101	ก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี 40 1.0 2 อ32102	ภ�ษ�อังกฤษพื้นฐ�น 40 1.0 2

อ32101	ภ�ษ�อังกฤษพื้นฐ�น 40 1.0 2

รวม 300 7.5 15 รวม 260 6.5 13

ส�ระก�รเรียนรู้เพิ่มเติม ส�ระก�รเรียนรู้เพิ่มเติม

ส32231	หน้�ที่พลเมือง	1 20 0.5 1 ส32232	หน้�ที่พลเมือง	2 20 0.5 2

ส32206	อ�เซียนศึกษ� 20 0.5 1 ส32207	อ�เซียนศึกษ� 20 0.5 1

ง30248	โปรแกรมมัลติมีเดีย 60 1.5 3 ง30241	ก�รนำ�เสนอสื่อประสม 60 1.5 3

จ32201	ภ�ษ�จีนเพื่อก�รสื่อส�ร 20 0.5 1 จ32202	ภ�ษ�จีนเพื่อก�รสื่อส�ร 20 0.5 1

ว30213	วิทย�ศ�สตร์สิ่งแวดล้อม 40 1.0 2 ง30262	คว�มรู้เกี่ยวกับง�นอ�ชีพ 60 1.5 3

ง30254	ภ�ษีเงินได้บุคคลธรรมด�* 120 3 6* ง30250	ก�รใช้คอมพิวเตอร์ในง�นบัญชี* 120 3 6

รวม 280 7.0 14 รวม 320 8.0 16

ร�ยวิช�ที่เรียนที่วิทย�ลัยอ�ชีวศึกษ�สุรินทร์ ร�ยวิช�ที่เรียนที่วิทย�ลัยอ�ชีวศึกษ�สุรินทร์

2201-2002	ห้�งหุ้นส่วน	(ร.ร.) 72 3.0 4 2201-2003	บัญชีบริษัทจำ�กัด 72 3.0 4

2201-2103	บัญชีตั๋วเงิน 54 3.0 3 2201-2006	ก�รบัญชีเช้�ซื้อและฝ�กข�ย 54 3.0 3

2200-1005	ก�รข�ยเบื้องต้น	2 54 2.0 3 2201-2101	บัญชีสินค้�และบัญชีเดี่ยว 54 3.0 3

รวม 180 8.0 10 รวม 180 8 10

กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน

แนะแนว 30 1 แนะแนว 30 1

กิจกรรมชุมนุม 20 1 กิจกรรมชุมนุม 20 1

กิจกรรมเพื่อสังคมและส�ธ�รณประโยชน์ 10 - กิจกรรมเพื่อสังคมและส�ธ�รณประโยชน์ 10 -

รวม 60 2 รวม 60 2

รวมตลอดภ�คเรียน 820 22.5 41 รวมตลอดภ�คเรียน 820 22.5 41

รวม 2 ภ�คเรียน 1,640 45.0 82
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โครงสร้�งหลักสูตร

ก�รจัดก�รศึกษ�เรียนร่วมหลักสูตรอ�ชีวศึกษ�และมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย (ทวิศึกษ�)

ประเภทวิช�พ�ณิชยกรรม ส�ข�วิช�ก�รบัญชี 

โรงเรียนสำ�โรงท�บวิทย�คม อ.สำ�โรงท�บ จ.สุรินทร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปที่ 6

รหัสวิช�/ชื่อวิช�
ภ�คเรียนที่ 1

ชม./ 
ภ�คเรียน

นก.
ชม./
สป.

รหัสวิช�/ชื่อวิช�
ภ�คเรียนที่ 2

ชม./
ภ�คเรียน

นก.
ชม./
สป.

ส�ระก�รเรียนรู้พื้นฐ�น ส�ระก�รเรียนรู้พื้นฐ�น

ท33101	ภ�ษ�ไทยพื้นฐ�น 40 1.0 2 ท33102	ภ�ษ�ไทยพื้นฐ�น 40 1.0 2

ว33103	พลังง�น 40 1.0 2 ว33162	ดวงด�วและโลกของเร� 40 1.0 2

ส33101	สังคมศึกษ�	ศ�สน�และวัฒนธรรม 40 1.0 1 ส33102	สังคมศึกษ�	ศ�สน�และวัฒนธรรม 40 1.0 2

ส30101	ประวัติศ�สตร์ไทย	1	 40 1.0 1 ส30102	ประวัติศ�สตร์ไทย	2 40 1.0 2

พ33101	สุขศึกษ� 20 0.5 2 พ33102	สุขศึกษ� 20 0.5 1

ศ33101	ดนตรี 20 0.5 1 ศ33102	น�ฏศิลป 20 0.5 1

อ33101	ภ�ษ�อังกฤษพื้นฐ�น 40 1.0 2 อ33102	ภ�ษ�อังกฤษพื้นฐ�น 40 1.0 2

รวม 200 6.0 11 รวม 240 6.0 12

ส�ระก�รเรียนรู้เพิ่มเติม ส�ระก�รเรียนรู้เพิ่มเติม

ค33207	คณิตศ�สตร์เพิ่มเติม 40 1.0 2 ค33208	คณิตศ�สตร์เพิ่มเติม 40 1.0 2

ง30232	โครงง�นอ�ชีพ	1 80 2.0 4 ง30233	โครงง�นอ�ชีพ	2 80 2.0 4

ส33233	หน้�ที่พลเมือง	3 20 0.5 1 ส33234	หน้�ที่พลเมือง	4 20 0.5 1

จ33201	ภ�ษ�จีนเพื่อก�รสื่อส�ร 20 0.5 1 จ33202	ภ�ษ�จีนเพื่อก�รสื่อส�ร 20 0.5 1

ส33206	เศรษฐศ�สตร์มหภ�ค 40 1.0 2 ง30224	ก�รเป็นผู้ประกอบก�ร 60 1.5 3

ส30212	กฎหม�ยพ�ณิชย์ 80 2.0 4* ญ33202	ภ�ษ�ญี่ปุนเพื่อก�รสื่อส�ร	2* 40 1.0 2*

ญ33201	ภ�ษ�ญี่ปุนเพื่อก�รสื่อส�ร	1* 40 1.0 2*

รวม 280 8.0 14 รวม 260 6.5 13

ร�ยวิช�ที่เรียนที่วิทย�ลัยอ�ชีวศึกษ�สุรินทร์ ร�ยวิช�ที่เรียนที่วิทย�ลัยอ�ชีวศึกษ�สุรินทร์

2201-2104	ก�รบัญชีกิจก�รร่วมค้�
และระบบใบสำ�คัญ

72 3.0 4 2201-2008	กระบวนก�รจัดทำ�บัญชี 3.0 5

2201-2105	ก�รบัญชีกิจก�รพิเศษ	(ร.ร.) 72 3.0 4 2201-2004	บัญชีต้นทุนเบื้องต้น 3.0 4

2201-2007	ก�รใช้คอมพิวเตอร์ในง�นบัญชี 72 3.0 4 2406-1002	ก�รจัดดอกไม้ 2.0 3

2201-2006	ภ�ษีเงินได้นิติบุคคล
กับก�รบัญชี	(ร.ร.)

54 3.0 3

รวม 270 12.0 15 รวม 216 8.0 12

กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน

แนะแนว 30 1 แนะแนว 30 1

กิจกรรมชุมนุม 20 1 กิจกรรมชุมนุม 20 1

กิจกรรมเพื่อสังคมและส�ธ�รณประโยชน์ 10 - กิจกรรมเพื่อสังคมและส�ธ�รณประโยชน์ 10 -

รวม 60 2 รวม 60 2

รวมตลอดภ�คเรียน 830 26.0 45 รวมตลอดภ�คเรียน 770 20.5 39

รวม 2 ภ�คเรียน 1,606 46.5 84

ภา
คผ

นว
ก

155การขับเคลื่อนการศึกษามัธยมศึกษาไทย 4.0 เพื่อการมีงานทําแห�งศตวรรษที่ 21



โครงสร้�งหลักสูตรสถ�นศึกษ� พุทธศักร�ช 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย (ทวิศึกษ�)

โรงเรียนกู่ก�สิงห์ประช�สรรค์ อำ�เภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ชั้นมัธยมศึกษ�ปที่ 4 (ภ�คเรียนที่ 1)

ร�ยวิช�/กิจกรรม เวล�เรียน 
(หน่วยกิต/ชม.)

ร�ยวิช�พื้นฐ�น 12 (480)

ท31101	ภ�ษ�ไทย	1 1/2	(40)

ค31101	คณิตศ�สตร์	1 1/2	(40)

ส31101	ภูมิศ�สตร์ไทย 1/2	(40)

ส31103	ประวัติศ�สตร์	1 0.5/1	(20)

พ31101	สุขศึกษ�	1 0.5/1	(20)

ศ31101	ทัศนศิลป	1 0.5/1	(20)

ง31101	ก�รง�นอ�ชีพ	1 0.5/1	(20)

อ31101	ภ�ษ�อังกฤษ	1 1/2	(40)

ว31101	ฟสิกส์ 2/4	(80)

ว31102	เคมี 1.5/3	(60)

ว31103	ชีววิทย� 1.5/3	(60)

ว31104	โลกด�ร�ศ�สตร์ 1/2	(40)

ร�ยวิช�เพิ่มเติม 4 (160)

ค31201	คณิตศ�สตร์เพิ่มเติม	1 1.5/3	(60)

อ	31201	Listen	in	1 0.5/1	(20)

ง31201	คอมพิวเตอร์ส�รสนเทศ
เพื่อง�นอ�ชีพ

1/2	(40)

ง30231	พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 1/2	(40)

กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน 3 (60)

•	กิจกรรมแนะแนว 20

•	กิจกรรมนักเรียน
	ลูกเสือ/บ.พ/นศท.	
	ชุมนุม

20
20

•	กิจกรรมเพื่อสังคมและ
	ส�ธ�รณประโยชน์	**

10	ชั่วโมง

รวมเวล�เรียนทั้งสิ้น 16/32 (640)

ชั้นมัธยมศึกษ�ปที่ 4 (ภ�คเรียนที่ 2)

ร�ยวิช�/กิจกรรม เวล�เรียน 
(หน่วยกิต/ชม.)

ร�ยวิช�พื้นฐ�น 6 (240)

ท31102	ภ�ษ�ไทย	2 1/2	(40)

ค31102	คณิตศ�สตร์	2 1/2	(40)

ส31102	เศรษฐศ�สตร์ 1/2	(40)

พ31102	สุขศึกษ�	2 0.5/1	(20)

ศ31102	น�ฏศิลป	 0.5/1	(20)

ง31102	ก�รง�นอ�ชีพ	2 0.5/1	(20)

อ31102	ภ�ษ�อังกฤษ	2 1/2	(40)

ส31104	ประวัติศ�สตร์	4 0.5/1	(20)	

ร�ยวิช�เพิ่มเติม 10 (400)

ค31202	คณิตศ�สตร์เพิ่มเติม	2 1.5/3	(60)

ว31201	ฟสิกส์	1 2/4	(80)

ว31221	เคมี	1 1.5/3	(60)

ว31241	ชีววิทย�	1 1.5/3	(60)

อ31202	Listen	in	2 	0.5/1	(20)

ง31202	องค์ประกอบศิลปสำ�หรับ
คอมพิวเตอร์

1/2	(40)

ง30232	พิมพ์ดีดภ�ษ�อังกฤษเบื้องต้น 1/2	(40)

ส30231	หน้�ที่พลเมือง	1 0.5/1	(20)

ท30201	ภ�ษ�ไทยเชิงสร้�งสรรค์ 0.5/1	(20)

กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน 3 (60)

•	กิจกรรมแนะแนว 20

•	กิจกรรมนักเรียน
	ลูกเสือ/บ.พ/นศท.
	ชุมนุม

20
20

•	กิจกรรมเพื่อสังคมและ
	ส�ธ�รณประโยชน์

10	ชั่วโมง

รวมเวล�เรียนทั้งสิ้น 16/32 (640)

หม�ยเหตุ	**ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและส�ธ�รณประโยชน์ในกิจกรรม	ชุมนุมและอื่น	ๆ
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ชั้นมัธยมศึกษ�ปที่ 5 (ภ�คเรียนที่ 1)

ร�ยวิช�/กิจกรรม เวล�เรียน 
(หน่วยกิต/ชม.)

ร�ยวิช�พื้นฐ�น 6 (240)

ท32101	ภ�ษ�ไทย	3 1/2	(40)

ค32101	คณิตศ�สตร์	3 1/2	(40)

ส32101	สังคมศึกษ�	3 1/2	(40)

พ32101	สุขศึกษ�	3 0.5/1	(20)

ศ32101	ทัศนศิลป	2 0.5/1	(20)

ง32101	ก�รง�นอ�ชีพ	3 0.5/1	(20)

อ32101	ภ�ษ�อังกฤษ	3 1/2	(40)

ส32102	ประวัติศ�สตร์	2 0.5/1	(20)

ร�ยวิช�เพิ่มเติม 10 (400)

ค32203	คณิตศ�สตร์เพิ่มเติม	3 1.5/3	(60)

ว32202	ฟสิกส์	2 2/4	(80)

ว32222	เคมี	2 1.5/3	(60)

ว32242	ชีววิทย�	2 1.5/3	(60)

อ32203	Wise	Up	in	Reading	1 	0.5/1	(20)

ส30232	หน้�ที่พลเมือง	2 0.5/1	(20)

ง32203	โปรแกรมมัลติมิเดีย
เพื่อก�รนำ�เสนอ

0.5/1	(20)

ง30233	พื้นฐ�นก�รเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

1/2	(40)

ว30201	โครงง�นวิทย�ศ�สตร์ 1/2	(40)

กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน 3 (60)

•	กิจกรรมแนะแนว 20

•	กิจกรรมนักเรียน
	ลูกเสือ/บ.พ/นศท.
	ชุมนุม	

 
20
20

•	กิจกรรมเพื่อสังคมและ
	ส�ธ�รณประโยชน์	**

10	ชั่วโมง**

รวมเวล�เรียนทั้งสิ้น 16/32 (640)

ชั้นมัธยมศึกษ�ปที่ 5 (ภ�คเรียนที่ 2)

ร�ยวิช�/กิจกรรม เวล�เรียน 
(หน่วยกิต/ชม.)

ร�ยวิช�พื้นฐ�น 6 (240)

ท32102	ภ�ษ�ไทย	4 1/2	(40)

ค32102	คณิตศ�สตร์	4 1/2	(40)

ส32102	สังคมศึกษ�	4 1/2	(40)

พ32102	สุขศึกษ�	4 0.5/1	(20)

ศ32102	ดนตรีส�กล	 0.5/1	(20)

ง32102	ก�รง�นอ�ชีพ	4 0.5/1	(20)

อ32102	ภ�ษ�อังกฤษ	4 1/2	(40)

ส32103	ประวัติศ�สตร์	3 0.5/1	(20)	

ร�ยวิช�เพิ่มเติม 10 (400)

ค32204	คณิตศ�สตร์เพิ่มเติม	4 1.5/3	(60)

ว32203	ฟสิกส์	3 2/4	(80)

ว32223	เคมี	3 1.5/3	(60)

ว32243	ชีววิทย�	3 1.5/3	(60)

อ32204	Wise	Up	in	Reading	2 	0.5/1	(20)

ส30233	หน้�ที่พลเมือง	3 	0.5/1	(20)

พ32204	บ�สเก็ตบอล 0.5/1	(20)

ง32204	เครือข่�ยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1/2	(40)

ค30201	คณิตศ�สตร์พื้นฐ�นอ�ชีพ 1/2	(40)

กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน 3 (60)

•	กิจกรรมแนะแนว 20

•	กิจกรรมนักเรียน
	ลูกเสือ/บ.พ/นศท.
	ชุมนุม

20
20

•	กิจกรรมเพื่อสังคมและ
	ส�ธ�รณประโยชน์	**

10	ชั่วโมง**

รวมเวล�เรียนทั้งสิ้น 16/32 (640)

โครงสร้�งหลักสูตรสถ�นศึกษ� พุทธศักร�ช 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย (ทวิศึกษ�)

โรงเรียนกู่ก�สิงห์ประช�สรรค์ อำ�เภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

หม�ยเหตุ	**ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและส�ธ�รณประโยชน์ในกิจกรรม	ชุมนุมและอื่น	ๆ

	 	 ***	โครงง�นวิทย์	โอนหน่วยกิตจ�กกลุ่มส�ระเคมี	ชีววิทย�	ฟสิกส์
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โครงสร้�งหลักสูตรสถ�นศึกษ� พุทธศักร�ช 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย (ทวิศึกษ�)

โรงเรียนกู่ก�สิงห์ประช�สรรค์ อำ�เภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ชั้นมัธยมศึกษ�ปที่ 6 (ภ�คเรียนที่ 1)

ร�ยวิช�/กิจกรรม เวล�เรียน 
(หน่วยกิต/ชม.)

ร�ยวิช�พื้นฐ�น 6 (240)

ท33101	ภ�ษ�ไทย	5 1/2	(40)

ค33101	คณิตศ�สตร์	5 1/2	(40)

ส33101	สังคมศึกษ�	5 1/2	(40)

พ33101	สุขศึกษ�	5 0.5/1(20)

ศ33101	ดนตรีไทย	5 0.5/1(20)

ง33101	ก�รง�นอ�ชีพ	5 0.5/1(20)

ส33104	ประวัติศ�สตร์	4 0.5/1(20)

อ33101	ภ�ษ�อังกฤษ	5 1/2	(40)

ร�ยวิช�เพิ่มเติม 9.5 (380)

ค33205	คณิตศ�สตร์เพิ่มเติม	5 1.5/3	(60)

ว33204	ฟสิกส์	4 2/4	(80)

ว33224	เคมี	4 1.5/3	(60)

ว33244	ชีววิทย�	4 1.5/3	(60)

อ33205	Wise	Up	in	Writing	1 	0.5/1	(20)

ส30234	หน้�ที่พลเมือง	4 0.5/1	(20)

ง33205	โปรแกรมต�ร�งคำ�นวณ 1/2	(40)

ง30234	โปรแกรมกร�ฟฟก 1/2	(40)

กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน 3 (60)

•	กิจกรรมแนะแนว 20

•	กิจกรรมนักเรียน
	ลูกเสือ/บ.พ/นศท.
	ชุมนุม	

20
20

•	กิจกรรมเพื่อสังคมและ
	ส�ธ�รณประโยชน์	**

10	ชั่วโมง**

รวมเวล�เรียนทั้งสิ้น 15.5/31 (620)

ชั้นมัธยมศึกษ�ปที่ 6 (ภ�คเรียนที่ 2)

ร�ยวิช�/กิจกรรม เวล�เรียน 
(หน่วยกิต/ชม.)

ร�ยวิช�พื้นฐ�น 6 (240)

ท33102	ภ�ษ�ไทย	6 1/2	(40)

ค33102	คณิตศ�สตร์	6 1/2	(40)

ส33102	สังคมศึกษ�	6 1/2	(40)

พ33102	สุขศึกษ�	6 0.5/1	(20)

ศ33102	ทัศนศิลป	3 0.5/1	(20)

ง33102	ก�รง�นอ�ชีพ	6 0.5/1	(20)

อ33102	ภ�ษ�อังกฤษ	6 1/2	(40)

ส33106	ประวัติศ�สตร์	6 0.5/1	(20)	

ร�ยวิช�เพิ่มเติม 9.5(380)

ค33206	คณิตศ�สตร์เพิ่มเติม	6 1.5/3	(60)

ว33205	ฟสิกส์	5 2/4	(80)

ว33225	เคมี	5 1.5/3	(60)

ว33245	ชีววิทย�	5 1.5/3	(60)

อ33206	Wise	Up	in	Writing	2 	0.5/1	(20)

พ33206	วอลเล่ย์บอล 0.5/1	(20)

ง33206	โปรแกรมประมวลผลคำ� 1/2	(40)

ส30201	ทักษะชีวิตและสังคม 1/2	(40)

กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน 3 (60)

•	กิจกรรมแนะแนว 20

•	กิจกรรมนักเรียน
	ลูกเสือ/บ.พ/นศท.
	ชุมนุม

20
20

•	กิจกรรมเพื่อสังคมและ
	ส�ธ�รณประโยชน์	**

10	ชั่วโมง**

รวมเวล�เรียนทั้งสิ้น 15.5/31 (620)
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ตัวอย่�งโครงสร้�งหลักสูตร

ก�รจัดก�รศึกษ�เรียนร่วมหลักสูตรอ�ชีวศึกษ�และมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย (ทวิศึกษ�)

ประเภทวิช�อุตส�หกรรม ส�ข�วิช�ช่�งยนต์ 

โรงเรียนฝ�ยกว�งวิทย�คม อ.เชียงคำ� จ.พะเย� ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปที่ 4 

ชั้นมัธยมศึกษ�ปที่ 4 (ภ�คเรียนที่ 1)

ร�ยวิช�/กิจกรรม เวล�เรียน 
(หน่วยกิต/ชม.)

ร�ยวิช�พื้นฐ�น 7.0 (280)

ท31101	ภ�ษ�ไทย	 1.0	(40)

ค31101	คณิตศ�สตร์	 1.0	(40)

ว31101	วิทย�ศ�สตร์	 1.0	(40)

ส31101	สังคมศกึษ�	ศ�สน�	และวฒันธรรม	 1.0	(40)

ส31102	ประวัติศ�สตร์ไทย	 0.5	(20)

พ31101	สุขศึกษ�	พลศึกษ�	 0.5	(20)

ศ31101	ศิลปะ	 0.5	(20)

อ31101	ภ�ษ�อังกฤษ	 1.0	(40)

จ31101	ภ�ษ�จีนพื้นฐ�น 0.5	(20)

ร�ยวิช�เพิ่มเติม 8.0 (320)

ง30261	ง�นช่�งยนต์แกสโซลีน 2.0

ง30262	ง�นจักรย�นยนต์ 2.0

ง30263	อ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัย 2.0

ง30264	วัสดุง�นช่�งอุตส�หกรรม 2.0

กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน (60)

-	กิจกรรมแนะแนว/ทักษะชีวิต (20)

-	กิจกรรมนักเรียน
		ชุมนุม

(20)
(20)

-	กิจกรรมเพื่อสังคมและ
		ส�ธ�รณประโยชน์

(20)

รวมหน่วยกิต/ชั่วโมง/ภ�คเรียน 15.0/660

ชั้นมัธยมศึกษ�ปที่ 4 (ภ�คเรียนที่ 2)

ร�ยวิช�/กิจกรรม เวล�เรียน 
(หน่วยกิต/ชม.)

ร�ยวิช�พื้นฐ�น 7.5 (300)

ท31102	ภ�ษ�ไทย	 1.0	(40)

ค31102	คณิตศ�สตร์	 1.0	(40)

ว31102	วิทย�ศ�สตร์	 1.0	(40)

ส31103	สงัคมศกึษ�	ศ�สน�และวฒันธรรม 1.0	(40)

ส31104	ประวัติศ�สตร์ไทย	 0.5	(20)

พ31102	สุขศึกษ�	พลศึกษ�	 0.5	(20)

ศ31102	ศิลปะ	 0.5	(20)

ง31101	ก�รง�นอ�ชีพ	 1.0	(40)

อ31102	ภ�ษ�อังกฤษ	 1.0	(40)

ร�ยวิช�เพิ่มเติม 10.5 (420)

ส30201	หน้�ที่พลเมือง	1 0.5	(20)

ง30265	ไฟฟ้�และอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 2.0

ง30266	ง�นเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 2.0

ง30267	ง�นเครื่องยนต์เล็ก 2.0

ง30268	ง�นวัดละเอียดช่�งยนต์ 2.0

ง30269	ง�นเครื่องยนต์ดีเซล 2.0

กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน (60)

-	กิจกรรมแนะแนว/ทักษะชีวิต (20)

-	กิจกรรมนักเรียน
	ชุมนุม

(20)
(20)

-	กิจกรรมเพื่อสังคมและ
	ส�ธ�รณประโยชน์

(20)

รวมหน่วยกิต/ชั่วโมง/ภ�คเรียน 18.0/720
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โครงสร้�งหลักสูตร

ก�รจัดก�รศึกษ�เรียนร่วมหลักสูตรอ�ชีวศึกษ�และมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย (ทวิศึกษ�)

ประเภทวิช�อุตส�หกรรม ส�ข�วิช�ช่�งยนต์ 

โรงเรียนฝ�ยกว�งวิทย�คม อ.เชียงคำ� จ.พะเย� ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปที่ 5

ชั้นมัธยมศึกษ�ปที่ 5 (ภ�คเรียนที่ 1)

ร�ยวิช�/กิจกรรม เวล�เรียน 
(หน่วยกิต/ชม.)

ร�ยวิช�พื้นฐ�น 6.5 (260)

ท32101	ภ�ษ�ไทย	 1.0	(40)

ค32101	คณิตศ�สตร์	 1.0	(40)

ว32101	วิทย�ศ�สตร์	 1.0	(40)

ส32101	สังคมศึกษ�	ศ�สน�	
และวัฒนธรรม

1.0	(40)

ส32102	ประวัติศ�สตร์ส�กล	 0.5	(20)

พ32101	สุขศึกษ�	พลศึกษ�	 0.5	(20)

ศ32101	ศิลปะ	 0.5	(20)

อ32101	ภ�ษ�อังกฤษ	 1.0	(40)

ร�ยวิช�เพิ่มเติม 8.5 (340)

ส30202	หน้�ที่พลเมือง	2 0.5	(20)

ง30270	คอมพิวเตอร์และส�รสนเทศ
เพื่อง�นอ�ชีพ

2.0

ง30271	ง�นไฟฟ้�รถยนต์ 2.0

ง30272	ง�นเครื่องล่�งรถยนต์ 2.0

ง30273	ก�รเป็นผู้ประกอบก�ร 2.0

กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน (60)

	-	กิจกรรมแนะแนว/ทักษะชีวิต (20)

	-	กิจกรรมนักเรียน
			ชุมนุม

(20)
(20)

	-	กิจกรรมเพื่อสังคมและ
			ส�ธ�รณประโยชน์

(20)

รวมหน่วยกิต/ชั่วโมง/ภ�คเรียน 15.0/600

ชั้นมัธยมศึกษ�ปที่ 5 (ภ�คเรียนที่ 2)

ร�ยวิช�/กิจกรรม เวล�เรียน 
(หน่วยกิต/ชม.)

ร�ยวิช�พื้นฐ�น 7.5 (300)

ท32102	ภ�ษ�ไทย	 1.0	(40)

ค32102	คณิตศ�สตร์	 1.0	(40)

ว32102	วิทย�ศ�สตร์	 1.0	(40)

ส32103	สังคมศึกษ�	ศ�สน�	
และวัฒนธรรม

1.0	(40)

ส32104	ประวัติศ�สตร์ส�กล	 0.5	(20)

พ32102	สุขศึกษ�	พลศึกษ�	 0.5	(20)

ศ32102	ศิลปะ	 0.5	(20)

ง32101	ก�รง�นอ�ชีพ	 1.0	(40)

อ32102	ภ�ษ�อังกฤษ	 1.0	(40)

ร�ยวิช�เพิ่มเติม 10.5 (420)

ส30203	หน้�ที่พลเมือง	3 0.5	(20)

ง30274	ง�นเครื่องมือกลเบื้องต้น 2.0

ง30275	เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2.0

ง30276	ง�นส่งกำ�ลังรถยนต์ 2.0

ง30277	ง�นบำ�รุงรักษ�รถยนต์ 2.0

ง30278	ง�นระบบฉีดเชื้อเพลิง
	อิเล็กทรอนิกส์

2.0

กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน (60)

	-	กิจกรรมแนะแนว/ทักษะชีวิต (20)

	-	กิจกรรมนักเรียน
			ชุมนุม

(20)
(20)

	-	กิจกรรมเพื่อสังคมและ
			ส�ธ�รณประโยชน์

(20)

รวมหน่วยกิต/ชั่วโมง/ภ�คเรียน 18.0/720ภา
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โครงสร้�งหลักสูตร

ก�รจัดก�รศึกษ�เรียนร่วมหลักสูตรอ�ชีวศึกษ�และมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย (ทวิศึกษ�)

ประเภทวิช�อุตส�หกรรม ส�ข�วิช�ช่�งยนต์ 

โรงเรียนฝ�ยกว�งวิทย�คม อ.เชียงคำ� จ.พะเย� ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปที่ 6 

ชั้นมัธยมศึกษ�ปที่ 6 (ภ�คเรียนที่ 1)

ร�ยวิช�/กิจกรรม เวล�เรียน 
(หน่วยกิต/ชม.)

ร�ยวิช�พื้นฐ�น 6.0 (240)

ท33101	ภ�ษ�ไทย	 1.0	(40)

ค33101	คณิตศ�สตร์	 1.0	(40)

ว33101	วิทย�ศ�สตร์	 1.0	(40)

ส33101	สังคมศึกษ�	ศ�สน�	
และวัฒนธรรม

1.0	(40)

พ33101	สุขศึกษ�	พลศึกษ�	 0.5	(20)

ศ33101	ศิลปะ	 0.5	(20)

อ33101	ภ�ษ�อังกฤษ	 1.0	(40)

ร�ยวิช�เพิ่มเติม 10.5 (420)

ส30204	หน้�ที่พลเมือง	4 0.5	(20)

ง30279	คว�มรู้เกี่ยวกับง�นอ�ชีพ 2.0

ง30287	เครื่องทำ�คว�มเย็นและ
ปรับอ�ก�ศ

2.0

ง30288	ง�นเขียนแบบและ
อ่�นแบบเครื่องยนต์

2.0

ง30289	ก�รขับรถยนต์ 2.0

ง30290	ง�นตัวถังรถยนต์เบื้องต้น 2.0

กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน (60)

-	กิจกรรมแนะแนว/ทักษะชีวิต (20)

-	กิจกรรมนักเรียน
		ชุมนุม

(20)
(20)

-	กิจกรรมเพื่อสังคมและ
		ส�ธ�รณประโยชน์	

(20)

รวมหน่วยกิต/ชั่วโมง/ภ�คเรียน 16.5/660

ชั้นมัธยมศึกษ�ปที่ 6 (ภ�คเรียนที่ 2)

ร�ยวิช�/กิจกรรม เวล�เรียน 
(หน่วยกิต/ชม.)

ร�ยวิช�พื้นฐ�น 7.0 (280)

ท33102	ภ�ษ�ไทย	 1.0	(40)

ค33102	คณิตศ�สตร์	 1.0	(40)

ว33102	วิทย�ศ�สตร์	 1.0	(40)

ส33102	สังคมศึกษ�	ศ�สน�	
และวัฒนธรรม

1.0	(40)

พ33102	สุขศึกษ�	พลศึกษ�	 0.5	(20)

ศ33102	ศิลปะ	 0.5	(20)

ง33101	ก�รง�นอ�ชีพ	 1.0	(40)

อ33102	ภ�ษ�อังกฤษ	 1.0	(40)

ร�ยวิช�เพิ่มเติม 8.0 (320)

ง30291	ง�นนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
เบื้องต้น

2.0

ง30292	กลศ�สตร์เครื่องกล 2.0

ง30293	ง�นปรับอ�ก�ศรถยนต์ 2.0

ง30294	ง�นสีรถยนต์เบื้องต้น 2.0

กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน (60)

-	กิจกรรมแนะแนว/ทักษะชีวิต (20)

-	กิจกรรมนักเรียน
		ชุมนุม

(20)
(20)

-	กิจกรรมเพื่อสังคมและ
		ส�ธ�รณประโยชน์

(20)

รวมหน่วยกิต/ชั่วโมง/ภ�คเรียน 15.0/600
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โครงสร้�งหลักสูตร

ก�รจัดก�รศึกษ�เรียนร่วมหลักสูตรอ�ชีวศึกษ�และมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย (ทวิศึกษ�)

ประเภทวิช�พ�ณิชยกรรม ส�ข�วิช�ก�รบัญชี

โรงเรียนฝ�ยกว�งวิทย�คม อ.เชียงคำ� จ.พะเย� ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปที่ 4 

ชั้นมัธยมศึกษ�ปที่ 4 (ภ�คเรียนที่ 1)

ร�ยวิช�/กิจกรรม เวล�เรียน 
(หน่วยกิต/ชม.)

ร�ยวิช�พื้นฐ�น 7.0 (280)

ท31101	ภ�ษ�ไทย	 1.0	(40)

ค31101	คณิตศ�สตร์	 1.0	(40)

ว31101	วิทย�ศ�สตร์	 1.0	(40)

ส31101	สังคมศึกษ�	ศ�สน�	
และวัฒนธรรม	

1.0	(40)

ส31102	ประวัติศ�สตร์ไทย	 0.5	(20)

พ31101	สุขศึกษ�	พลศึกษ�	 0.5	(20)

ศ31101	ศิลปะ 0.5	(20)

อ31101	ภ�ษ�อังกฤษ	 1.0	(40)

จ31101	ภ�ษ�จีนพื้นฐ�น 0.5	(20)

ร�ยวิช�เพิ่มเติม 10.0 (400)

ง30223	ก�รเป็นผู้ประกอบก�ร 2.0

ง30225	ก�รข�ยเบื้องต้น	1 2.0

ง30226	พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 2.0

ง30227	ก�รบัญชีเบื้องต้น	1 2.0

ง30228	คว�มรู้เกี่ยวกับง�นอ�ชีพ 2.0

กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน (60)

-	กิจกรรมแนะแนว/ทักษะชีวิต (20)

-	กิจกรรมนักเรียน
		ชุมนุม

(20)
(20)

-	กิจกรรมเพื่อสังคมและ
		ส�ธ�รณประโยชน์

(20)

รวมหน่วยกิต/ชั่วโมง/ภ�คเรียน 17.0/680

ชั้นมัธยมศึกษ�ปที่ 4 (ภ�คเรียนที่ 2)

ร�ยวิช�/กิจกรรม เวล�เรียน 
(หน่วยกิต/ชม.)

ร�ยวิช�พื้นฐ�น 7.5 (300)

ท31102	ภ�ษ�ไทย	 1.0	(40)

ค31102	คณิตศ�สตร์	 1.0	(40)

ว31102	วิทย�ศ�สตร์	 1.0	(40)

ส31103	สังคมศึกษ�	ศ�สน�	
และวัฒนธรรม

1.0	(40)

ส31104	ประวัติศ�สตร์ไทย	 0.5	(20)

พ31102	สุขศึกษ�	พลศึกษ�	 0.5	(20)

ศ31102	ศิลปะ	 0.5	(20)

ง31101	ก�รง�นอ�ชีพ 1.0	(40)

อ31102	ภ�ษ�อังกฤษ	 1.0	(40)

ร�ยวิช�เพิ่มเติม 10.5 (420)

ส30201	หน้�ที่พลเมือง	1 0.5	(20)

ง30224	คอมพิวเตอร์และส�รสนเทศ
เพื่อง�นอ�ชีพ

2.0

ง30229	เศรษฐศ�สตร์เบื้องต้น 2.0

ง30230	ก�รบัญชีเบื้องต้น	2 2.0

ง30231	พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น 2.0

ง30232	ก�รข�ยเบื้องต้น	2 2.0

กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน (60)

-	กิจกรรมแนะแนว/ทักษะชีวิต (20)

-	กิจกรรมนักเรียน
		ชุมนุม

(20)
(20)

-	กิจกรรมเพื่อสังคมและ
		ส�ธ�รณประโยชน์

(20)

รวมหน่วยกิต/ชั่วโมง/ภ�คเรียน 18.0/720ภา
คผ
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โครงสร้�งหลักสูตร

ก�รจัดก�รศึกษ�เรียนร่วมหลักสูตรอ�ชีวศึกษ�และมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย (ทวิศึกษ�)

ประเภทวิช�พ�ณิชยกรรม ส�ข�วิช�ก�รบัญชี

โรงเรียนฝ�ยกว�งวิทย�คม อ.เชียงคำ� จ.พะเย� ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปที่ 5 

ชั้นมัธยมศึกษ�ปที่ 5 (ภ�คเรียนที่ 1)

ร�ยวิช�/กิจกรรม
เวล�เรียน 

(หน่วยกิต/ชม.)

ร�ยวิช�พื้นฐ�น 6.5 (260)

ท32101	ภ�ษ�ไทย	 1.0	(40)

ค32101	คณิตศ�สตร์	 1.0	(40)

ว32101	วิทย�ศ�สตร์	 1.0	(40)

ส32101	สังคมศึกษ�	ศ�สน�	
และวัฒนธรรม

1.0	(40)

ส32102	ประวัติศ�สตร์ส�กล	 0.5	(20)

พ32101	สุขศึกษ�	พลศึกษ�	 0.5	(20)

ศ32101	ศิลปะ	 0.5	(20)

อ32101	ภ�ษ�อังกฤษ	 1.0	(40)

ร�ยวิช�เพิ่มเติม 8.5 (340)

ส30202	หน้�ที่พลเมือง	2 0.5	(20)

ง30233	ก�รบัญชีสำ�หรับ
กิจก�รซื้อข�ยสินค้�

2.0

ง30234	ภ�ษีเงินได้บุคคลธรรมด�
กับก�รบัญชี

2.0

ง30235	ภ�ษเีงนิได้นติบิคุคลกบัก�รบญัชี 2.0

ง30236	ก�รบัญชีตั๋วเงิน 2.0

กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน (60)

-	กิจกรรมแนะแนว/ทักษะชีวิต (20)

-	กิจกรรมนักเรียน
		ชุมนุม

(20)
(20)

-	กิจกรรมเพื่อสังคมและ
		ส�ธ�รณประโยชน์

(20)

รวมหน่วยกิต/ชั่วโมง/ภ�คเรียน 15.0/600

ชั้นมัธยมศึกษ�ปที่ 5 (ภ�คเรียนที่ 2)

ร�ยวิช�/กิจกรรม
เวล�เรียน 

(หน่วยกิต/ชม.)

ร�ยวิช�พื้นฐ�น 7.5 (300)

ท32102	ภ�ษ�ไทย	 1.0	(40)

ค32102	คณิตศ�สตร์	 1.0	(40)

ว32102	วิทย�ศ�สตร์	 1.0	(40)

ส32103	สังคมศึกษ�	ศ�สน�	
และวัฒนธรรม

1.0	(40)

ส32104	ประวัติศ�สตร์ส�กล	 0.5	(20)

พ32102	สุขศึกษ�	พลศึกษ�	 0.5	(20)

ศ32102	ศิลปะ	 0.5	(20)

ง32101	ก�รง�นอ�ชีพ	 1.0	(40)

อ32102	ภ�ษ�อังกฤษ	 1.0	(40)

ร�ยวิช�เพิ่มเติม 8.5 (340)

ส30203	หน้�ที่พลเมือง	3 0.5	(20)

ง30237	ก�รบัญชีบริษัทจำ�กัด 2.0

ง30238	ก�รบัญชีต้นทุนเบื้องต้น 2.0

ง30239	พลังง�นและสิ่งแวดล้อม 2.0

ง30247	โปรแกรมประมวลผลคำ� 2.0

กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน (60)

-	กิจกรรมแนะแนว/ทักษะชีวิต (20)

-	กิจกรรมนักเรียน
		ชุมนุม

(20)
(20)

-	กิจกรรมเพื่อสังคมและ
		ส�ธ�รณประโยชน์

(20)

รวมหน่วยกิต/ชั่วโมง/ภ�คเรียน 16.0/640
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โครงสร้�งหลักสูตร

ก�รจัดก�รศึกษ�เรียนร่วมหลักสูตรอ�ชีวศึกษ�และมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย (ทวิศึกษ�)

ประเภทวิช�พ�ณิชยกรรม ส�ข�วิช�ก�รบัญชี

โรงเรียนฝ�ยกว�งวิทย�คม อ.เชียงคำ� จ.พะเย� ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปที่ 6 

ชั้นมัธยมศึกษ�ปที่ 6 (ภ�คเรียนที่ 1)

ร�ยวิช�/กิจกรรม
เวล�เรียน 

(หน่วยกิต/ชม.)

ร�ยวิช�พื้นฐ�น 6.0 (240)

ท33101	ภ�ษ�ไทย	 1.0	(40)

ค33101	คณิตศ�สตร์	 1.0	(40)

ว33101	วิทย�ศ�สตร์	 1.0	(40)

ส33101	สังคมศึกษ�	ศ�สน�
และวัฒนธรรม

1.0	(40)

พ33101	สุขศึกษ�	พลศึกษ�	 0.5	(20)

ศ33101	ศิลปะ	 0.5	(20)

อ33101	ภ�ษ�อังกฤษ	 1.0	(40)

ร�ยวิช�เพิ่มเติม 10.5 (420)

ส30204	หน้�ที่พลเมือง	4 0.5	(20)

ง30248	ก�รบัญชีห้�งหุ้นส่วน 2.0

ง30249	ก�รใช้คอมพิวเตอร์ในง�นบัญชี 2.0

ง30250	ก�รบัญชีสินค้�และ
ระบบบัญชีเดี่ยว

2.0

ง30251	ก�รประยุกต์โปรแกรม
ต�ร�งง�นเพื่อง�นอ�ชีพ

2.0

ง30252	กฎหม�ยพ�ณิชย์ 2.0

กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน (60)

-	กิจกรรมแนะแนว/ทักษะชีวิต (20)

-	กิจกรรมนักเรียน
		ชุมนุม

(20)
(20)

-	กิจกรรมเพื่อสังคมและ
		ส�ธ�รณประโยชน์	

(20)

รวมหน่วยกิต/ชั่วโมง/ภ�คเรียน 16.5/660

ชั้นมัธยมศึกษ�ปที่ 6 (ภ�คเรียนที่ 2)

ร�ยวิช�/กิจกรรม
เวล�เรียน 

(หน่วยกิต/ชม.)

ร�ยวิช�พื้นฐ�น 7.0 (280)

ท33102	ภ�ษ�ไทย	 1.0	(40)

ค33102	คณิตศ�สตร์	 1.0	(40)

ว33102	วิทย�ศ�สตร์	 1.0	(40)

ส33102	สังคมศึกษ�	ศ�สน�	
และวัฒนธรรม

1.0	(40)

พ33102	สุขศึกษ�	พลศึกษ�	 0.5	(20)

ศ33102	ศิลปะ	 0.5	(20)

ง33101	ก�รง�นอ�ชีพ	 1.0	(40)

อ33102	ภ�ษ�อังกฤษ	 1.0	(40)

ร�ยวิช�เพิ่มเติม 10.0 (400)

ง30253	กระบวนก�รจัดทำ�บัญชี 2.0

ง30254	ก�รบัญชีเช่�ซื้อและฝ�กข�ย 2.0

ง30255	ก�รบัญชีร่วมค้�และ
ระบบใบสำ�คัญ

2.0

ง30256	ก�รจัดก�รสินค้�คงคลัง 2.0

ง30257	ก�รบญัชปีฏบิตักิ�รภ�ษ�องักฤษ 2.0

กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน (60)

-	กิจกรรมแนะแนว/ทักษะชีวิต (20)

-	กิจกรรมนักเรียน
		ชุมนุม

(20)
(20)

-	กิจกรรมเพื่อสังคมและ
		ส�ธ�รณประโยชน์

(20)

รวมหน่วยกิต/ชั่วโมง/ภ�คเรียน 17.0/680ภา
คผ

นว
ก
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คณะท�างานและคณะวิทยากร

ที่ปรึกษ�คณะทำ�ง�น 

	 1.	น�ยก�รุณ	สกุลประดิษฐ์	 	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 2.	น�ยณรงค์	แผ้วพลสงค์		 	 รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 3.	น�งส�วนงลักษณ์	เรือนทอง	 	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักบริห�รง�นก�รมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย

 

หัวหน้�คณะทำ�ง�น 

	 น�ยณรงค์	เพชรลำ้�	 	 	 	 สำ�นักบริห�รง�นก�รมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	สพฐ.

 

คณะทำ�ง�น 

	 1.	น�ยธัญญ�	เรืองแก้ว		 	 	 สำ�นักวิช�ก�รและม�ตรฐ�นก�รศึกษ�

	 2.	น�งเส�วภ�	ศักด�	 	 	 	 สำ�นักวิช�ก�รและม�ตรฐ�นก�รศึกษ�

	 3.	น�งส�วรัตน�	แสงบัวเผื่อน	 	 สำ�นักวิช�ก�รและม�ตรฐ�นก�รศึกษ�

	 4.	น�งส�วจีระวรรณ	ปักกัดตัง	 	 สำ�นักวิช�ก�รและม�ตรฐ�นก�รศึกษ�

	 5.	น�งลด�	เย็นใจ	 	 	 	 	 สำ�นักบริห�รง�นก�รศึกษ�พิเศษ

	 6.	น�งกชพร	นวลสุวรรณ		 	 สำ�นักบริห�รง�นก�รศึกษ�ภ�คบังคับ

	 7.	น�ยเอกลักษณ์	ทิมทอง	 	 สำ�นักบริห�รง�นก�รมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	สพฐ.

	 8.	น�งส�วบุณยนุช	ส�ยรัตน์	 	 สำ�นักบริห�รง�นก�รมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	สพฐ.

	 9.	น�งส�วสิริภ�	ซื่อสัตย์		 	 สำ�นักบริห�รง�นก�รมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	สพฐ.

10.	น�งจิตรภรณ์	ใยศิลป		 	 	 ข้�ร�ชก�รบำ�น�ญ

11.	น�ยสมประสงค์	อินทร์เจริญ	 	 ข้�ร�ชก�รบำ�น�ญ

12.	น�ยศิริพันธ์	ขวัญอ่อน		 	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	36

13.	น�ยส�ยัณห์	ผ�น้อย		 	 	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	25

14.	น�งมณฑ์ณัทอร	วุฒิวิชญ�นันต์		 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�	เขต	5

15.	น�ยบัญญัติ	สมชอบ	 	 	 	 ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนสำ�โรงท�บวิทย�คม	สพม.	33

16.	น�ยพูลศักดิ์	จิตสว่�ง		 	 	 ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนห้องสอนศึกษ�	สพม.	34

17.	น�งนภ�พร	แสงนิล	 	 	 	 ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนมัธยมป�กล�ง	สพม.	37

18.	น�ยม�นะ	พิริยะพัฒน�	 	 ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนฝ�ยกว�งวิทย�คม	สพม.	36
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19.	น�ยประชอบ	หลีนุกูล		 	 ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนสงวนหญิง	สพม.	9

20.	น�งส�วจินตน�	ศรีส�รค�ม	 	 ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย	สพม.	2

21.	น�งอ�ลัย	พรหมชนะ		 	 	 ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนสตรีมห�พฤฒ�ร�ม	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในพระบรมร�ชินูปถัมภ์	สพม.	2

22.	น�ยอัฎฐผล	ถิรพรพงษ์ศิริ	 	 ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทย�คม	สพม.	1

23.	น�ยศักดิ์ด�	ศรีผ�วงศ์			 	 ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนจ�รย์วิทย�ค�ร	สพม.	33

24.	น�ยมนต์ชัย	ป�นธูป		 	 	 ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี	สพม.	39

25.	น�งกรรณิก�	ศรีสัตย์รสน�	 	 ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนกัลย�ณวัตร	สพม.	25

26.	น�ยปร�โมทย์	คำ�เพชรดี	 	 ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนเหล่�ค�มพิทย�คม	รัชมังคล�ภิเษก	สพม.	21

27.	น�ยนิยม	ไผ่โสภ�		 	 	 	 ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนสวรรค์ร�ษฎร์พัฒน�	สพม.	22

28.	น�ยทองใจ	กิ่งมิ่งแฮ	 	 	 	 ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์	สพม.	28

29.	น�งสุพัตร�	เพชรลำ้�	 	 	 	 ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�	สพม.	9

30.	น�งอุไรวรรณ	ปัญญ�อุทัย	 	 ศึกษ�นิเทศก์	สพม.	35

31.	น�งอุไร	จันทร์ซ�งเพ็ญ	 	 ศึกษ�นิเทศก์	สพม.	36

32.	น�งส�วระย้�	คงข�ว		 	 	 ศึกษ�นิเทศก์	สพม.	38

33.	น�งไพรินทร์	เหมบุตร		 	 ศึกษ�นิเทศก์	สพม.	41

34.	น�งส�วปยพร	ชุมจันทร์	 	 ศึกษ�นิเทศก์	สพม.	42

35.	น�งกอบแก้ว	สังข์ทอง		 	 ศึกษ�นิเทศก์	สพม.	4

36.	น�งบังอร	ควรประสงค์	 	 ศึกษ�นิเทศก์	สพม.	17

37.	น�งกอบจิตต์	อุ่นชัย	 	 	 	 ศึกษ�นิเทศก์	สพม.	22

38.	น�งประทินทิพย์	พรไชยย�	 	 ศึกษ�นิเทศก์	สพม.	23

39.	น�งสุกัญญ�	อนรรฆพันธ์	 	 ศึกษ�นิเทศก์	สพม.	25

40.	น�งวิพ�พรรณ	ดอนจันทร์โคตร		 ศึกษ�นิเทศก์	สพม.	21

41.	น�ยสุเทพ	โตสุวรรณ		 	 	 ศึกษ�นิเทศก์	สพม.	10

42.	น�งก�นด�	ช่วงชัย	 	 	 	 ครู	คศ.	3	โรงเรียนแม่จันพิทย�คม	สพม.	36

43.	น�งพิชญ�	มณีศร	 	 	 	 ครู	คศ.	2	โรงเรียนสะเมิงพิทย�คม	สพม.	34

44.	น�ยเฉลิมพล	ศรีโยธิน		 	 ครู	คศ.	1	โรงเรียนจุฬ�ภรณร�ชวิทย�ลัย	ลพบุรี	สพม.	5

45.	น�งแก้วต�	ไชยภักดี		 	 	 ครู	คศ.	3	โรงเรียนอู่ทอง	สพม.	9

46.	น�งธ�ร�จันทร์	สินธุพรหม	 	 ครู	คศ.	3	โรงเรียนฝ�ยกว�งวิทย�คม	สพม.	36

47.	น�งส�วคำ�ปัน	พุกสะท้�น	 	 ครู	คศ.	2	โรงเรียนจตุรมิตรวิทย�ค�ร	สพม.	25

48.	น�งจินด�	ศรีเที่ยง	 	 	 	 ครู	คศ.	3	โรงเรียนกู่ก�สิงห์ประช�สรรค์	สพม.	27

49.	น�งภรณี	นันต์ธนะ	 	 	 	 ครู	คศ.	3	โรงเรียนห�ดใหญ่วิทย�ลัย	สพม.	16

50.	น�งวิภ�รัตน์	เอี่ยววัฒน�	 	 ครู	คศ.	3	โรงเรียนสะเด�	“ขรรค์ชัยกัมพลนนท์อนุสรณ์”	สพม.	16

ปกและรูปเล่ม

	 น�งสถิร�	ปัญจม�ล�		 	 	 	
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