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ความเป็นมา

สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการผลิตผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาให้มากขึ้น เพื่อรองรับการ
จ้างงาน ทัง้ ภาคธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุม่ อาชีพทีเ่ ป็นความต้องการของ
ตลาดแรงงานทีก่ ำ� ลังขยายตัวในทุกภาคส่วน กระทรวงศึกษาธิการซึง่ เป็นหน่วยงานทีผ่ ลิตก�ำลังคนจ�ำเป็นอย่างยิง่ ต้องเร่ง
ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ให้นักเรียนได้หันมาสนใจเรียนทางด้านอาชีพซึ่งมีตลาดรองรับอย่างแน่นอนให้มากขึ้น
แต่เนื่องจากสภาพปัจจุบันค่านิยมของผู้ปกครองและผู้เรียนมุ่งที่จะสนับสนุนให้มีการเรียนสายสามัญเพื่อเข้าสู่ระดับ
อุดมศึกษา ส่งผลให้ขาดก�ำลังคนในภาคแรงงานเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะให้มีการจัดการศึกษาหลักสูตร
เรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายควบคู่กันไป เพื่อให้ผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมี
ความรู้พื้นฐานด้านอาชีพและสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทันที การจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพถือเป็นอีก
ช่องทางหนึง่ ทีส่ อดคล้องและสัมพันธ์กบั ตลาดแรงงาน สามารถผลิตก�ำลังคนในระดับฝีมอื ทีไ่ ด้มาตรฐาน ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาได้ตระหนักถึงความส�ำคัญดังกล่าว จึงจัดให้มีการจัดการอาชีวศึกษาอย่างหลากหลายยิ่งขึ้น ทั้งนี้
เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้แก่ประชาชนวัยเรียนและวัยท�ำงานตามความถนัด ความสนใจ และ
สามารถเข้าถึงการอาชีวศึกษาได้ง่ายขึ้น โดยการขยายวิชาชีพและกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ระบบการจัดการอาชีวศึกษา
ให้ชดั เจน ทัว่ ถึง และรวดเร็วขึน้ เพือ่ เป็นทางเลือกส�ำหรับผูเ้ รียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีม่ คี วามประสงค์จะเรียนควบคู่
กันไปทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เมื่อเรียนครบตามหลักสูตร ผู้เรียนสามารถส�ำเร็จการศึกษาทั้งหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายสายสามัญและหลักสูตรสายอาชีพไปพร้อมกัน ทัง้ นี้ ได้มกี ารก�ำหนดการจัดการเรียนการสอนโดยการท�ำความ
ตกลงร่วมมือกันในการจัดการเรียนการสอนระหว่างสถานศึกษาทีเ่ ปิดสอนมัธยมศึกษากับสถานศึกษา ทีเ่ ปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)


วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนและวัยท�ำงานตามความถนัดและ
		 ความสนใจ
๒. เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษา
๓. เพื่อเป็นทางเลือกส�ำหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่
		 ไปกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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การจัดการศึกษาวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕
ซึ่งด�ำเนินการปฏิรูปการศึกษาทั้งด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้ผู้เรียน มีโอกาสเรียนรู้
ตลอดชีวิตตามความถนัด ความสนใจ โดยค�ำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ
การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ เพื่อน�ำมาใช้ป้องกันและแก้ปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบตั ใิ ห้ทำ� ได้ คิดเป็น ท�ำเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รอู้ ย่างต่อเนือ่ ง จัดการเรียนการสอน
โดยสัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น ๓ ระดับ คือ
๑. การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
๒. การศึกษาระดับประถมศึกษา
๓. การศึกษาระดับมัธยมศึกษา แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ
		 ๓.๑ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
		 ๓.๒ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งระดับเป็น ๒ ประเภท คือ
			 ๓.๒.๑ ประเภทสามัญศึกษา
			 ๓.๒.๒ ประเภทอาชีวศึกษา
ส�ำหรับการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ถูกแบ่งการศึกษาออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ประเภท
สามัญศึกษา หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประเภทอาชีวศึกษา
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ คือ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากสภาวะการณ์ปจั จุบนั ทีต่ อ้ งเผชิญการเปลีย่ นแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ท�ำให้ทุกคนในสังคมต้องพยายามปรับตัวให้สามารถด�ำรงชีวิตอยู่ได้
จึงท�ำให้สังคมหันมาให้ความสนใจกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการศึกษามากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอาชีวศึกษา
ทัง้ นี้ เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการทัง้ ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ กอปรกับรัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ให้ความส�ำคัญกับการจัดการอาชีวศึกษาเพือ่ ต้องการให้นกั เรียนสนใจเรียนสายอาชีพมากขึน้ เมือ่ ส�ำเร็จการศึกษาแล้ว
สามารถท�ำงานได้ทันที ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองนโยบายดังกล่าวข้างต้น จึงก�ำหนดให้ด�ำเนินการเปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในโรงเรียนมัธยม สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน ๓ ลักษณะ คือ

ลักษณะที่ ๑
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ขึน้ ทะเบียนเป็นนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จบแล้วได้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คือ
รูปแบบที่ ๑ บุคลากรจากสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ไปสอนที่โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รูปแบบที่ ๒ โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานส่งนักเรียน
มาเรียนที่สถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)



ลักษณะที่ ๒

ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่เน้นวิชาชีพตามหลักสูตรจบแล้วได้วุฒิ
มัธยมศึกษาตอนปลายมี ๒ รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ ๑ นักเรียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากรายวิชาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) เพื่อเทียบโอนเข้าสู่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ต้องลงทะเบียนเป็นนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เพื่อเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อีกอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน จึงจะได้
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. ๒๕๕๖
รูปแบบที่ ๒ นักเรียนเรียนรายวิชาเพิม่ เติมจากรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ลักษณะที่ ๓

ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน แต่น�ำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. ๒๕๕๖ มาจัดการเรียน
การสอน จบแล้ ว ได้ วุ ฒิ ป ระกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ โดยให้ ส ถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นสถานศึกษาพีเ่ ลีย้ ง ทัง้ นี้ ในการเปิดสอนนัน้ ให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์การขอเปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

การจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ให้สามารถผลิตก�ำลังคนได้ตามเป้าหมายของประเทศรวมทั้งมีทักษะฝีมือที่ได้มาตรฐาน ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงเห็นสมควรปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มคี วามหลากหลาย เหมาะสม
เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาด้านวิชาชีพส�ำหรับประชาชนวัยเรียนและวัยท�ำงานตามความถนัดและความสนใจ ในการ
เข้าถึงการศึกษาอาชีวศึกษาได้งา่ ยมากขึน้ ต้องขยายวิธกี ารและกลุม่ เป้าหมาย เพือ่ เพิม่ โอกาสให้สามารถเข้าสูร่ ะบบการจัดการ
ศึกษาอาชีวศึกษาได้อย่างชัดเจน ทัว่ ถึงและรวดเร็ว นับเป็นทางเลือกส�ำหรับประชาชนผูส้ นใจ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม. ๑-๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. ๔-๖) ที่มีความประสงค์จะเพิ่มพูนหรือสะสมความรู้ ทักษะและ
เตรียมตัวที่จะเข้าศึกษาในระดับอาชีวศึกษาต่อไป
การเรียนรายวิชาสะสมหน่วยกิต ซึ่งประกอบด้วยรายวิชาระยะสั้น รายวิชาเตรียม ปวช. และรายวิชาเตรียม
ปวส. จะเป็นแนวทางหนึง่ ในการเพิม่ โอกาสทางด้านอาชีวศึกษาในกับผูส้ นใจ นักเรียนทีเ่ รียนในระดับต�ำ่ กว่ามัธยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้มีโอกาสศึกษาในหลักสูตรอาชีวศึกษาตามความถนัดและความสนใจ โดยสามารถ
น�ำผลการเรียนจากรายวิชาดังกล่าว มาขอโอนเพื่อนับจ�ำนวนหน่วยกิตสะสมภายหลังจากที่ได้สมัครเข้าเรียนและ
ขึน้ ทะเบียนเป็นนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) กับสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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บทที่ ๒

การโอนผลการเรียน
เข้าสู่หลักสูตร
การอาชีวศึกษา
การโอนผลการเรียนจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย รายวิชาพื้นฐาน และจากหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาบังคับ เข้าสู่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ หมวดวิชา
ทักษะชีวิต และหมวดวิชาเลือกเสรี มีแนวทางในการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เปรียบเทียบกับ
จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและค�ำอธิบายรายวิชา หมวดวิชาทักษะชีวิต ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๕๖
๒. พิจารณาแนวทางการเทียบรายวิชาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ คือ ต้องเป็นรายวิชา หรือ
กลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกัน ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และมีจ�ำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของ
รายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร โดยมีแนวทางในการพิจารณาได้หลายกรณี ดังนี้
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน/
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

รายวิชา

รายวิชา

รายวิชา

กลุ่มวิชา

กลุ่มวิชา

รายวิชา

กลุ่มวิชา

กลุ่มวิชา

แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

๓. การโอนผลการเรียนรายวิชา รายวิชาทีน่ ำ� มาขอโอนผลการเรียนจะต้องเป็นรายวิชาทีไ่ ด้ระดับผลการเรียน
ไม่ต�่ำกว่า ๒.๐ กรณีที่ได้ระดับผลการเรียนต�ำ่ กว่า ๒.๐ ให้สถานศึกษาที่รับโอนผลการเรียนท�ำการประเมินใหม่ ถ้ามีผล
ตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วจึงรับโอนรายวิชานั้น รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ ๒.๐ ขึ้นไป สถานศึกษาจะรับโอน
ผลการเรียนหรือจะท�ำการประเมินใหม่แล้วจึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้
		 กรณีมีการประเมินใหม่ ระดับผลการเรียนให้เป็นไปตามที่ได้จากการประเมินใหม่ แต่ต้องไม่สูงไปกว่าเดิม
๔. การให้ระดับผลการเรียนเฉพาะรายวิชา ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนตามระเบียบกระทรวง
ศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้
		 ๔.๐ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
		 ๓.๕ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
		 ๓.๐ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
		 ๒.๕ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้
		 ๒.๐ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้
		 ๑.๕ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน
		 ๑.๐ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก
		 ๐
หมายถึง ผลการเรียนตก

หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ตารางการเทียบรายวิชา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายวิชาพื้นฐานกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
หมวดวิชาทักษะชีวิตและหมวดวิชาเลือกเสรี
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๕๑
พุทธศักราช ๒๕๕๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๖ นก. กลุ่มวิชาภาษาไทย
๓ นก.
๒๐๐๐-๑๑๐๑ ภาษาไทยพื้นฐาน
๒-๐-๒
๒๐๐๐-๑๑๐๒ ภาษาไทยเพื่ออาชีพ *
๑-๐-๑
๒๐๐๐-๑๑๐๔ การพูดในงานอาชีพ *
๑-๐-๑
๒๐๐๐-๑๑๐๕ การเขียนในงานอาชีพ *
๑-๐-๑
๒๐๐๐-๑๑๐๖ ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
๑-๐-๑
หมายเหตุ
* หมายถึง น�ำไปเทียบเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
๖ นก. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
๖ นก.
ภาษาต่างประเทศ
๒๐๐๐-๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ๑
๒-๐-๒
๒๐๐๐-๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ๒
๒-๐-๒
๒๐๐๐-๑๒๐๕ การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจ�ำวัน
๐-๒-๑
๒๐๐๐-๑๒๐๖ การเขียนในชีวิตประจ�ำวัน
๐-๒-๑
กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ๖ นก. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
๔ นก.
๒๐๐๐-๑๓๐๑ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
๑-๒-๒
๒๐๐๐-๑๓๐๒ วิทยาศาสตร์เพือ่ พัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม ** ๑-๒-๒
๒๐๐๐-๑๓๐๓ วิทยาศาสตร์เพือ่ พัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ** ๑-๒-๒
๒๐๐๐-๑๓๐๔ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม ** ๑-๒-๒
๒๐๐๐-๑๓๐๕ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ** ๑-๒-๒
๒๐๐๐-๑๓๐๖ โครงงานวิทยาศาสตร์ *
๐-๒-๑
หมายเหตุ
* หมายถึง น�ำไปเทียบเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
** หมายถึง เลือกตามสาขาวิชาที่เรียนเพื่อน�ำไปเทียบเป็นรายวิชา
ในหมวดวิชาทักษะชีวิต
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๕๑
พุทธศักราช ๒๕๕๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๖ นก. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
๔ นก.
๒๐๐๐-๑๔๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน
๒-๐-๒
๒๐๐๐-๑๔๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ *
๒-๐-๒
๒๐๐๐-๑๔๐๓ คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม ๑ **
๒-๐-๒
๒๐๐๐-๑๔๐๕ เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสเบื้องต้น ** ๒-๐-๒
๒๐๐๐-๑๔๐๖ คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม **
๒-๐-๒
๒๐๐๐-๑๔๐๗ คณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบ **
๒-๐-๒
หมายเหตุ
* หมายถึง น�ำไปเทียบเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
** หมายถึง เลือกตามสาขาวิชาที่เรียนเพื่อน�ำไปเทียบเป็นรายวิชา
ในหมวดวิชาทักษะชีวิต
๓ นก.
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ๘ นก. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
๒๐๐๐-๑๕๐๑ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
๒-๐-๒
ศาสนาและวัฒนธรรม
๒๐๐๐-๑๕๐๒ ทักษะชีวิตและสังคม *
๒-๐-๒
๒๐๐๐-๑๕๐๓ ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย *
๒-๐-๒
๒๐๐๐-๑๕๐๗ ประวัติศาสตร์ชาติไทย
๑-๐-๑
หมายเหตุ
* หมายถึง น�ำไปเทียบเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ๓ นก. กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ๒ นก.
และพลศึกษา
๒๐๐๐-๑๖๐๓ การออกก�ำลังกายเพื่อเสริมสร้าง
๐-๒-๑
สมรรถภาพในการท�ำงาน
๒๐๐๐-๑๖๐๖ การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
๑-๐-๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๓ นก.
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน ๓ นก.
อาชีพและเทคโนโลยี
รวม หมวดวิชาทักษะชีวิต ๒๒ หน่วยกิต
จ�ำนวนหน่วยกิตรวม ๔๑ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
๑๐ หน่วยกิต

หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ตารางการเทียบรายวิชา

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาบังคับ
กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ หมวดวิชาทักษะชีวิตและหมวดวิชาเลือกเสรี
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๕๑
พุทธศักราช ๒๕๕๖
วิชาภาษาไทย
กลุ่มวิชาภาษาไทย
๓ นก.
พท๓๑๐๐๑ ภาษาไทย
๕ นก. ๒๐๐๐-๑๑๐๑ ภาษาไทยพื้นฐาน
๒-๐-๒
๒๐๐๐-๑๑๐๒ ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
๑-๐-๑
๒๐๐๐-๑๑๐๔ การพูดในงานอาชีพ *
๑-๐-๑
๒๐๐๐-๑๑๐๕ การเขียนในงานอาชีพ *
๑-๐-๑
หมายเหตุ
* หมายถึง น�ำไปเทียบเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
๖ นก.
วิชาภาษาต่างประเทศ
๒-๐-๒
พต๓๑๐๐๑ ภาษาอังกฤษเพือ่ ชีวติ ๕ นก. ๒๐๐๐-๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ๑
๒๐๐๐-๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ๒
๒-๐-๒
และสังคม
๒๐๐๐-๑๒๐๕ การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจ�ำวัน
๐-๒-๑
หมายเหตุ
ต้องเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศเพิ่มในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
อีก ๑ รายวิชา จ�ำนวน ๑ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
๔ นก.
วิชาวิทยาศาสตร์
๑-๒-๒
พว๓๑๐๐๑ วิทยาศาสตร์
๕ นก. ๒๐๐๐-๑๓๐๑ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
๒๐๐๐-๑๓๐๒ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ
๑-๒-๒
ช่างอุตสาหกรรม ***
๒๐๐๐-๑๓๐๓ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจ
๑-๒-๒
และบริการ **
๒๐๐๐-๑๓๐๔ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม ** ๑-๒-๒
๒๐๐๐-๑๓๐๕ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ** ๑-๒-๒
๒๐๐๐-๑๓๐๖ โครงงานวิทยาศาสตร์ *
๐-๒-๑
หมายเหตุ
* หมายถึง น�ำไปเทียบเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
** หมายถึง เลือกตามสาขาวิชาที่เรียนเพื่อน�ำไปเทียบเป็นรายวิชา
ในหมวดวิชาทักษะชีวิต
*** หมายถึง กรณีเรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรม ต้องเรียนเพิ่ม
วิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
๔ นก.
พค๓๑๐๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ นก.
๒๐๐๐-๑๔๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน
๒-๐-๒
๒๐๐๐-๑๔๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
๒-๐-๒
หมายเหตุ
กรณีเรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรม ให้เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
วิชาชีพเพิ่มเติมตามเงื่อนไข ของหลักสูตร
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หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๕๑
พุทธศักราช ๒๕๕๖
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
๒ นก.
ทช๓๑๐๐๒ สุขศึกษา พลศึกษา
๒ นก. ๒๐๐๐-๑๖๐๓ การออกก�ำลังกายเพื่อเสริมสร้าง
๐-๒-๑
สมรรถภาพในการท�ำงาน
๒๐๐๐-๑๖๐๖ การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
๑-๐-๑
วิชาสังคมศึกษา
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
๓ นก.
สค๓๑๐๐๑ สังคมศึกษา
๓ นก. ๒๐๐๐-๑๕๐๒ ทักษะชีวิตและสังคม *
๒-๐-๒
๒๐๐๐-๑๕๐๗ ประวัติศาสตร์ชาติไทย
๑-๐-๑
ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
๒-๐-๒สค๓๑๐๐๒ ศาสนาและหน้าที่พลเมือง ๒ นก. ๒๐๐๐-๑๕๐๑ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
หมายเหตุ
* หมายถึง น�ำไปเทียบเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
๑ นก.
ทักษะการขยายอาชีพ
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
อช๓๑๐๐๒ ทักษะการขยายอาชีพ
๔ นก. ๒๕๐๑-๘๕๐๑ โครงการ
*-*-๔
พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
๒ นก.
ทักษะการเรียนรู้
วิชาเลือกเสรี
ทร๓๑๐๐๑ ทักษะการเรียนรู้
๕ นก. ๒๐๐๐*๙๓๐๑ ทักษะการเรียนรู้ *
๒-๐-๒
หมายเหตุ
* หมายถึง รายวิชาพัฒนาเพิ่มเติม น�ำไปเทียบเป็นรายวิชา
ในหมวดวิชาเลือกเสรี
ช่องทางการขยายอาชีพ
๒ นก.
วิชาเศรษฐกิจพอเพียง
ทช๓๑๐๐๑ เศรษฐกิจพอเพียง
๑ นก. ๒๐๐๐*๙๕๐๑ เศรษฐกิจพอเพียง
๑-๐-๑
หมายเหตุ
* หมายถึง รายวิชาพัฒนาเพิ่มเติม น�ำไปเทียบเป็นรายวิชา
ในหมวดวิชาเลือกเสรี
ศิลปศึกษา
ทช๓๑๐๐๓ ศิลปศึกษา
๒ นก. ๒๐๐๐*๙๕๐๒ ศิลปศึกษา
๒-๐-๒
หมายเหตุ
* หมายถึง รายวิชาพัฒนาเพิ่มเติม น�ำไปเทียบเป็นรายวิชา
ในหมวดวิชาเลือกเสรี
รวม หมวดวิชาทักษะชีวิต
๒๑ หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพ
๔ หน่วยกิต
จ�ำนวนหน่วยกิตรวม ๔๔ หน่วยกิต
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
หมวดวิชาเลือกเสรี
๑๐ หน่วยกิต

หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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บทที่ ๓

การจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ทวิศึกษา)
การสมัครเข้าเป็นนักเรียน
ผูเ้ ข้าเรียนตามโครงการการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศกึ ษา)
ของสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต้องส�ำเร็จการศึกษาไม่ตำ�่ กว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓
หรือเทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผล
การเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ ก�ำหนด ดังต่อไปนี้
		 ๑. มีความประพฤติเรียบร้อย
		 ๒. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
		 ๓. มีภูมิลำ� เนาเป็นหลักแหล่งหรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกันมาแสดง
		 ๔. มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
		 ๕. มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
		 ๖. เป็นนักเรียนในสังกัดสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
		 ๗. ผูเ้ ข้าเรียนโครงการการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศกึ ษา)
			 ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ รูปแบบ วิธกี ารเรียนเป็นอย่างดี และยอมรับการจัดการอาชีวศึกษาตามแบบ
			 ทวิศึกษาเป็นอย่างดี



ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถก�ำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมของโครงการ โดยผู้สมัครเข้าเรียน
ตามโครงการการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศกึ ษา) ต้องแจ้งความประสงค์
ในการสมัครเรียน อย่างน้อยตามแบบที่ก�ำหนดแนบท้ายภาคผนวกนี้
การเป็นนักเรียน
๑. ผู้เข้าเรียนขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการส�ำเร็จการศึกษาตามวันและเวลาที่สถานศึกษาก�ำหนด
โดยช�ำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือสถานศึกษาก�ำหนด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้เสร็จสิ้นก่อน
วันเปิดภาคเรียน โดยมีผู้ปกครองซึ่งสถานศึกษาเชื่อถือมาให้ค�ำรับรองและท�ำหนังสือมอบตัว
๒. สถานศึกษาจัดการปฐมนิเทศให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อให้ทราบแนวทางและกฎเกณฑ์ต่างๆ
ในการเรียน
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๓. สถานศึ ก ษาออกบั ต รประจ� ำ ตั ว ให้ แ ก่ นั ก เรี ย น โดยบั ต รประจ� ำ ตั ว ต้ อ งระบุ เ ลขที่ ชื่ อ สถานศึ ก ษา
รหัสสถานศึกษา ชือ่ ชือ่ สกุลนักเรียน รหัสประจ�ำตัวนักเรียน เลขประจ�ำตัวประชาชน วันออกบัตร วันหมดอายุ ลายมือชือ่
หัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ท�ำการแทน และให้มีรูปถ่ายครึ่งตัวของนักเรียน หน้าตรง ไม่สวมหมวก
ไม่สวมแว่นตาสีด�ำ แต่งเครื่องแบบนักเรียน ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ติดลงในบัตร ให้มีลายมือชื่อของนักเรียน และประทับ
ตราของสถานศึกษาที่มุมใดมุมหนึ่งของรูปถ่ายนักเรียน โดยให้ติดที่รูปถ่ายบางส่วน
บัตรประจ�ำตัวนี้ให้มีอายุเท่ากับระยะเวลาที่มีสภาพนักเรียนในสถานศึกษาแห่งนั้น แต่ต้อง ไม่เกิน ๓ ปีนับแต่
วันออกบัตร ถ้าบัตรประจ�ำตัวหมดอายุในระหว่างที่ยังมีสภาพนักเรียน ก็ให้สถานศึกษา ต่ออายุบัตรเป็นปีๆ ไป
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๕๖
		 หลักสูตรการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มุ่งให้มีความสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ ปรัชญาการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
หรือมาตรฐานสมรรถนะของสาขาวิชานั้นๆ ในการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลิตผู้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ในระดับฝีมอื มีสมรรถนะทีส่ ามารถปฏิบตั งิ านอาชีพได้จริง มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสยั ทีเ่ หมาะสม
ในการท�ำงาน สอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจและสังคม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข และพัฒนา
ตนเองให้มคี วามก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ พร้อมกันนีย้ งั เป็นหลักสูตรทีส่ ำ� นักงาน ก.พ. ได้พจิ ารณาแล้วมีมติรบั รอง
คุณวุฒติ ามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพของส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าอาจบรรจุเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญในต�ำแหน่ง ที่ ก.พ. ก�ำหนดว่าคุณวุฒิดังกล่าวเป็นคุณสมบัติเฉพาะส�ำหรับต�ำแหน่งได้ในอัตรา
เงินเดือนต่างๆ โดยโครงสร้างหลักสูตรอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกอบด้วยประเภทวิชา ดังนี้
		 ๑.๑ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
		 ๑.๒ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
		 ๑.๓ ประเภทวิชาศิลปกรรม
		 ๑.๔ ประเภทวิชาคหกรรม
		 ๑.๕ ประเภทวิชาเกษตรกรรม
		 ๑.๖ ประเภทวิชาประมง
		 ๑.๗ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
		 ๑.๘ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
		 ๑.๙ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


		 นอกจากนี้ ในแต่ละประเภทวิชาแบ่งเป็นสาขาวิชาและสาขางาน รายละเอียดตามภาคผนวก

หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๕๖
รายวิชา
๑. หมวดวิชาทักษะชีวิต
๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย
๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
๑.๕ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
๑.๖ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
๒. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
๒.๑ กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
๒.๒ กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
๒.๓ กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
๒.๔ ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
๒.๕ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
รวม

หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า ๒๒ นก.
ไม่น้อยกว่า ๓ นก.
ไม่น้อยกว่า ๖ นก.
ไม่น้อยกว่า ๔ นก.
ไม่น้อยกว่า ๔ นก.
ไม่น้อยกว่า ๓ นก.
ไม่น้อยกว่า ๒ นก.
ไม่น้อยกว่า ๗๑ นก.
ไม่น้อยกว่า ๑๘ นก.
๒๔ นก.
ไม่น้อยกว่า ๒๑ นก.
๔ นก.
๔ นก.
ไม่น้อยกว่า ๑๐ นก.
ไม่น้อยกว่า ๑๐๓ นก.

๒. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
		 สถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้
		
๒.๑ รายวิชาพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สถานศึกษา
จัดรายวิชาพื้นฐานตาม ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมจ�ำนวน ๔๑ หน่วยกิต โดยวางแผนการจัดรายวิชาพื้นฐาน ดังนี้
			 ๒.๑.๑ รายวิชาพืน้ ฐานทีจ่ ะเทียบโอนผลการเรียนเข้าสูร่ ายวิชาในกลุม่ วิชาต่าง ๆ ของหมวดวิชาทักษะชีวติ
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ จ�ำนวน ๒๒ หน่วยกิต การจัดรายวิชาพื้นฐานกลุ่มนี้
ให้พิจารณาถึงมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
			 ๒.๑.๒ รายวิชาพื้นฐานที่จะเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ จ�ำนวน ๑๐ หน่วยกิต การจัดรายวิชาพืน้ ฐานกลุม่ นี้ ให้พจิ ารณาถึงมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

		
๒.๒ รายวิชาเพิ่มเติม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สถานศึกษา
ต้องจัดรายวิชาเพิ่มเติม รวมไม่น้อยกว่า ๔๐ หน่วยกิต โดยวางแผนการจัดดังนี้
			 ๒.๒.๑ รายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือจุดเน้นของ
สถานศึกษา (ถ้ามี)
			 ๒.๒.๒ รายวิชาเพิม่ เติมในกรณีทตี่ อ้ งการวุฒปิ ระกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางานใด ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ให้น�ำรายวิชาในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไม่นอ้ ยกว่า ๗๑ หน่วยกิต ไปจัดเป็นหลักสูตรสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน การก�ำหนด
รายวิชา ได้แก่ ชื่อรายวิชา จุดประสงค์ เนื้อหารายวิชา และชั่วโมงเรียน เป็นไปตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๕๖ การคิดค่าหน่วยกิตเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คือ
๔๐ ชั่วโมง เท่ากับ ๑ หน่วยกิต แต่จ�ำนวนหน่วยกิตรายวิชาต้องไม่น้อยกว่ารายวิชาในโครงสร้างของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
		
๒.๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้างเวลาเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย คือ ๓๖๐ ชั่วโมง/ ๓ ปี โดยจัดให้เรียนทุกภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์

โครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงการการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
รายวิชา
๑. รายวิชาพื้นฐาน
๑.๑ ภาษาไทย
๑.๒ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
๑.๓ วิทยาศาสตร์
๑.๔ คณิตศาสตร์
๑.๕ สังคมศึกษา
๑.๖ สุขศึกษาและพลศึกษา
๑.๗ ศิลปะ
๑.๘ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๒. รายวิชาเพิ่มเติม (ไม่น้อยกว่า ๔๐ นก.)
๒.๑ รายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
หรือจุดเน้นของสถานศึกษา
๒.๒ รายวิชาเพิ่มเติมจัดตามหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ หลักสูตร ปวช.
๑) กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ๒) กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
๓) กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก ๔) ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
๕) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
๓. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๓๖๐ ชั่วโมง)
รวม

หน่วยกิต
๔๑ นก.
๖ นก.
๖ นก.
๖ นก.
๖ นก.
๘ นก.
๓ นก.
๓ นก.
๓ นก.
(.... นก.)
(ไม่น้อยกว่า ๗๑ นก.)

ไม่น้อยกว่า ๑๑๒ นก.

หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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๓. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
		 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
		 ๓.๑ ก� ำ หนดให้ ผู ้ เรี ย นเรี ย นรายวิ ช าตามโครงสร้ า งและมาตรฐานหลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รวมไม่น้อยกว่า ๗๖ หน่วยกิต ประกอบด้วย รายวิชาบังคับไม่น้อยกว่า
๔๔ หน่วยกิต และรายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๓๒ หน่วยกิต รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต จ�ำนวน ๒๐๐ ชั่วโมง
		 ๓.๒ รายวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า ๔๔ หน่วยกิต สามารถเทียบรายวิชาและโอนผลการเรียนเข้าสู่หมวดวิชา
ทักษะชีวิตและหมวดวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ตามแนวทางการโอนผล
การเรียน
		 ๓.๓ ก�ำหนดให้เรียนเพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ จ�ำนวน ๑ หน่วยกิต เพื่อให้สามารถเทียบโอน
รายวิชาและจ�ำนวนหน่วยกิตเข้าสู่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ได้ครบตามที่ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก�ำหนดให้เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตร จ�ำนวน ๖ หน่วยกิต
		 ๓.๔ ก�ำหนดให้มีการเทียบโอนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต จ�ำนวน ๒๐๐ ชั่วโมง เข้าสู่กิจกรรมเสริม
หลักสูตรในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
		 ๓.๕ ก�ำหนดเงื่อนไขการจบหลักสูตร ต้องเป็นไปตามเกณฑ์การส�ำเร็จการศึกษาของทั้งสองหลักสูตร
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แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายวิชา
๑. รายวิชาบังคับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สุขศึกษา พลศึกษา
สังคมศึกษา
ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
การพัฒนาตนเองชุมชน สังคม
ทักษะการขยายอาชีพ
พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
ทักษะการเรียนรู้
ช่องทางการขยายอาชีพ
เศรษฐกิจพอเพียง
ศิลปศึกษา
๒. รายวิชาเลือก
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพตามหลักสูตร ปวช. อาชีวศึกษา
กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
๓. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ชม.
รวมไม่น้อยกว่า

หน่วยกิต
๔๔ นก.
๕ นก.
๕ นก.
๕ นก.
๕ นก.
๒ นก.
๓ นก.
๒ นก.
๑ นก.
๔ นก.
๒ นก.
๕ นก.
๒ นก.
๑ นก.
๒ นก.
๗๒ นก.
๑๘ นก.
๒๔ นก.
๒๑ + ๑ (ภาษาอังกฤษ)
๔ นก.
๔ นก.
๑๑๖ นก.

หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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แนวคิดระบบการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิศึกษา

วิเคราะหประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน
- โรงเรียนสังกัด สพฐ. / กศน.
- สถานศึกษาสังกัด สอศ.
หลักสูตร ปวช.

หลักสูตร ม.ปลาย/ปวช.
รายวิชาพื้นฐาน
สพฐ.
๔๑ หนวยกิต
หรือ
รายวิชาบังคับ
กศน.
๔๔ หนวยกิต

รายวิชาพื้นฐาน
สพฐ.
๔๑ หนวยกิต
หรือ
รายวิชาบังคับ
กศน.
๔๔ หนวยกิต

วิธีการจัด
การเรียนการสอน
แผนการเรียน
ม.๔ ม.๕ ม.๖

หลักสูตร
การอาชีวศึกษา
หลักสูตร
ปวช. สาขาวิชา

รายวิชาพื้นฐาน /
รายวิชาบังคับ
สอนโดย สพฐ. / กศน.

หมวดวิชา
ทักษะชีวิต
มาจาก
การโอนผล
การเรียน

รหัสวิชา สพฐ./กศน.

สอนโดย สพฐ. / กศน.

รหัสวิชา สอศ.

รหัสวิชา สพฐ./กศน.

หลักสูตร ม.ปลาย

หลักสูตรสถานศึกษา

หมวดทักษะ
วิชาชีพ
หลักสูตร ปวช.
๗๑ หนวยกิต

- กลุมวิชาชีพพื้นฐาน
- กลุมวิชาชีพเฉพาะ
- กลุมวิชาชีพเลือก
- ฝกประสบการณ
ทักษะวิชาชีพ
- โครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ

รวมฝกงาน
ในสถานประกอบการ

สอนโดย สอศ.

รายวิชาชีพ
สอนโดย สอศ.

รหัสวิชา สอศ.



หมวดวิชา
ทักษะ
วิชาชีพ

หมวดวิชา
เลือกเสรี
มาจาก
การโอน
ผลการเรียน

๑. การวิเคราะห์ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
		 สถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ร่วมกับสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานความจ�ำเป็นและความต้องการของชุมชน จังหวัดและภูมภิ าค เพือ่ ก�ำหนดประเภทวิชา
สาขาวิชา และสาขางาน ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง และความต้องการของท้องถิ่น โดยการวิเคราะห์อาชีพจาก
ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ หรือผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ เพื่อก�ำหนดสมรรถนะ อันเป็นคุณลักษณะของผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาที่ตลาดแรงงานต้องการ
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แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

๒. การก�ำหนดหลักสูตรสถานศึกษา
		 หลังจากได้มีการวิเคราะห์ประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางานเป็นที่เหมาะสมแล้ว คณะกรรมการของ
สถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ร่วมกับสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะมีการน�ำโครงสร้างหลักสูตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ มาบูรณาการเป็นหลักสูตรสถานศึกษาในสังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือหลักสูตรส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ตามโครงการการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
๓. การจัดการเรียนการสอน
		 การจัดการเรียนการสอนเป็นการจัดการเรียนรู้ในสองสถานศึกษา โดยเรียนรายวิชาหมวดวิชาทักษะชีวิต
ในสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัย และเรียนรายวิชาหมวดวิชาทักษะวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามแผนการเรียนที่บูรณาการ ตามตัวอย่างแผนการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ
การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศกึ ษา) หน้า ๑๙-๒๑ และได้รบั การบริการ
ด้านการศึกษาจากรัฐอย่างมีคุณภาพ โดยค�ำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์จริง ให้ความส�ำคัญกับห้องปฏิบัติการ ฟาร์ม เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกและครุภัณฑ์
มาตรฐานตามที่สาขาวิชาก�ำหนด และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท�ำได้ คิดเป็น ท�ำเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ให้มีการจัดการ
เรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งให้มีการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
๔. การจัดหลักสูตรการอาชีวศึกษา
		 หลังจากจัดการเรียนการสอนในสองสถานศึกษาตามโครงการการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) แล้ว สถานศึกษาจะส่งผลการเรียนรายวิชาเมื่อเสร็จสิ้นปีการศึกษา
ซึ่งกันและกันตามข้อตกลง ในการนี้ สถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะต้องวางแผน
ด�ำเนินการเทียบและโอนผลการเรียนรายวิชาพืน้ ฐานของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน หรือรายวิชาบังคับ
ของส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่รายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิตและ
หมวดวิชาเลือกเสรี ตามที่กำ� หนดไว้ในตารางเทียบรายวิชา ในบทที่ ๒ พร้อมทั้งจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาทักษะ
วิชาชีพให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร ตามเงื่อนไขของการตัดสินผลการเรียนเพื่อส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ และนักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ตัวอย่าง
แผนการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงการการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
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แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย/หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. ๒๕๕๖
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ /๒๕๕๘
ภาคเรียนที่ ๑
รหัสวิชา
รายวิชา/กิจกรรม
วิชาพื้นฐาน
ท๓๑๑๐๑
ภาษาไทย ๑
ค๓๑๑๐๑
คณิตศาสตร์ ๑
ว๓๑๑๐๑
วิทยาศาสตร์ ๑
ส๓๑๑๐๑
สังคมศึกษา ๑
พ๓๑๑๐๑
สุขศึกษา ๑
ศ๓๑๑๐๑
ศิลปะ/ดนตรี ๑
ง๓๑๑๐๑
การงานอาชีพ ๑
อ๓๑๑๐๑
ภาษาอังกฤษ ๑
รวม
วิชาเพิ่มเติม
ส๓๐๒๐๑
หน้าที่พลเมือง
อาเซียนศึกษา
ต๓๑๒๐๑
ภาษาพม่า ๑๑
รวม
กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
๒๒๐๐-๑๐๐๒ การบัญชีเบื้องต้น ๑
๒๒๐๐-๑๐๐๔ การขายเบื้องต้น ๑
๒๒๐๐-๑๐๐๖ พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
๒๒๐๔-๒๐๐๑ คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
๒๒๐๔-๒๐๐๒ ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
รวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคม
รวม
รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่ ๑

นก.

ชม.

๑
๑
๑
๑
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๑
๖.๕

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๒๐
๒๐
๒๐
๔๐
๒๖๐

๐.๕
๐.๕
๐.๕
๑.๕

๒๐
๒๐
๒๐
๖๐

๑-๒-๒ ๖๐
๒-๐-๒ ๔๐
๑-๒-๒ ๖๐
๑-๒-๒ ๖๐
๒-๒-๓ ๘๐
๑๑ ๓๐๐

๑๙

๒๐
๒๐
๒๐
๖๐
๖๘๐

ภาคเรียนที่ ๒
รหัสวิชา
รายวิชา/กิจกรรม
วิชาพื้นฐาน
ท๓๑๑๐๒
ภาษาไทย ๒
ค๓๑๑๐๒
คณิตศาสตร์ ๒
ว๓๑๑๐๒
วิทยาศาสตร์ ๒
ส๓๑๑๐๒
สังคมศึกษา ๒
พ๓๑๑๐๒
สุขศึกษา ๒
ศ๓๑๑๐๒
ศิลปะ/ดนตรี ๒
ง๓๑๑๐๒
การงานอาชีพ ๒
อ๓๑๑๐๒
ภาษาอังกฤษ ๒
รวม
วิชาเพิ่มเติม
ส๓๐๒๐๒
หน้าที่พลเมือง
อาเซียนศึกษา
ต๓๑๒๐๒
ภาษาพม่า ๑๒
รวม
กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
๒๒๐๐-๑๐๐๓ การบัญชีเบื้องต้น ๒
๒๒๐๐-๑๐๐๕ การขายเบื้องต้น ๒
๒๒๐๐-๑๐๐๗ พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
๒๒๐๔-๒๐๐๓ เครือข่ายคอมฯเบื้องต้น
๒๒๐๔-๒๐๐๔ คณิตศาสตร์คอมฯ
รวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคม
รวม
รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่ ๒

นก.

ชม.

๑ ๔๐
๑ ๔๐
๑ ๔๐
๑ ๔๐
๐.๕ ๒๐
๐.๕ ๒๐
๐.๕ ๒๐
๑ ๔๐
๖.๕ ๒๖๐
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๑.๕

๒๐
๒๐
๒๐
๖๐

๑-๒-๒ ๖๐
๑-๒-๒ ๖๐
๑-๒-๒ ๖๐
๑-๒-๒ ๖๐
๑-๒-๒ ๖๐
๑๐ ๓๐๐

๑๘

๒๐
๒๐
๒๐
๖๐
๖๘๐

หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒๕๕๙

๒-๒-๓ ๘๐

๒๒๐๔-๒๐๐๖ พื้นฐานเขียนโปรแกรม

๒-๒-๓ ๘๐

นก.

ชม.

๑
๑
๑
๑
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๑
๖.๕

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๒๐
๒๐
๒๐
๔๐
๒๖๐

๐.๕
๐.๕
๐.๕
๑.๕

๒๐
๒๐
๒๐
๖๐

๒-๐-๒ ๔๐
๑-๒-๒ ๖๐

หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคม
รวม
รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่ ๑
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๑๐

๒๖๐

๑๘

๒๐
๒๐
๒๐
๖๐
๖๒๐

ภาคเรียนที่ ๒
รหัสวิชา
รายวิชา/กิจกรรม
วิชาพื้นฐาน
ท๓๒๑๐๒
ภาษาไทย ๔
ค๓๒๑๐๒
คณิตศาสตร์ ๔
ว๓๒๑๐๒
วิทยาศาสตร์ ๔
ส๓๒๑๐๒
สังคมศึกษา ๔
พ๓๒๑๐๒
สุขศึกษา ๔
ศ๓๒๑๐๒
ศิลปะ/ดนตรี ๔
ง๓๒๑๐๒
การงานอาชีพ ๔
อ๓๒๑๐๒
ภาษาอังกฤษ ๔
รวม
วิชาเพิ่มเติม
ส๓๐๒๐๔
หน้าที่พลเมือง
อาเซียนศึกษา
ต๓๒๒๐๒
ภาษาพม่า ๒๒
รวม
กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
๒๒๐๐-๑๐๐๑ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
๒๒๐๔-๒๐๐๗ การเขียนโปรแกรม
๒๒๐๔-๒๐๐๘ โปรแกรมจัดการฐาน
ข้อมูล
กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
๒๒๐๔-๒๑๐๑ องค์ประกอบศิลป์
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคม
รวม
รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่ ๒

แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

นก.

ชม.

๑ ๔๐
๑ ๔๐
๑ ๔๐
๑ ๔๐
๐.๕ ๒๐
๐.๕ ๒๐
๐.๕ ๒๐
๑ ๔๐
๖.๕ ๒๖๐
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๑.๕

๒๐
๒๐
๒๐
๖๐

๒-๐-๒ ๔๐
๒-๒-๓ ๘๐
๒-๒-๓ ๘๐

๒๒๐๔-๘๐๐๑ ฝึกงาน *-*-๔ ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ชม (ภาคฤดูร้อน)

ภาคเรียนที่ ๑
รหัสวิชา
รายวิชา/กิจกรรม
วิชาพื้นฐาน
ท๓๒๑๐๑
ภาษาไทย ๓
ค๓๒๑๐๑
คณิตศาสตร์ ๓
ว๓๒๑๐๑
วิทยาศาสตร์ ๓
ส๓๒๑๐๑
สังคมศึกษา ๓
พ๓๒๑๐๑
สุขศึกษา ๓
ศ๓๒๑๐๑
ศิลปะ/ดนตรี ๓
ง๓๒๑๐๑
การงานอาชีพ ๓
อ๓๒๑๐๑
ภาษาอังกฤษ ๓
รวม
วิชาเพิ่มเติม
ส๓๐๒๐๓
หน้าที่พลเมือง
อาเซียนศึกษา
ต๓๒๒๐๒
ภาษาพม่า ๒๑
รวม
กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
๒๐๐๑-๑๐๐๑ ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
๒๐๐๑-๒๐๐๑ คอมฯและสารสนเทศ
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
๒๒๐๔-๒๐๐๕ คอมฯและการบ�ำรุงรักษา

๑-๒-๒ ๖๐

๑๐

๒๖๐

๑๘

๒๐
๒๐
๒๐
๖๐
๖๔๐ ๓๒๐

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒๕๖๐
ภาคเรียนที่ ๑
รหัสวิชา
รายวิชา/กิจกรรม
วิชาพื้นฐาน
ท๓๓๑๐๑
ภาษาไทย ๕
ค๓๓๑๐๑
คณิตศาสตร์ ๕
ว๓๓๑๐๑
วิทยาศาสตร์ ๕
ส๓๓๑๐๑
สังคมศึกษา ๕
ส๓๓๑๐๒
ประวัติศาสตร์ ๑
พ๓๓๑๐๑
สุขศึกษา ๕
ศ๓๓๑๐๑
ศิลปะ/ดนตรี ๕
ง๓๓๑๐๑
การงานอาชีพ ๕
อ๓๓๑๐๑
ภาษาอังกฤษ ๕
รวม
กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
๒๒๐๔-๒๑๐๓ โปรแกรมตารางค�ำนวณ
๒๒๐๔-๒๑๐๘ โปรแกรมประมวลผลค�ำ
๒๒๐๔-๒๑๐๔ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
๒๒๐๔-๒๑๐๖ โปรแกรมมัลติมีเดีย

นก.

ชม.

๑
๑
๑
๑
๑
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๑
๗.๕

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๒๐
๒๐
๒๐
๔๐
๓๐๐

๒-๒-๓
๑-๒-๒
๒-๒-๓
๒-๒-๓

๘๐
๖๐
๖๐
๘๐

หมวดวิชาเลือกเสรี

รวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคม
รวม
รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่ ๑

๑๑

๒๘๐

๒๐
๒๐
๒๐
๖๐
๑๘.๕ ๖๔๐

ภาคเรียนที่ ๒
รหัสวิชา
รายวิชา/กิจกรรม
วิชาพื้นฐาน
ท๓๓๑๐๒
ภาษาไทย ๖
ค๓๓๑๐๒
คณิตศาสตร์ ๖
ว๓๓๑๐๒
วิทยาศาสตร์ ๖
ส๓๓๑๐๒
สังคมศึกษา ๖
ส๓๓๑๐๓
ประวัติศาสตร์ ๒
พ๓๓๑๐๒
สุขศึกษา ๖
ศ๓๓๑๐๒
ศิลปะ/ดนตรี ๖
ง๓๓๑๐๒
การงานอาชีพ ๖
อ๓๓๑๐๒
ภาษาอังกฤษ ๖
รวม
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
๒๒๐๔-๒๐๐๙ การสร้างเว็บไซค์
กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
๒๒๐๔-๒๑๐๙ โปรแกรมส�ำเร็จรูป
๒๒๐๔-๒๑๐๗ การเขียนโปรแกรม
๒๒๐๔-๒๑๐๕ โปรแกรมกราฟฟิก
หมวดวิชาเลือกเสรี
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
๒๒๐๔-๘๕๐๑ โครงการ
รวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคม
รวม
รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่ ๒

นก.

ชม.

๑
๔๐
๑
๔๐
๑
๔๐
๑
๔๐
๑
๔๐
๐.๕ ๒๐
๐.๕ ๒๐
๐.๕ ๒๐
๑
๔๐
๗.๕ ๓๐๐
๒-๒-๓ ๘๐
๑-๒-๒ ๖๐
๒-๒-๓ ๘๐
๒-๒-๓ ๘๐

*-*-๔ ๘๐
๑๕ ๓๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๖๐
๒๒.๕ ๗๒๐

หน่วยศึกษานิเทศก์
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๕. การวัดและประเมินผล
		 เน้นการประเมินสภาพจริง ทัง้ นี้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๖
๖. การโอนผลการเรียน
		 ๖.๑ หมวดวิชาทักษะชีวิต
			 เป็นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิต ของสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายวิชาบังคับ ๔๔ หน่วยกิต ในสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยสถานศึกษาต้นสังกัดแล้วใช้วิธีการโอนผลการเรียน
เข้าสูห่ ลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๕๖ ในหมวดวิชาทักษะชีวติ แต่เงือ่ นไขของการเรียนรายวิชา
ในหมวดวิชาทักษะชีวติ ก�ำหนดใหเ รียนรายวิชาลาํ ดับแรกของกลุม วิชา หรือตามทีก่ ลุม วิชากําหนด และเลือกเรียนรายวิชา
สว นทีเ่ หลือตามทีก่ าํ หนดในแตล ะกลุม วิชา ใหส อดคลองหรือสัมพันธกบั สาขาวิชาทีเ่ รียนอีก รวมไมนอ ยกวา ๒๒ หนวยกิต
ซึ่งส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ด�ำเนินการจัดท�ำตารางเทียบโอนรายวิชาจากมาตรฐานการเรียนรู้
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาพืน้ ฐาน และหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาบังคับ
สู่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ หมวดวิชาทักษะชีวิตและหมวดวิชาเลือกเสรี ตามตารางเทียบ
รายวิชา ในบทที่ ๒ ประกอบด้วย
				 ๖.๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย
ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
				 ๖.๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
				 ๖.๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
				 ๖.๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
				 ๖.๑.๕ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
				 ๖.๑.๖ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ไม่น้อยกว่า ๒ หน่วยกิต
		 ๖.๒ หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
				 ในหลักสูตรการอาชีวศึกษาแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน ก�ำหนดให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
และมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา ๗๑ หนวยกิต ประกอบด้วย
				 ๖.๒.๑ กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน		
๑๘ หนวยกิต
				 ๖.๒.๒ กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ		
๒๔ หนวยกิต
				 ๖.๒.๓ กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
ไมนอยกวา ๒๑ หนวยกิต
				 ๖.๒.๔ ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 		
๔ หนวยกิต
				 ๖.๒.๕ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ		
๔ หนวยกิต
			 ซึ่งโครงการการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
จะต้ อ งน� ำ รายวิ ช าในหมวดทั ก ษะวิ ช าชี พ ไปจั ด การเรี ย นการสอนในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ซึง่ มีความพร้อมทัง้ ทางด้านครู บุคลากร เครือ่ งมือ อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ และห้องปฏิบตั กิ ารประจ�ำสาขาวิชา
แล้วโอนผลการเรียนเข้าสู่หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายในรายวิชาเพิ่มเติม หรือรายวิชาเลือกต่อไป
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แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

		 ๖.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี
			 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่กําหนด หรือเลือกเรียนจากรายวิชา
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน ทัง้ นี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
สามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเลือกเสรีไดตามบริบทและความตองการของชุมชนและทองถิ่น ไม่น้อยกว่า
๑๐ หน่วยกิต ซึง่ ในการนี้ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จดั ท�ำตารางเทียบรายวิชาเพือ่ โอนผลการเรียนจาก
รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาบังคับ เข้าสู่รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีตามตารางเทียบรายวิชา ในบทที่ ๒
		 ๖.๔ กิจกรรมเสริมหลักสูตร
			 สถานศึกษาอาชีวศึกษาต้องจัดให้มกี จิ กรรมเสริมหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า ๒ ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทกุ ภาคเรียน
เพือ่ พัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินยั การต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์การท�ำงาน ปลูกฝังจิตส�ำนึก และเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ใช้กระบวนการกลุ่มในการท�ำประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งการทะนุบ�ำรุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
โดยการวางแผน ลงมือปฏิบตั ิ ประเมินผล และปรับปรุงการท�ำงาน ทัง้ นี้ ส�ำหรับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทัง้ ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย สามารถด�ำเนินการเองและเทียบโอนได้
๗. การส�ำเร็จการศึกษา
		 การตัดสินผลการเรียนเพือ่ ส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ให้ถอื
ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
		 ๗.๑ ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ครบตามทีก่ ำ� หนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละประเภทวิชา
และสาขาวิชา
		 ๗.๒ ได้จ�ำนวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละประเภทวิชา และ
สาขาวิชา
		 ๗.๓ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า ๒.๐๐ และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์
ที่กำ� หนด
		 ๗.๔ เข้าร่วมกิจกรรมในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ครบทุกภาคเรียน โดยมีเวลาเข้าร่วม
ปฏิบัติกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาที่จัดกิจรรมในแต่ละภาคเรียน
๘. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
		 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเป็นการยืนยันว่าผู้ส�ำเร็จการศึกษามีสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพที่กำ� หนดไว้ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ แต่ละประเภทวิชา สาขาวิชาและ
สาขางาน ซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
		 ๘.๑ นักเรียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักเรียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา และสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร
		 ๘.๒ ในการก�ำหนดเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้ด�ำเนินการ
โดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/สถานประกอบการหรือองค์กรภายนอก
มีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
		 ๘.๓ ให้มีการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการพัฒนา
เครื่องมือ
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๙. การประกันคุณภาพหลักสูตร
		 ให้ทุกหลักสูตรการอาชีวศึกษากําหนดให้มีระบบประกันคุณภาพไว้ให้ชัดเจน อย่างน้อยให้ครอบคลุม
ใน ๔ ประเด็น คือ
		
๙.๑ คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา โดยด�ำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามประเภทวิชาสาขาวิชา
และสาขางาน
		
๙.๒ การบริหารหลักสูตร เป็นการบริหารจัดการเรียนการสอนของประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน
ที่เปิดสอน ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาต้องจัดให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก ๕ ปี
		
๙.๓ ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษาจัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
ประกอบด้วยความพร้อมทางด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย งบประมาณ อาคาร
สถานที่ ห้องสมุดและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอื่นๆ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำ� หนดของสาขาวิชา สาขางาน
		
๙.๔ ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน ให้สถานศึกษาที่ร่วมจัดการศึกษาด�ำเนินการส�ำรวจ
ความต้องการก�ำลังคนของตลาดแรงงาน รวมทั้งส�ำรวจความพึงพอใจของตลาดแรงงาน สังคม และชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ทุกปีการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อน�ำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ก�ำลังคนของตลาดแรงงานและมาตรฐานอาชีพ
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แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

ภารกิจและบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

๗
๘
๙

๑๐

๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

ภารกิจ
การประชาสัมพันธ์
การรับสมัครผู้เรียนในโครงการ
การขึ้นทะเบียน/บัตรประจ�ำตัวผู้เรียน
การปฐมนิเทศ การแนะแนว
การจัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษา
การจัดการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลรายวิชา
หลักสูตร สพฐ. รายวิชาพื้นฐาน
หลักสูตร สพฐ. รายวิชาเพิ่มเติม
หลักสูตร กศน. รายวิชาบังคับ
หลักสูตร กศน. รายวิชาเลือก
การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
การจัดกิจกรรม
หลักสูตร สพฐ. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หลักสูตร กศน. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
การโอนผลการเรียน
จากหลักสูตร สพฐ. รายวิชาพื้นฐาน
สู่หลักสูตร ปวช. หมวดวิชาทักษะชีวิตและหมวดวิชาเลือกเสรี
จากหลักสูตร กศน. รายวิชาบังคับ
สู่หลักสูตร ปวช. หมวดวิชาทักษะชีวิตและหมวดวิชาเลือกเสรี
จากหลักสูตร ปวช. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
สู่หลักสูตร สพฐ. รายวิชาเพิ่มเติม/บังคับ
จากหลักสูตร ปวช. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
สู่หลักสูตร กศน. รายวิชาเลือก
การสอบมาตรฐาน
สพฐ. การสอบ O-NET
กศน. การสอบ N-NET
สอศ. การสอย V-NET
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
การอนุมัติผลการเรียน
การปัจฉิมนิเทศ
การออกหลักฐานการศึกษา
การรายงานผู้จบการศึกษา
การประเมินผลการจัดการศึกษา

สถานศึกษา สถานศึกษา สถานศึกษา
สพฐ.
กศน.
สอศ.
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ภาคผนวก
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แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี
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สรุปสาขาวิชาและสาขางาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
ประเภทวิชา
๑. อุตสาหกรรม

๑ ช่างยนต์

สาขาวิชา

๒ ช่างกลโรงงาน

๓ ช่างเชื่อมโลหะ
๔ ช่างไฟฟ้าก�ำลัง
๕ ช่างอิเล็กทรอนิกส์
๖ ช่างก่อสร้าง
๗ ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
๘ สถาปัตยกรรม
๙ ส�ำรวจ
๑๐ ช่างเขียนแบบเครื่องกล
๑๑ ช่างซ่อมบ�ำรุง
๑๒ ช่างพิมพ์
๑๓ เทคนิคแว่นตาและเลนส์
๑๔ ช่างต่อเรือ

๒. พาณิชยกรรม
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๑๕ โทรคมนาคม
๑๖ โยธา
๑๗ อุตสาหกรรมยาง
๑๘ เมคคาทรอนิกส์
๑ การบัญชี
๒ การตลาด
๓ การเลขานุการ
๔ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๕ ธุรกิจสถานพยาบาล
๖ การประชาสัมพันธ์
๗ ธุรกิจค้าปลีก

สาขางาน

๑ ยานยนต์
๒ เครื่องกลอุตสาหกรรม
๓ เครื่องกลเรือ
๔ เครื่องกลเกษตร
๕ ตัวถังและสีรถยนต์
๑ เครื่องมือกล
๒ แม่พิมพ์โลหะ
๓ แม่พิมพ์พลาสติก
๔ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
๑ ผลิตภัณฑ์
๒ โครงสร้าง
๓ อุตสาหกรรมต่อตัวถังรถโดยสาร
๑ ไฟฟ้าก�ำลัง
๑ อิเล็กทรอนิกส์
๑ ก่อสร้าง
๑ เครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
๑ สถาปัตยกรรม
๑ ส�ำรวจ
๑ เขียนแบบเครื่องกล
๑ ซ่อมบ�ำรุงอุตสาหกรรม
๑ ช่างพิมพ์
๑ แว่นตาและเลนส์
๑ ต่อเรือโลหะ
๒ ต่อเรือไม้และไฟเบอร์กลาส
๓ นาวาสถาปัตย์
๑ โทรคมนาคม
๑ โยธา
๑ อุตสาหกรรมยาง
๑ เมคคาทรอนิกส์
๑ การบัญชี
๑ การตลาด
๑ การเลขานุการ
๑ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๑ ธุรกิจสถานพยาบาล
๑ การประชาสัมพันธ์
๑ ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
๑ ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
๑ ธุรกิจค้าปลีกสรรพสินค้า
๑ ธุรกิจค้าปลีกซุปเปอร์เซ็นเตอร์
๑ ธุรกิจค้าปลีกซุปเปอร์มาร์เก็ต

แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

ประเภทวิชา
๒. พาณิชยกรรม (ต่อ)
๓. ศิลปกรรม

สาขาวิชา
๘ ภาษาต่างประเทศ
๑ วิจิตรศิลป์
๒ การออกแบบ
๓ ศิลปหัตถกรรม
๔ ศิลปกรรมเซรามิก
๕ ศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเครือ่ ง
ประดับ
๖ การถ่ายภาพและวีดิทัศน์
๗ เทคโนโลยีศิลปกรรม
๘ คอมพิวเตอร์กราฟิก
๙ อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
๑๐ เครื่องประดับอัญมณี
๑๑ ช่างทองหลวง
๑๒ ศิลปการดนตรี

๔. คหกรรม

๑ แฟชั่นและสิ่งทอ

๒ อาหารและโภชนาการ
๓ คหกรรมศาสตร์

๕. เกษตรกรรม

๖. ประมง

๔ เสริมสวย
๑ เกษตรศาสตร์

๑ เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
๒ แปรรูปสัตว์นำ�้

สาขางาน
๑ ธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง
๑ ธุรกิจค้าปลีกอาหารและภัตตาคาร
๑ ภาษาต่างประเทศ
๑ วิจิตรศิลป์
๑ การออกแบบ
๑ ศิลปหัตถกรรม
๑ ศิลปกรรมเซรามิก
๑ ศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ
๑ การถ่ายภาพและวีดิทัศน์
๑ เทคโนโลยีศิลปกรรม
๑ คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
๒ มัลติมีเดีย
๓ แอนิเมชั่น
๑ ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
๑ เครื่องประดับอัญมณี
๒ การเจียระไนอัญมณี
๑ ช่างทองหลวง
๒ เครื่องประดับอัญมณี
๑ ดนตรี
๒ ดนตรีประกอบสื่อและการแสดง
๑ แฟชั่นดีไซน์
๒ เสื้อผ้าแฟชั่น
๓ อุตสาหกรรมเสื้อผ้า
๔ ธุรกิจแฟชั่น
๑ อาหารและโภชนาการ
๒ การแปรรูปอาหาร
๓ ธุรกิจอาหาร
๑ ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
๒ เด็กปฐมวัย
๓ คหกรรมเพื่อการโรงแรม
๑ เสริมสวย
๑ การเกษตร
๒ พืชศาสตร์
๓ สัตวศาสตร์
๔ ช่างเกษตร
๕ อุตสาหกรรมเกษตร
๖ ผลิตสัตว์น�้ำ
๑ เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
๑ แปรรูปสัตว์น�้ำ
๒ ผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำแช่เยือกแข็ง
๓ ซูริมิและผลิตภัณฑ์
๔ ผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำบรรจุกระป๋อง
หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ประเภทวิชา
สาขาวิชา
๗. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ๑ การโรงแรม
๒ การท่องเที่ยว
๘. อุตสาหกรรมสิ่งทอ
๑ เทคโนโลยีสิ่งทอ
๒ เคมีสิ่งทอ
๓ เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
๙. เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๙ ประเภทวิชา
๕๑ สาขาวิชา

สาขางาน

๑ การโรงแรม
๑ การท่องเที่ยว
๑ เทคโนโลยีสิ่งทอ
๑ เคมีสิ่งทอ
๑ เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ

๘๘ สาขางาน

หมายเหตุ เอกสารแนบท้ายหนังสือส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ ๐๖๐๖/๖๔๔๖
		 ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖
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แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

ตัวอย่าง
ข้อมูลประวัตินักเรียน นักศึกษา
กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจง
และตรวจสอบความถูกต้อง

ติดรูปถ่าย

ใบสมัครเข้าเรียน
การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
ระหว่างวิทยาลัย .....................................................
โรงเรียน/สถานศึกษา .............................................
วัน เดือน ปี ที่สมัคร .............................................. สถานที่รับสมัคร ..............................................................................
ประเภทวิชา ........................................ สาขาวิชา ........................................ สาขางาน ..................................................
ชื่อ-นามสกุล ................................................................ อายุ ............... วัน เดือน ปี เกิด ..............................................
เชื้อชาติ ................................... สัญชาติ ................................. ศาสนา .................... หมู่โลหิต ........... เพศ ...................
เลขประจ�ำตัวประชาชน 		
ส�ำเร็จการศึกษาจาก ....................................................... จังหวัด ................................... วุฒิการศึกษา .........................
ที่อยู่ บ้านเลขที่ ............... หมู่ที่ ....... ต�ำบล ............................ อ�ำเภอ .............................. จังหวัด ...............................
ชื่อ-นามสกุล บิดา ................................................ อาชีพ ....................................... เบอร์โทรศัพท์ ................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา ............................................ อาชีพ ....................................... เบอร์โทรศัพท์ .................................
ชื่อ-นามสกุล ผู้ปกครอง ....................................... อาชีพ ....................................... เบอร์โทรศัพท์ ................................
เกี่ยวข้องเป็น .......................................................

ลงชื่อ ................................................
(................................................)
ผู้สมัคร
ได้ตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
ลงชื่อ ................................................
(................................................)
ผู้รับสมัคร
......... / ....................... / .........

หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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6. เขียนเชิงธุรกิจ

5. เขียนเชิงกิจธุระ

4. เขียนเชิงวิชาการ

3. อ่านสารในชีวิตประจาวันและ
ในงานอาชีพ

2. พูดในชีวิตประจาวัน และในงาน
อาชีพ

หน่วยสมรรถนะ
1. ฟังและดูสารในชีวิตประจาวัน
และในงานอาชีพ

๓ นก.

แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

สมรรถนะย่อย
- ฟังและดูข่าว สารคดีหรือบันเทิงคดี ฟังคาสั่งหรือข้อแนะนา
การปฏิบัติ งาน ฟังและดูสารในงานอาชีพจากสื่อบุคคล สื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
- พูด สื่ อสารในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ที่กาหนด นาเสนอผลงาน
หรื อ บรรยายสรุ ป พู ด แนะน าการใช้ เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์
ผลงานหรือผลิตภัณฑ์ พูดสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงาน การใช้
ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการผลิตชิ้นงาน พูดเสนอขายสินค้า
และบริการ พูดติดต่อ กิจธุระ ขอความอนุเคราะห์ สนทนา
ทางโทรศัพท์ สัมภาษณ์งาน
- อ่ า นข่ า ว บทความ หรื อ สารคดี จ ากสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ห รื อ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ อ่านวรรณกรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นด้ าน
ภาษาที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
- อ่านคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการใช้อุปกรณ์ หรือรายละเอียด
ของผลิตภัณฑ์ อ่านประกาศรับสมัครงาน ข้อความโฆษณา
จากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- เขียนย่อความ เขียนเรียงความ เขียนโครงการ เขียนรายงาน
วิชาการ
- เขียนจดหมายสมัครงาน เขียนบันทึกข้อความในหน่วยงาน
เขียนรายงานการประชุม กรอกแบบ- ฟอร์มเอกสารประเภท
ต่าง ๆ เขียนแสดงความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ
- เขียนประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
6 นก. กลุ่มวิชาภาษาไทย

มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาใน
การดาเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรอง  การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย
ได้อย่างถูกต้อง ไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่อง - บทร้อยแก้วประเภทต่าง ๆ เช่น บทความ
ที่อ่าน
นวนิยาย และความเรียง
- บทร้อยกรอง เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน
ร่าย และลิลิต
๒. ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่าน  การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น
๓. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุกๆ ด้าน
- ข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
อย่างมีเหตุผล
แหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ ในชุมชน
๔. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน และ
- บทความ
ประเมินค่าเพื่อนาความรู้ ความคิดไปใช้
- นิทาน
ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาในการดาเนินชีวติ
- เรื่องสั้น
๕. วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้ง
- นวนิยาย
กับเรื่องที่อ่าน และเสนอความคิดใหม่อย่างมี
- วรรณกรรมพื้นบ้าน
เหตุผล
- วรรณคดีในบทเรียน
๖. ตอบคาถามจากการอ่านประเภทต่างๆ
- บทโฆษณา
ภายในเวลาที่กาหนด
- สารคดี
๗. อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิดผัง
- บันเทิงคดี
ความคิด บันทึก ย่อความ และรายงาน
- ปาฐกถา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาระที่ 1 การอ่าน

แนวทางการเทียบมาตรฐานการเรียนรูห้ ลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาพื้นฐาน
กับรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 หมวดวิชาทักษะชีวิตและหมวดวิชาเลือกเสรี

หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- พระบรมราโชวาท
- เทศนา
- คาบรรยาย
- คาสอน
- บทร้อยกรองร่วมสมัย
- บทเพลง
- บทอาเศียรวาท
- คาขวัญ
 มารยาทในการอ่าน

ภาษาไทยพื้นฐาน
(Basic Thai)

๒-๐-๒

๓ นก.

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย
2. เพื่อให้สามารถเลือกใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาเหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ
โอกาส และสถานการณ์
3. เพื่อให้สามารถนาความรู้และทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียนไปใช้สื่อสาร
ในชีวิตประจาวันถูกต้องตามหลักการ
4. เพื่อให้เห็นคุณค่าและความสาคัญของการใช้ภาษาไทย

2000-1101

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
6 นก. กลุ่มวิชาภาษาไทย

แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

สาระที่ 2 การเขียน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน
2. วิเคราะห์ ประเมินค่าสารจากการฟัง การดู การอ่านตามหลักการ
รูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พูดติดต่อกิจธุระ พูดในโอกาสต่าง ๆ ตามหลักการและมารยาทของสังคม
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
4. เขียนข้อความติดต่อกิจธุระ เขียนรายงานเชิงวิชาการ และเขียนโครงการตามหลักการ
๑. เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตาม
 การเขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
คาอธิบายรายวิชา
วัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง
- อธิบาย
ศึกษาเกี่ยวกับ การรับสารและการส่งสารด้วยภาษาไทย การใช้ถ้อยคา สานวน ระดับภาษา การ
มีข้อมูล และสาระสาคัญชัดเจน
- บรรยาย
ฟัง การดูและการอ่านข่าว บทความ สารคดี โฆษณา บันเทิงคดี วรรณกรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
- พรรณนา
ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การพูดในโอกาสต่างๆ ตามมารยาทของสังคม การกล่าว
- แสดงทรรศนะ
ทักทาย แนะนาตนเองและผู้อื่น ตอบรับและปฏิเสธ แสดงความยินดี แสดงความเสียใจ การพูดติดต่อ
- โต้แย้ง
กิจธุระ พูดสรุปความ พูดแสดงความคิดเห็น การเขียนข้อความติดต่อกิจธุระ เขียนสะกดคา สรุปความ
- โน้มน้าว
อธิบาย บรรยาย การกรอกแบบฟอร์ม เขียนประวัติย่อ เขียนรายงานเชิงวิชาการและเขียนโครงการ
- เชิญชวน
- ประกาศ
- จดหมายกิจธุระ
- โครงการและรายงานการดาเนินโครงการ
- รายงานการประชุม
- การกรอกแบบรายการต่าง ๆ

๙. มีมารยาทในการอ่าน

ตัวชี้วัด
๘. สังเคราะห์ความรู้จากการอ่าน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ตา่ ง ๆ มา
พัฒนาตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้
ทางอาชีพ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
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แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

34

๖. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจ
ตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ และใช้ข้อมูล
สารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง
๗. บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพื่อนา ไปพัฒนา
ตนเองอย่างสม่าเสมอ
๘. มีมารยาทในการเขียน

๕. ประเมินงานเขียนของผู้อื่น แล้วนามาพัฒนา
งานเขียน ของตนเอง

๔. ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ

๒. เขียนเรียงความ
๓. เขียนย่อความจากสื่อที่มรี ปู แบบและเนื้อหา
หลากหลาย

หลากหลาย
 มารยาทในการเขียน

 การเขียนบันทึกความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
(Thai for Careers)
วิชาบังคับก่อน : ภาษาไทยพื้นฐาน

1-0-1

๓ นก.

แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ การฟังคาสั่งหรือข้อแนะนาการปฏิบัติงาน ฟังและดูสาร
ในงานอาชีพจากสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การอ่านคู่มือการ
ปฏิบัติงาน คู่มือการใช้อุปกรณ์หรือรายละเอียดของผลิตภัณ ฑ์ การนาเสนอผลงาน สาธิตขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานหรือกระบวนการผลิตชิ้นงาน การพูดติดต่อกิจธุระ สนทนา กิจธุระทางโทรศัพท์ สัมภาษณ์
งาน พูดเสนอความเห็นในที่ประชุม การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน เขียนจดหมายกิจธุระ และเขียน
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพ จากการฟัง การดู การอ่านตามหลักการ
3. พูดติดต่อกิจธุระและพูดในงานอาชีพตามหลักการ
4. เขียนเอกสารในงานอาชีพตามหลักการ

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย
2. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารในงานอาชีพอย่างถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
3. เพื่อให้สามารถนาทักษะทางภาษาไทยไปใช้พัฒนาตนเองและงานอาชีพ
4. เพื่อให้เห็นคุณค่าและความสาคัญของการใช้ภาษาไทย

2000-1102

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
6 นก. กลุ่มวิชาภาษาไทย

- กวีนิพนธ์ และวรรณคดี
- เรื่องสั้น สารคดี นวนิยาย บทความทาง
วิชาการ และวรรณกรรมพื้นบ้าน
 การเขียนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
- สารคดี
- บันเทิงคดี
 การประเมินคุณค่างานเขียนในด้านต่าง ๆ เช่น
- แนวคิดของผู้เขียน
- การใช้ถ้อยคา
- การเรียบเรียง
- สานวนโวหาร
- กลวิธีในการเขียน
 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ
 การเขียนอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศ

 การเขียนเรียงความ
 การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

35

แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา
 ธรรมชาติของภาษา
และลักษณะของภาษา
 พลังของภาษา
 ลักษณะของภาษา
- เสียงในภาษา
- ส่วนประกอบของภาษา
- องค์ประกอบของพยางค์และคา

สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย

การพูดในงานอาชีพ
(Speaking for Careers)
วิชาบังคับก่อน : ภาษาไทยพื้นฐาน

1-0-1

๓ นก.

35

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การพูดในชีวิตประจาวันและงานอาชีพ พูดติดต่อกิจธุระในโอกาสต่าง ๆ พูดแสดง
ความคิดเห็น นาเสนอผลงาน บรรยายสรุป พูดเสนอขายสินค้าหรือบริการ พูดในที่ประชุมชนในหน้าที่
โฆษกและพิธีกร กล่าวต้อนรับ กล่าวขอบคุณ กล่าวรายงาน กล่าวอาลาอาลัย กล่าวสุนทรพจน์และ
อวยพรในโอกาสต่าง ๆ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพูดและศิลปะการพูด
2. พูดติดต่อกิจธุระและธุรกิจตามหลักการ
3. พูดในที่ประชุมชนในโอกาสต่าง ๆ ตามขั้นตอน
4. แสดงบุคลิกภาพเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการพูดและศิลปะการพูด
2. เพื่อให้มีทักษะการพูดในโอกาสต่าง ๆ ตามหลักการพูด
3. เพื่อให้สามารถใช้ทักษะการพูดพัฒนาบุคลิกภาพและงานอาชีพ
4. เพื่อให้เห็นคุณค่าและความสาคัญของการพูด

2000-1104

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
6 นก. กลุ่มวิชาภาษาไทย

มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่  การพูดสรุปแนวคิด และการแสดงความคิดเห็น
ฟังและดู
จากเรื่องที่ฟังและดู
๒. วิเคราะห์ แนวคิด การใช้ภาษา และความ
 การวิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา และความ
น่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล
น่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู
๓. ประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล้วกาหนดแนวทาง  การเลือกเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีวจิ ารณญาณ
นาไปประยุกต์ ใช้ในการดาเนินชีวิต
 การประเมินเรื่องที่ฟังและดูเพื่อกาหนด
๔. มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู
แนวทางนาไปประยุกต์ใช้
๕. พูดในโอกาสต่าง ๆ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง  การพูดในโอกาสต่างๆ เช่น
- การพูดต่อที่ประชุมชน
โน้มน้าวใจ และเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษา
ถูกต้องเหมาะสม
- การพูดอภิปราย
- การพูดแสดงทรรศนะ
- การพูดโน้มน้าวใจ
๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
 มารยาทในการฟัง การดูและการพูด

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด
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แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

สื่ออิเล็กทรอนิกส์

 การประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิง่ พิมพ์และ

 หลักการสร้างคาในภาษาไทย

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 การใช้คาและกลุ่มคาสร้างประโยค
- คาและสานวน
- การร้อยเรียงประโยค
- การเพิ่มคา
- การใช้คา
- การเขียนสะกดคา
 ระดับของภาษา
 คาราชาศัพท์
 กาพย์ โคลง ร่าย และฉันท์
 อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น

36

การเขียนในงานอาชีพ
(Writing for Careers)
วิชาบังคับก่อน : ภาษาไทยพื้นฐาน

1-0-1

๓ นก.

แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การเขียนในงานอาชีพ การเรียบเรียงถ้อยคา สานวน โวหารที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
และงานอาชีพ เขียนสะกดคา เขียนคาทับศัพท์และศัพท์เฉพาะวิชาชีพ เขียนแสดงความคิดเห็นและ
แสดงความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ เขียนรายงานการประชุม บันทึกข้อความ จดหมายกิจธุระและธุรกิจ
และเขียนบทร้อยกรอง โฆษณา ประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้และหลักการเขียนถ้อยคา สานวน โวหาร
2. เขียนคาทับศัพท์ ศัพท์เฉพาะวิชาชีพถูกต้องตามหลักการเขียน
3. เขียนข้อความติดต่อกิจธุระและธุรกิจตามรูปแบบและหลักการ

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียน
2. เพื่อให้สามารถเรียบเรียงถ้อยคาได้ถูกต้องตามหลักการเขียน
3. เพื่อให้สามารถใช้ทักษะการเขียนพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
4. เพื่อให้เห็นคุณค่าความสาคัญของการเขียน

2000-1105

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
6 นก. กลุ่มวิชาภาษาไทย

มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น
คุณค่าและนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วดั
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม  หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและ
ตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น
วรรณกรรมเบื้องต้น
- จุดมุ่งหมายการแต่งวรรณคดีและวรรณกรรม
- การพิจารณารูปแบบของวรรณคดีและ
วรรณกรรม
- การพิจารณาเนื้อหาและกลวิธีในวรรณคดีและ
วรรณกรรม

สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม

๓. ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะ และ
บุคคล รวมทั้งคาราชาศัพท์อย่างเหมาะสม
๔. แต่งบทร้อยกรอง
๕. วิเคราะห์อิทธิพลของภาษา ต่างประเทศและ
ภาษาถิ่น
๖. อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างคาใน
ภาษาไทย
๗. วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตัวชี้วัด
๒. ใช้คาและกลุ่มคาสร้างประโยคตรงตาม
วัตถุประสงค์

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
(Creative Thai )
วิชาบังคับก่อน : ภาษาไทยพื้นฐาน

1-0-1

๓ นก.
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ การเรียบเรียงถ้อยคา สานวน โวหาร การพูดเล่าเรื่อง
การอธิบาย บรรยาย การพูดโน้มน้าว การนาเสนอผลงาน การเขียนสรุปความ เขียนนิทาน สารคดี
บทความ ปกิณกะ เขียนแสดงความคิดเห็นและแสดงความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ เขียนบทร้อยกรอง
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ถ้อยคา สานวน โวหาร
2. พูดเชิงสร้างสรรค์ตามรูปแบบและหลักการพูด
3. เขียนเชิงสร้างสรรค์ตามรูปแบบและหลักการเขียน

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
2. เพื่อให้สามารถเลือกใช้ภาษาไทยในการพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามหลักการ
3. เพื่อให้สามารถใช้ทักษะการใช้ภาษาไทยพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
4. เพื่อให้เห็นคุณค่าความสาคัญของการใช้ภาษาไทย

2000-1106

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
6 นก. กลุ่มวิชาภาษาไทย

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- การวิเคราะห์และการวิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรม
๒. วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับ  การวิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีและ
การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของ
วรรณกรรมเกี่ยวกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์
สังคมในอดีต
และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต
๓. วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์
 การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและ
ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็น
วรรณกรรม
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
- ด้านวรรณศิลป์
- ด้านสังคมและวัฒนธรรม
๔. สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม  การสังเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
๕. รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านและอธิบาย
 วรรณกรรมพื้นบ้านที่แสดงถึง
ภูมิปัญญาทางภาษา
- ภาษากับวัฒนธรรม
- ภาษาถิ่น
๖. ท่องจาและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่
 บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคณ
ุ ค่า
กาหนดและบทร้อยกรองที่มีคณ
ุ ค่าตามความ
- บทอาขยานตามที่กาหนด
สนใจและนาไปใช้อ้างอิง
- บทร้อยกรองตามความสนใจ

ตัวชี้วัด

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
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4. เขียนให้ข้อมูลในชีวิตประจาวัน
และในงานอาชีพ

3. อ่านเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน
และในงานอาชีพ

2. พูดสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวันและงานอาชีพ

หน่วยสมรรถนะ
1. ฟัง–ดู ข้อความ/เรื่องในชีวิตประจาวันและในงานอาชีพ

แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

๖ นก.

สมรรถนะย่อย
- ฟังบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ฟังข่าวสั้น ๆ ฟังเพลง
- ดูภาพยนตร์ สารคดีสั้น ๆ จากสื่อโสตทัศน์
- ฟังคาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา คาบอกตาแหน่ง/ที่ตั้ง คาบอก
ทิศทาง คาอธิบายในสถานการณ์ทใี่ ช้ในชีวิตประจาวัน
- ฟัง-ดูการอธิบาย การให้ข้อมูลเกีย่ วกับงานธุรกิจบริการ การ
นาเสนอ สาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถานการณ์ในงาน
อาชีพ
- สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยนข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์ของการ
สื่อสาร ในสถานการณ์ที่กาหนด ใช้ภาษาในการให้คาสั่ง/
คาแนะนา
- สาธิตเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ การบริการในงานอาชีพ
นาเสนอ (Presentation) ผลงาน โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ รายงาน
เรื่องที่กาหนด สินค้า บริการในงานอาชีพ /ในชุมชน
- อ่านคาสั่ง ประโยค ข้อความ เรื่องต่าง ๆ ที่พบใน
ชีวิตประจาวัน
- อ่านข้อมูล ข่าวสาร บทความในงานอาชีพต่าง ๆ อ่านคู่มือ
การ-ปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แบบฟอร์มต่าง ๆ ตาราง
แผนภาพ แผนภูมิ
- อ่านคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติ ขั้นตอนการทางาน อ่านข้อมูล
คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิคของสินค้า เครื่องมืออุปกรณ์ในงาน
อาชีพ ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานอาชีพ
- เขียนโต้ตอบทางสังคม เขียนให้ข้อมูลบุคคล เขียนจดหมาย
ส่วนตัว เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เขียนบันทึกย่อ /
ข้อความสั้น ๆ ในโอกาสต่าง ๆ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
๖ นก. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

มาตรฐาน ต ๑.๑ เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. ปฏิบัติตามคาแนะนาในคู่มือการใช้งานต่างๆ คาแนะนา คาชี้แจง คาอธิบาย คาบรรยาย เช่น
คาชี้แจง คาอธิบาย และคาบรรยายที่ฟังและ ประกาศเตือนภัยต่างๆ ยาและการใช้ยา การใช้
อ่าน
อุปกรณ์และสิ่งของ การสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต
- Modal verb: should/ ought to/ need/
have to/ must+ verb ที่เป็น infinitive
without to เช่น You should have it after
meal. (Active Voice)/The doses must be
divided. (Passive Voice)
- Direct/Indirect Speech
- คาสันธาน (conjunction) and/ but/ or/ so/
not only…but also/ both…and/ as well
as/ after/ because etc.
- ตัวเชื่อม (connective words) เช่น First, …
Second, … Third, … Fourth, … Next, …
Then, … Finally, … etc.
๒. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา ข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง
บทร้อยกรอง และบทละครสั้น (skit) ถูกต้อง
และบทละครสั้น
ตามหลักการอ่าน
การใช้พจนานุกรม
หลักการอ่านออกเสียง เช่น
- การออกเสียงพยัญชนะต้นคาและพยัญชนะ
ท้ายคา สระเสียงสั้น สระเสียงยาว สระประสม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร

หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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หลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประกอบ
อาชีพ

- ใช้ ICT เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือฝึกฝนกับเพื่อน
- ใช้ ICT เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือฝึกฝนกับเพื่อน
- ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ สืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่

๖ นก.

สมรรถนะย่อย
- กรอกให้ข้อมูลในแบบฟอร์มต่าง ๆ ใบสมัครงาน ใบสมัคร
สมาชิก ต่าง ๆ ใบขอรับทุน ใบสมัครเข้าศึกษา ใบสมัครสอบ
ฯลฯ
- เขียนให้ข้อมูลในเอกสารการปฏิบตั ิงานในงานอาชีพต่าง ๆ
- เขียนบันทึกย่อ รายงานสั้น ๆ เขียนจดหมายธุรกิจประเภท
ต่าง ๆ
- ใช้ภาษาได้เหมาะสมตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
๖ นก. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
หน่วยสมรรถนะ
- การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในคาและกลุม่ คา
- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่าในประโยค
- การออกเสียงเชื่อมโยงในข้อความ
- การแบ่งวรรคตอนในการอ่าน
- การอ่านบทร้อยกรองตามจังหวะ
๓. อธิบายและเขียนประโยค และข้อความให้
ประโยคและข้อความ
สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ 5. ใช้ภาษาสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรมของไทยและของ
ที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความ ความเรียง เช่น ภาพ แผนผัง กราฟ แผนภูมิ
เจ้าของภาษา
เรียงรูปแบบต่างๆ ให้สมั พันธ์กับประโยค และ ตาราง อักษรย่อ จากกลุม่ สาระการเรียนรู้อื่น
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ข้อความที่ฟังหรืออ่าน
ด้วยการพูดและการเขียนอธิบาย โดยใช้
ทักษะทางภาษา
Comparison of adjectives/ adverbs/
Contrast : but, although, however, in spite 7. ใช้ทกั ษะกระบวนการเรียนรู้และ
การแสวงหาความรู้ เพื่อการ
of…/ Logical connectives เช่น caused by/
เรียนรู้ตลอดชีวิต
followed by/ consist of etc.
๔. จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความสรุปความ เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี การจับใจความ
ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟัง
สาคัญ การสรุปความ การวิเคราะห์ความ การ
และอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี
ตีความ การใช้ skimming/scanning/
พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ guessing/context clue
ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น การให้
เหตุผลและการยกตัวอย่าง เช่น I believe…/ I
agree with… but…/ Well, I must say…/
What do you think of /about…?/I think/
don’t think…?/ What’s your opinion
about…?/ In my opinion…/
- if clauses
- so…that/such…that

ตัวชี้วัด

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
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ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
(Real Life English 1)

2-0-2

๖ นก.

แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟัง-ดู พูด อ่าน เขียน การฟังคาสั่ง เรื่องราว การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์
ต่างๆ หรือที่กาหนดเกี่ยวกับครอบครัว การศึกษา งานอดิเรก สุขภาพ การสนทนาเรื่องในอดีต ปัจจุบัน
และอนาคต เทศกาลทางวัฒนธรรม การอ่านเรื่องทั่วไป ข้อความสั้น ๆ ที่พบในชีวิตประจาวันจากสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเขียนข้อความสั้น ๆ การใช้พจนานุกรม และ online dictionary การใช้
ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้
หรือฝึกฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทัก ษะทางภาษาด้วยตนเอง การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรี ย นรู้ ที่
หลากหลาย

สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง ดู บทสนทนา เรื่องราว คาสัง่ ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันจากสื่อโสตทัศน์
2. สนทนาโต้ตอบได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน
4. เขียนให้ข้อมูลเกีย่ วกับตนเองในชีวิตประจาวัน
5. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟั ง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐาน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง ดู พูด อ่านและเขียนตามสถานการณ์ตา่ ง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ

2000-1201

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
๖ นก. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- too to…/enough to…
- on the other hand, …
- other (s)/another/the other (s)- คาสันธาน
(conjunctions) because/and/so /but/
however/because of/due to/owing to etc.
- Infinitive pronouns: some, any, someone,
anyone, everyone, one, ones etc.
- Tenses: present simple/present
continuous/present perfect/past simple
/future tense etc.
- Simple sentence/Compound sentence/
Complex sentence
มาตรฐาน ต ๑.๒ มีทักษะการสือ่ สารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรูส้ ึก
และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกีย่ วกับตนเอง ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การ
และเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์
ทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูด
สถานการณ์ ข่าว / เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ แทรกอย่างสุภาพ การชักชวน การแลกเปลี่ยน
ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่าง
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์
ต่อเนื่อง และเหมาะสม
ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน การสนทนา/เขียนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและบุคคลใกล้ตัว ประสบการณ์
สถานการณ์ต่างๆ ข่าวเหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม
๒. เลือกและใช้คาขอร้อง ให้คาแนะนา คาชี้แจง คาขอร้อง คาแนะนา คาชี้แจง คาอธิบายที่มี
คาอธิบายอย่างคล่องแคล่ว
ขั้นตอนซับซ้อน

ตัวชี้วัด

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

๔. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย
อธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟัง
และอ่านอย่างเหมาะสม
๕. พูดและเขียนบรรยายความ รู้สึกและแสดง
ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรือ่ งต่าง ๆ
กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์
อย่างมีเหตุผล

ตัวชี้วัด
๓. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ
ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์จาลองหรือสถานการณ์จริงอย่าง
เหมาะสม

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
(Real Life English 2)
วิชาบังคับก่อน : ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1

2-0-2

๖ นก.

41

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟัง-ดู พูด อ่าน เขียน การฟัง-ดูเรื่องราวต่าง ๆ บันเทิงคดีจากสื่อโสตทัศน์
การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่กาหนดเกี่ยวกับการเดินทาง ท่องเที่ยว การบอกทิศทาง การ
บอกตาแหน่งที่ตั้ง สิ่งบันเทิง การซื้อ ขาย การต้อนรับ การสนทนาทางโทรศัพท์ การปฏิบัตติ ามคาสั่ง
ขั้นตอนการปฏิบตั ิ การอ่านเรื่องทั่วไป ข้อความ กาหนดการ ป้ายประกาศต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจาวัน
จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้ภาษา
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้หรือ
ฝึกฝน กับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย

สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่องราว บันเทิงคดี ข่าวสั้น ๆ ในชีวิตประจาวันจากสื่อโสตทัศน์
2. สนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจาวันและสถานประกอบการ
3. อ่านเรื่องทั่วไป กาหนดการ ป้ายต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันจากสื่อสิง่ พิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4. เขียนให้ข้อมูล กรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
5. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐาน การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ ภ าษาอั ง กฤษฟั ง ดู พู ด อ่ า นและเขี ย น ตามสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ใน
ชีวิตประจาวัน
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ

2000-1202

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
๖ นก. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ภาษาที่ใช้ในการแสดงความต้องการ เสนอและให้
ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น
Please…/ …, please./ I’d like…/ I need…/ May/
Can/Could…?/Would you please…? Yes,../Please
do. /Certainly./Yes, of course. /Sure./ Need some
help?/ What can I do to help?/ Would you like any
help?/ If you like I could…/ What can I do to help?
/ Would you like any help?/ Would you like me to
help you?/ If you need anything, please…/ Is there
anything I can do?/ I’ll do it for you./ I’m afraid…/
I’m sorry, but…/ Sorry, but… etc.
คาศัพท์ สานวน ประโยคและข้อความที่ใช้ในการ
ขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ
และแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับประเด็น/ข่าว/
เหตุการณ์ที่ฟังและอ่าน
ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และ
ให้เหตุผลประกอบ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ มี
ความ สุข เศร้า หิว รสชาติ สวย น่าเกลียด เสียงดัง
ดี ไม่ดี จากข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ใน
ชีวิตประจาวัน เช่น
Nice./Very nice./Well done!/ Congratulations
on… I like… because… /I love… because…/ I
feel… because…/I think…/I believe…/I agree/
disagree… /I’m afraid I don’t like…/I don’t
believe…/I have no idea…/ Oh no! etc.

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
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มาตรฐาน ต ๒.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนาไปใช้
ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. เลือกใช้ภาษา น้าเสียง และกิรยิ าท่าทาง
การเลือกใช้ภาษา น้าเสียง และกิรยิ าท่าทาง
เหมาะกับระดับของบุคคล โอกาสและสถานที่ ในการสนทนา ระดับของภาษา มารยาทสังคม
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น
ภาษา
การขอบคุณ ขอโทษ การชมเชย การใช้สีหน้า
ท่าทางประกอบการพูดขณะแนะนาตนเอง

สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม

การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจาวัน
(Reading Authentic Materials)

0-2-1

๖ นก.

แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บั ติ เกี่ ยวกับ การอ่ า นเรื่อ งต่าง ๆ ที่ พ บในชี วิ ตประจาวัน จากสื่อ สิ่งพิ มพ์ สารคดี บัน เทิ งคดี
หนังสือพิมพ์ โฆษณา แผ่นพับ แผ่นปลิว โปสการ์ด ประกาศ ฉลาก ป้ายประกาศ ป้ายเตือน เครื่องหมาย
สัญลักษณ์ ตาราง แผนภาพ แผนภูมิ รายการสินค้า ประกาศรับสมัครงาน กาหนดการ ระเบียบการ
บันทึกสั้น ๆ การเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย

สมรรถนะรายวิชา
1. อ่านหนังสือพิมพ์ แผ่นพับ แผ่นปลิว โฆษณา โปสการ์ดจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. อ่านประกาศ ฉลาก ป้ายประกาศ ป้ายเตือน เครื่องหมาย สัญลักษณ์จากสถานที่ต่าง ๆ
3. อ่านตาราง แผนภาพ แผนภูมิ
4. อ่านเอกสารทางการค้า
5. อ่านประกาศรับสมัครงาน ระเบียบการ
6. อ่านกาหนดการ บันทึกสั้น ๆ
7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการอ่านพร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้สามารถอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันและการศึกษาต่อ

2000-1205

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
๖ นก. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

มาตรฐาน ต ๑.๓ นาเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดย
การพูดและการเขียน
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. พูดและเขียนนาเสนอข้อมูลเกีย่ วกับตนเอง
การนาเสนอข้อมูลเกีย่ วกับตนเอง ประสบการณ์
ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและ
ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นที่อยู่ในความ
ประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคม
สนใจของสังคม เช่น การเดินทาง การรับประทาน
อาหาร การเล่นกีฬา/ดนตรี การดูภาพยนตร์
การฟังเพลง การเลีย้ งสัตว์การอ่านหนังสือ การ
ท่องเที่ยว การศึกษา สภาพสังคม เศรษฐกิจ
๒. พูดและเขียนสรุปใจความสาคัญ/แก่นสาระ
การจับใจความสาคัญ/แก่นสาระ การวิเคราะห์
ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว
เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์
เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ
ตามความสนใจ
๓. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
การแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผลประกอบและ
กิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทั้งใน ยกตัวอย่างเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และ
ท้องถิ่น สังคมและโลก พร้อมทั้งให้เหตุผล เหตุการณ์ในท้องถิ่น สังคมและโลก
และยกตัวอย่างประกอบ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

การเขียนในชีวิตประจาวัน
(Daily writing)

0-2-1

๖ นก.
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คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การเขียนโต้ตอบทางสังคม การเขียนข้อมูลบุคคล ข้ อความสั้น ๆ บันทึกย่อ/
จดหมายส่ ว นตั ว การเขี ย นบั ต รอวยพร บั ต รอวยพรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นโอกาสต่ า ง ๆ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการเขี ยน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย

สมรรถนะรายวิชา
1. เขียนข้อมูลบุคคล
2. เขียนบันทึกย่อ ข้อความสั้น ๆ
3. เขียนอวยพรเทศกาลต่างๆ
4. เขียนจดหมายส่วนตัว จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
5. กรอกแบบฟอร์มชนิดต่าง ๆ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการเขียนพร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้สามารถเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
2. เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันและการศึกษาต่อ

2000-1206

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
๖ นก. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การสัมผัสมือ การโบกมือ การแสดงความ รู้สึก
ชอบ/ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดงอาการ
ตอบรับหรือปฏิเสธ
๒. อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของ
และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของ ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา
เจ้าของภาษา
๓. เข้าร่วม แนะนา และจัดกิจกรรมทางภาษา
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่น
และวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม
เกม การร้องเพลง การเล่านิทาน/เรื่องจาก
ภาพยนตร์ บทบาทสมมุติ ละครสั้น วันขอบคุณ
พระเจ้า วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์
มาตรฐาน ต ๒.๒ เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
การอธิบาย/การเปรียบเทียบความแตกต่าง
โครงสร้างประโยค ข้อความ สานวน คา
ระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สานวน
พังเพย สุภาษิต และบทกลอนของ
คาพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษา
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
ต่างประเทศและภาษาไทย
๒. วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความ
การวิเคราะห์/การอภิปรายความเหมือนและ
แตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและ
ความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย การนา
นาไปใช้อย่างมีเหตุผล
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาไปใช้

ตัวชี้วัด

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
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มาตรฐาน ต ๔.๒ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ
และการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ับสังคมโลก
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า
การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/การค้นคว้า
รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูล
ความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรูต้ ่าง ๆ
ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

มาตรฐาน ต ๔.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/
การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
สถานการณ์จาลองเสมือนจริงที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

สาระที่ ๔ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

๖ นก.

แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
๖ นก. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

มาตรฐาน ต ๓.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรูก้ ับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็น
พื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความ การค้นคว้า/การสืบค้น การบันทึก การสรุป การ
คิดเห็นเกีย่ วกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ แสดงความคิดเห็น และนาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และ
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
นาเสนอด้วยการพูดและการเขียน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สาระที่ ๓ ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

45

แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

๒. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของ
โรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น/ประเทศชาติ
เป็นภาษาต่างประเทศ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
๖ นก. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

การใช้ภาษาอังกฤษในการเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน
และท้องถิ่น/ประเทศชาติ เช่น การทาหนังสือ
เล่มเล็กแนะนาโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น/ประเทศ
ชาติ การทาแผ่นปลิว ป้ายคาขวัญ คาเชิญชวน
แนะนาโรงเรียน สถานทีส่ าคัญในชุมชนและ
ท้องถิ่น/ประเทศชาติ การนาเสนอข้อมูลข่าวสาร
ในโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น/ประเทศชาติเป็น
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

45

๖ นก.
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แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

๔ นก.

หน่วยสมรรถนะ
สมรรถนะย่อย
1.บูรณาการกระบวนการทาง
- แสดงความรู้และสารวจตรวจสอบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในชีวิต
ในการแสวงหาความรู้/แก้ปญ
ั หา
ประจาวัน การศึกษาและงานอาชีพ - แสดงความรู้และสารวจตรวจสอบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
๒.บูรณาการความรู้ทางฟิสิกส์เพื่อ
- แสดงความรู้และปฏิบัตเิ กี่ยวกับการวัดปริมาณทางฟิสิกส์
ใช้ในชีวิตประจาวัน การศึกษา
- แสดงความรู้และสารวจตรวจสอบเรื่องเวกเตอร์
และงานอาชีพ
- แสดงความรู้และสารวจตรวจสอบเรื่องแรง
- แสดงความรู้และสารวจตรวจสอบเรื่องการเคลื่อนที่
- แสดงความรู้และสารวจตรวจสอบเรื่องงาน พลังงานและกาลัง
- แสดงความรู้และสารวจตรวจสอบเรื่องคลื่น
- แสดงความรู้และสารวจตรวจสอบเรื่องไฟฟ้า
- แสดงความรู้และสารวจตรวจสอบ เรื่องความร้อน
- แสดงความรู้เรื่องนาโนเทคโนโลยี
3.บูรณาการความรู้ทางเคมีเพื่อใช้
- แสดงความรู้และสารวจตรวจสอบเรื่องสารและสมบัติของสาร
ในชีวิตประจาวัน การศึกษาและ - แสดงความรู้และสารวจตรวจสอบกรด เบสและเกลือ
งานอาชีพ
- แสดงความรู้และสารวจตรวจสอบสารประกอบไโโดรคาร์บอน
- แสดงความรู้และสารวจตรวจสอบพอลิเมอร์
- แสดงความรู้และสารวจตรวจสอบสารเคมี
- แสดงความรู้และสารวจตรวจสอบสารชีวโมเลกุล
4. บูรณาการความรู้ทางชีววิทยา
- แสดงความรู้และสารวจตรวจสอบเรื่องหน่วยพื้นฐานของ
เพื่อใช้ในชีวิตประจาวัน การศึกษา สิ่งมีชีวิต
และงานอาชีพ
- แสดงความรู้และสารวจตรวจสอบเรื่องระบบต่าง ๆ ของ
สิ่งมีชีวิต
- แสดงความรู้และสารวจตรวจสอบเรื่องการจาแนกสิ่งมีชีวิต
- แสดงความรู้และสารวจตรวจสอบเรื่องพันธุกรรม
- ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ
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มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของ
ระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทางานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และนาความรู้ไปใช้ในการดารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. ทดลองและอธิบายการรักษาดุลยภาพของ
- สารต่าง ๆ เคลื่อนที่ผ่านเข้าและออกจากเซลล์
เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
ตลอดเวลา เซลล์จึงต้องมีการรักษาดุ ล ยภาพ
เพื่อให้ร่างกายของสิ่งมีชีวิตดารงชีวิตได้ตามปกติ
- เซลล์มีการลาเลียงสารผ่านเซลล์โดยวิธีการแพร่ การ
ออสโมซิส การลาเลียงแบบฟาซิลิเทต การลาเลียง
แบบใช้พลังงาน และการลาเลียงสารขนาดใหญ่
- สิ่ ง มี ชี วิ ต เซลล์ เ ดี ย วมี ก ารล าเลี ย งสารเกิ ด ขึ้ น
ภายในเซลล์เพียงหนึ่งเซลล์ แต่สิ่งมีชีวิตหลาย
เซลล์ต้องอาศัยการทางานประสานกันของเซลล์
จานวนมาก
๒. ทดลองและอธิบายกลไกการรักษาดุลยภาพ - พืชมีกลไกในการรัก ษาดุลยภาพของน้า โดยมี
ของน้าในพืช
การควบคุมสมดุลระหว่างการคายน้าผ่านปากใบ
และการดูดน้าที่ราก
- การเปิดปิดของปากใบเป็นการควบคุมอัตราการ
คายน้าของพืช ซึ่งช่วยในการรักษาดุลยภาพของ
น้าภายในพืชให้มีความชุ่มชื้นในระดับที่พอเหมาะ
๓. สืบค้นข้อมูลและอธิบายกลไกการควบคุม
- ไตเป็นอวัยวะสาคัญในการรักษาดุลยภาพของน้า
ดุลยภาพของน้า แร่ธาตุ และอุณหภูมิของ
และสารต่าง ๆ ในร่างกาย ซึ่งมีโครงสร้างและ
มนุษย์และสัตว์อื่น ๆ และนาความรู้ไปใช้
การทางานร่วมกับอวัยวะอื่น
ประโยชน์
- ภายในไตมีหน่วยไต ของเหลวที่ผา่ นเข้าสู่
หน่วยไตส่วนหนึ่งจะถูกดูดซึมกลับสู่หลอดเลือด
ส่วนที่ไม่ถูกดูดซึมกลับจะผ่านไปยังท่อปัสสาวะ
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แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

๔. อธิบายเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
และนาความรูไ้ ปใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพ

ตัวชี้วัด
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๔ นก.

สมรรถนะย่อย
- แสดงความรู้และสารวจตรวจสอบเรื่องสิ่งแวดล้อม
- แสดงความรู้และสารวจตรวจสอบเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน
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สาระการเรียนรู้แกนกลาง
หน่วยสมรรถนะ
- ยูเรีย โซเดียมไอออน และคลอไรด์ไอออน เป็น 5. บูรณาการความรู้ทางสิ่งแวดล้อม
ของเสียจากกระบวนการเมแทบอลิซึม จะถูกขับ และพลังงานเพื่อใช้ในออกจากไตไปพร้อมกับปัสสาวะ
ชีวิตประจาวัน การศึกษาและงาน
- อะมีบาและพารามีเซียมเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว อาชีพ
ที่มีโครงสร้างภายในเซลล์ที่เรียกว่าคอนแทร็ ก
ไทล์แวคิวโอลในการกาจัดน้าและของเสียออก
จากเซลล์
- ปลาน้าจืดมีเซลล์บริเวณเหงือกที่น้าเข้าสู่ร่างกาย ได้
โดยการออสโมซิ ส ส่ วนปลาน้ าเค็ มป้ องกั นการ
สูญเสียน้าออกจากร่างกายโดยมีผิวหนังและเกล็ดที่
ป้ องกั นไม่ ให้ แร่ธาตุจากน้ าทะเลซึมเข้ าสู่ ร่างกาย
และที่ บริ เวณเหงื อกมี กลุ่ มเซลล์ ซึ่ งขั บ แร่ ธาตุ
ส่วนเกินออกโดยวิธีการลาเลียงแบบใช้พลังงาน
- มนุษย์มีกลไกในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย
ให้ อ ยู่ ใ นสภาวะที่ เ หมาะสม โดยศู น ย์ ค วบคุ ม
อุณหภูมิจะอยู่ที่สมองส่วนไโโพทาลามัส
- สัตว์เลือดอุ่นสามารถรักษาอุณหภูมิของร่างกาย
ให้เกือบคงที่ได้ในสภาวะแวดล้ อมต่า ง ๆ ส่วน
สัตว์เลือดเย็น อุณหภูมิร่างกายจะแปรผันตาม
อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม
- ร่ า งกายมนุ ษย์ มี ภู มิ คุ้ ม กัน ซึ่ งเป็ นกลไกในการ
ป้องกันเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย
- ผิวหนัง เซลล์เม็ดเลือดขาวและระบบน้าเหลือง
เป็ น ส่ ว นสาคั ญของร่ างกายที่ ท าหน้า ที่ ป้อ งกัน
และท าลายเชื้ อ โรคและสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่
ร่างกาย

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

48

แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

48

๖นก.

สาระการเรียนรูแกนกลาง
- ระบบภู มิ คุมกั นมี ความสํ าคั ญยิ่งต อร างกายมนุ ษย
การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การออกกําลังกาย
การดูแลสุขอนามัย ตลอดจนการหลีกเลี่ยงสารเสพติด
และพฤติ กรรมที่ เสี่ ยงทางเพศ และการได รั บวั คซี น
ในการป องกั นโรคต าง ๆ ครบตามกํ าหนดจะช วย
เสริมสรางภูมิคุมกันและรักษาภูมิคุมกันของรางกายได
มาตรฐาน ว ๑.๒ เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบ
ตอมนุษยและสิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรู
และนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
๑. อธิบายกระบวนการถายทอดสารพันธุกรรม - สิ่งมีชีวิตมีการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
การแปรผันทางพันธุกรรม มิวเทชัน และการ จากพอ แม มาสูรุ นลู กหลานไดซึ่ งสั งเกตได จาก
เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
ลักษณะที่ปรากฏ
- ดีเอ็นเอเปนนิวคลีโอไทดสายยาวสองสายพันกัน
เป น เกลี ย วคู ว นขวา แต ล ะสายประกอบด ว ย
นิ ว คลี โ อไทด นั บ ล า นหน ว ย ซึ่ ง มี โ ครงสร า ง
ประกอบด ว ยน้ํ า ตาลเพนโทส ไนโตรเจนเบส
สี่ ช นิ ด และหมู ฟ อสเฟต โดยที่ ลํ า ดั บ เบสของ
นิวคลีโอไทดจะมีขอมูลทางพันธุกรรมบันทึกอยู
- มิวเทชันเปนการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมใน
ระดับยีนหรือโครโมโซม ซึ่ง เปนผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับดีเอ็นเอโดยมิวเทชันที่
เกิดในเซลลสืบพันธุสามารถถายทอดไปสูรุนลูก
และหลานได

ตัวชี้วัด
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แนวทางการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ย วกั บ ทั กษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร หน ว ยและการวั ด แรงและ
การเคลื่อนที่ ไฟฟาในชีวิตประจําวัน นาโนเทคโนโลยี โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี
สารและการเปลี่ยนแปลง ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวัน การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับปริมาณทางฟสิกส แรงและการเคลื่อนที่
2. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับไฟฟาในชีวิตประจําวัน
3. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
4. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ
5. แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหนวยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่ ไฟฟา อะตอมและ
ธาตุ สารและปฏิกิริยาเคมี การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ
2. เพื่อใหมีทักษะเกี่ยวกับการใชเครื่องมือวัด ปริมาณทางฟสิกส การทดลองแหลงกําเนิดไฟฟา
วงจรไฟฟา การคํานวณคาไฟฟา การทดลองปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร และกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน
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สาระการเรียนรูแกนกลาง
- การแปรผันทางพันธุกรรมทําใหสิ่งมีชีวิตที่เกิ ด
ใหม มี ลั ก ษณะที่ แ ตกต า งกั น หลากหลายชนิ ด
กอใหเกิดเปนความหลากหลายทางชีวภาพ
- มนุษยนําความรูทางเทคโนโลยีชีวภาพดานพันธุ
วิศวกรรม การโคลนและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
มาใช ใ นการพั ฒ นาให เ กิ ด ความก า วหน า ใน
ดานตาง ๆ มากขึ้นและแพรหลาย
- การใช เ ทคโนโลยี ชี ว ภาพที่ ส ร า งสิ่ ง มี ชี วิ ต ใหม
เกิดขึ้น หรือสิ่งมีชีวิตที่มีการดัดแปรพันธุกรรม
สงผลกระทบทั้งทางดานที่เปนประโยชนและโทษ
ตอสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม
-โลกมี ค วามหลากหลายของระบบนิ เ วศซึ่ ง มี
สิ่ ง มี ชี วิ ต อ า ศั ย อ ยู ม า ก ม า ย ห ล า ย ส ป ชี ส
สิ่งมีชีวิตสปชีสเดียวกันก็ยังมีความหลากหลาย
ทางพันธุกรรม
- ความหลากหลายทางชี วภาพส งผลทํ าให มนุ ษย
และสิ่งมีชี วิตอื่ น ๆ ได ใชประโยชน ในแงของการ
เป น อาหาร ที่ อ ยู อ าศั ย แหล ง สื บ พั น ธุ แ ละ
ขยายพันธุ ทําใหสิ่งมีชีวิตสามารถดํารงพันธุอยูได
- สิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีความ
ตองการปจจัยตาง ๆ ในการดํารงชีวิตแตกตางกัน
ซึ่งจะชวยรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนโลกได
- สิ่ ง มี ชี วิ ต แต ล ะสป ชี ส จ ะมี ค วามหลากหลายที่
แตกตางกัน สิ่งมีชีวิตในสปชีสเดียวกันจะผสม
พันธุและสืบลูกหลานตอไปได

แนวทางการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

๔. อธิบายกระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติ
และผลของการคัดเลือกตามธรรมชาติตอ
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

๓. สืบคนขอมูลและอภิปรายผลของความ
หลากหลายทางชีวภาพที่มีตอมนุษยและ
สิ่งแวดลอม

๒. สืบคนขอมูลและอภิปรายผลของเทคโนโลยี
ชีวภาพที่มีตอมนุษยและสิ่งแวดลอมและนํา
ความรูไปใชประโยชน

ตัวชี้วัด

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม
(Science for Industry)

1-2-2

๖ นก.
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ปริมาณทางฟสิกสและเวกเตอร แรง การรวมแรงและการแยกแรง
การสมดุลของวัตถุ การเคลื่อนที่แนวเสนตรง การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล การเคลื่อนที่แบบวงกลม
การเคลื่ อ นที่ แ บบฮาร โ มนิ ก อย า งง า ย งานกํ า ลั ง และพลั ง งาน คลื่ น และสมบั ติ ข องคลื่ น
คลื่นแมเหล็กไฟฟา

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับปริมาณทางฟสิกส แรง สมดุลของวัตถุและการเคลื่อนที่แบบ
ตาง ๆ
2. แสดงความรูและปฏิบัตเิ กี่ยวกับหลักการทํางานของคลื่น และพลังงาน

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่ อ ให มี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ ปริ ม าณทางฟ สิ ก ส เวกเตอร แรง สมดุ ล ของวั ต ถุ
การเคลื่อนที่ งาน กําลัง พลังงาน คลื่น
2. เพื่อใหมีทักษะการคํานวณ การทดลอง สามารถนําไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร และกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน

2000-1302

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
กลุมวิชาภาษาตางประเทศ

50

แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

50

๖นก.

๖ นก.

แนวทางการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
กลุมวิชาภาษาตางประเทศ

สาระการเรียนรูแกนกลาง
2000-1303 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
1-2-2
(Science for Business and Services)
- การคัดเลือกตามธรรมชาติจะสงผลทําใหลักษณะ
พันธุกรรมของประชากรในกลุมยอยแตละกลุม จุดประสงครายวิชา
แตกต า งกั น ไปจนกลายเป น สป ชี ส ใ หม ทํ า ให
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ
เกิดเปนความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
จุลินทรียในอาหาร ปโตรเลียมและผลิตภัณฑ ยางและพอลิเมอร สารชีว โมเลกุลในอาหาร
สาระที่ ๒ ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
คลื่นแมเหล็กไฟฟา พลังงานนิวเคลียร
มาตรฐาน ว ๒.๑ เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิต
2. เพื่ อให มีทั ก ษะการคํา นวณหาโอกาสของลั ก ษณะการถ า ยทอดทางพั นธุ ก รรม การจํ าแนก
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยา
สิ่งมีชีวิต การทดลองจุลินทรียในอาหาร การเลือกใชเทคโนโลยีชีวภาพ การทดลองสมบัติของ
ศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
สารไฮโดรคารบอน การทดสอบสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร การทดสอบสารชีวโมเลกุล
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
ในอาหาร การวิเคราะหผลของคลื่นแมเหล็กไฟฟาตอมนุษย และพลังงานนิวเคลียร
๑. อธิบายดุลยภาพของระบบนิเวศ
- ระบบนิ เ วศในธรรมชาติ จ ะมี ค วามสมดุ ล ได
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตรและกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน
ก็ตอเมื่อมีสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่เอื้ออํานวยตอ
สมรรถนะรายวิชา
การดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตชนิดตาง ๆ ในระบบนิเวศ
1. แสดงความรู แ ละปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การทางพั น ธุ ก รรม เทคโนโลยี ชีว ภาพและจุ ลิ น ทรี ย
จนทํา ใหเกิ ดความหลากหลายของระบบนิเวศ
ในอาหาร
บนโลก
2. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับปโตรเคมีและผลิตภัณฑ
๒. อธิบายกระบวนการเปลีย่ นแปลงแทนที่ของ - ระบบนิ เวศในโลกที่ มี ความหลากหลาย มีก าร
3. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุลของอาหาร
สิ่งมีชีวิต
เปลี่ ย นแปลงต า ง ๆ เกิ ด ขึ้ น อยู ต ลอดเวลา
4. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ไม ว า จะเป น การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ตาม
5. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของพลังงานนิวเคลียร
ธรรมชาติหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากมนุษย
เปนผูกระทําการเปลี่ยนแปลงเหลานี้อาจสงผล คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบั ติ เ กี่ย วกั บ การถ า ยทอดลั กษณะทางพั น ธุก รรม ความหลากหลายทางชี ว ภาพ
ทําใหระบบนิเวศเสียสมดุลได
- เ มื่ อ ร ะ บ บ นิ เ ว ศ เ สี ย ส ม ดุ ล จ ะ เ กิ ด ก า ร เทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรียในอาหาร ปโตรเลียมและผลิตภัณฑ ยางและพอลิเมอร สารชีวโมเลกุล
เปลี่ ย นแปลงแทนที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระบบนิ เ วศนั้ น ในอาหาร คลื่นแมเหล็กไฟฟา พลังงานนิวเคลียรตอการดํารงชีวิต
การเปลี่ยนแปลงสภาพทางธรรมชาติของระบบ
นิ เ วศย อ มส ง ผลทํ า ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง
แทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนั้นดวย

ตัวชี้วัด

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

51

แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม
(Science for Arts)

1-2-2

๔ นก.
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สารละลาย คอลลอยด์อีมัลชั่น สารเคมีในงานอาชีพ พอลิเมอร์ การ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ แสงและการมองเห็น ความร้อน อุณหภูมิและผลของความร้อนต่อวัตถุ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้และปฏิบัตเิ กี่ยวกับสารเคมีในงานอาชีพ
2. แสดงความรู้และปฏิบัตเิ กี่ยวกับหลักการของแสงและความร้อน

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ ยวกับสารเคมี ในงานอาชีพ พอลิเมอร์ แสงและการมองเห็ น
ความร้อน
2. เพื่ อ ให้ มี ทั ก ษะเกี่ ย วกั บ การทดลองเรื่ อ งสารละลาย การทดสอบสมบั ติ ท างกายภาพของ
พอลิเมอร์ การทดลองสมบัติของคลื่นแสง และผลของความร้อนต่อวัตถุ
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสัยที่ดีในการทางาน

2000-1304

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
๖ นก. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- ความหลากหลายทางชีวภาพมีความสาคัญต่อ
สิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีความสาคัญต่อระบบ
นิเวศ ถ้าสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งถูกทาลายหรือ
สูญหายไปก็จะส่งผลกระทบต่อความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในระบบนิเวศด้วย
- ความหลากหลายทางชี ว ภาพของระบบนิ เ วศ
หนึ่งยังอาจเกื้อกูลต่อระบบนิเวศอื่น ๆ ได้ด้วย
- ความหลากหลายทางชีวภาพมีความสาคั ญ ต่ อ
มนุษย์ มนุษย์ใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพมากมาย การใช้ ที่ ขาดความ
ระมัดระวังอาจส่งผลกระทบต่อความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพได้ ซึ่ งทุ ก คนควรมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดูแลและรักษา
มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับ
ท้องถิ่น ประเทศ และโลกนาความรู้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
๑. วิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา
สิ่ ง แวดล้ อ มหรื อ ระหว่ า งสิ่ งมี ชี วิ ต กั บ สิ่ ง มี ชีวิ ต
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในระดับ
ด้ ว ยกั น มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น หลายระดั บ ตั้ งแต่
ท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก
ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก
- การเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ส่งผลให้มีการใช้
ทรั พ ยากรธรรมชาติ เ พิ่ ม ขึ้ น ท าให้ ท รั พ ยากร
ธรรมชาติลดจานวนลง และเกิดปัญหามลพิษ
ทางด้านต่าง ๆ ตามมา

ตัวชี้วัด
๓. อธิบายความสาคัญของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และเสนอแนะแนวทางในการดูแล
และรักษา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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๔ นก.

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
1-2-2
(Science for Agriculture)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ ของเซลล์พืช เซลล์สัตว์ ระบบต่าง ๆ ของ
พื ช และสั ต ว์ การถ่ า ยทอดลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม ความหลากหลายทางชี ว ภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
2. เพื่อให้มีทักษะเกี่ยวกับ โครงสร้าง และองค์ประกอบของเซลล์พืช เซลล์สัตว์ ทดลองเกี่ยวกับ
โครงสร้าง องค์ประกอบ และการทางานของอวัยวะของระบบต่างๆ ของพืชและสัตว์ คานวณหา
โอกาสของลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรม และการจาแนกสิ่งมีชีวิต
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และกิจนิสัยที่ดีในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้ และปฏิบัติเกี่ยวกับ เซลล์ พันธุกรรม และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
2. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบ และการทางานของอวัยวะของระบบต่าง ๆ ของ
พืชและสัตว์ คานวณหาโอกาสของลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรม และจาแนกสิ่งมีชีวิต
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โครงสร้าง หน้าที่ องค์ประกอบของเซลล์พืช เซลล์สัตว์ ระบบต่าง ๆ ของ
พื ช และสั ต ว์ แ ละการท างาน การถ่ า ยทอดลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม ความหลากหลายทางชี ว ภาพ
สาระที่ ๓ สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจสมบัตขิ องสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรง เทคโนโลยีชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
ยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ นาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. สืบค้นข้อมูลและอธิบายโครงสร้างอะตอม
- นักวิทยาศาสตร์ใช้ข้อมูลจากการศึกษาโครงสร้าง
และสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ
อะตอม สร้างแบบจาลองอะตอมแบบต่าง ๆ ที่มี
พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

2000-1305

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
๖ นก. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- ปั ญ หามลพิ ษ ที่ เ กิ ด ขึ้ น มี ด้ ว ยกั น หลายสาเหตุ
บางปัญหามีผลกระทบเกิดขึ้นในระดับท้องถิ่ น
บางปัญหาส่งผลกระทบระดับประเทศ และบาง
ปัญหามีความรุนแรงจนเป็นปัญหาระดับโลก
๒. อภิปรายแนวทางในการป้องกัน แก้ไข ปัญหา - การใช้ ท รั พยากรธรรมชาติต่า ง ๆ ที่ มี อ ยู่ อย่าง
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
จ ากั ด จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ด้ ว ยความระมั ด ระวั ง และ
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- สิ่ งแวดล้ อ มที่ อ ยู่ ใ นสภาพเสื่ อ มโทรม หรื อ เกิด
เป็นมลพิษที่เป็นผลเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติ ต้องหาแนวทางในการป้องกัน แก้ไข
ฟื้นฟูให้กลับมีสภาพที่สามารถใช้การได้
๓. วางแผนและดาเนินการเฝ้าระวัง อนุรักษ์และ - สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติควรต้องมี
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
การเฝ้าระวัง อนุรักษ์และพัฒนา ซึ่งทุกคนควร
ร่วมกันปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน

ตัวชี้วัด

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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๔ นก.

โครงงานวิทยาศาสตร์
0-2-1
(Science Project)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้และความเข้ าใจเกี่ ยวกั บ ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ วิ ธี ก ารทาง
วิทยาศาสตร์ และขั้นตอนการทางานโครงงานวิทยาศาสตร์
2. เพื่อให้มีทักษะเกี่ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และ
ขั้นตอนการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสัยที่ดีในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้และปฏิบัตเิ กี่ยวกับหลักการ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2. แสดงความรู้และปฏิบัติขั้นตอนการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และขั้นตอนการทา
โครงงานวิทยาศาสตร์

2000-1306

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
๖ นก. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- อะตอมประกอบด้ ว ยอนุ ภ าคมู ล ฐานส าคั ญ ๓
ชนิ ด คื อ โปรตอน นิ ว ตรอน และอิ เ ล็ ก ตรอน
จานวนโปรตอนในนิวเคลียสเรียกว่า เลขอะตอม
ผลรวมของจานวนโปรตอนกับนิวตรอนเรียกว่า
เลขมวล ตั ว เลขทั้ ง สองนี้ จ ะปรากฎอยู่ ใ น
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของไอโซโทปต่าง ๆ ของธาตุ
๒. วิเคราะห์และอธิบายการจัดเรียงอิเล็กตรอน - อิเล็กตรอนในอะตอมของธาตุจะจัดเรียงอยู่ใน
ในอะตอม ความสัมพันธ์ระหว่างอิเล็กตรอน ระดับพลังงานต่าง ๆ และในแต่ละระดับพลังงาน
ในระดับพลังงานนอกสุดกับสมบัตขิ องธาตุ
จะมีจานวนอิเล็กตรอนเป็นค่าเฉพาะ
และการเกิดปฏิกิริยา
- อิ เ ล็ ก ตรอนในระดั บ พลั ง งานนอกสุ ด จะแสดง
สมบั ติ บางประการของธาตุ เช่ น ความเป็ นโลหะ
อโลหะ และเกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิรยิ าของธาตุนั้น
๓. อธิบายการจัดเรียงธาตุและทานายแนวโน้ม
- ตารางธาตุปัจจุบัน จั ดเรียงธาตุตามเลขอะตอม
สมบัติของธาตุในตารางธาตุ
และอาศัยสมบัติที่คล้ายกัน ทาให้สามารถทานาย
แนวโน้มสมบัติของธาตุในตารางธาตุได้
๔. วิเคราะห์และอธิบายการเกิดพันธะเคมีใน
- แรงยึ ด เหนี่ ยวระหว่า งไอออนหรือ อะตอมของ
โครงผลึกและในโมเลกุลของสาร
ธาตุ ใ ห้ อ ยู่ ร วมกั น เป็ น โครงผลึ ก หรื อ โมเลกุ ล
เรียกว่า พันธะเคมี
- พันธะเคมีแบ่งออกเป็น พันธะไอออนิก พันธะ
โคเวเลนต์ และพันธะโลหะ
๕. สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง - จุดเดือด จุดหลอมเหลวและสถานะของสาร มี
จุดเดือด จุดหลอมเหลว และสถานะของสาร ความเกี่ยวข้องกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค
กับแรงยึดเหนีย่ วระหว่างอนุภาคของสาร
ของสารนั้น สารที่อนุภาคยึดเหนี่ยวกันด้วยแรง
ยึดเหนี่ยวหรือพันธะเคมีที่แข็งแรง จะมีจุดเดือด
และจุดหลอมเหลวสูง สารในสถานะของแข็ ง
อนุภาคยึดเหนี่ยวกันด้วยแรงที่แข็งแรงกว่าสาร
ในสถานะของเหลวและแก๊สตามลาดับ

ตัวชี้วัด

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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๔ นก.

แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
๖ นก. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิด
สารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. ทดลอง อธิบายและเขียนสมการของปฏิกิริยา - ในชีวิตประจาวันจะพบเห็นปฏิกิริยาเคมีจานวน
เคมีทวั่ ไปที่พบในชีวิตประจาวัน รวมทั้ง
มาก ทั้งที่เกิดในธรรมชาติและมนุษย์เป็นผูก้ ระทา
อธิบายผลของสารเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
ปฏิกิริยาเคมีเขียนแทนได้ด้วยสมการเคมี
สิ่งแวดล้อม
- มนุ ษ ย์ น าสารเคมี ม าใช้ ป ระโยชน์ ทั้ ง ในบ้ า น
ในทางการเกษตรและอุตสาหกรรม แต่สารเคมี
บางชนิดเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
๒. ทดลองและอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี - ป ริ ม า ณ ข อ ง ส า ร ตั้ ง ต้ น ห รื อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกริ ิยาเคมี
เปลี่ยนแปลงไปต่อหน่วยเวลาเรียกว่าอัตราการ
และนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเคมี และปริ ม าณของสารที่
เปลี่ยนแปลงไปนั้น อาจวัดจากค่าความเข้มข้น
ปริมาตร หรือมวลของสาร ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของสาร
- ความเข้มข้น พื้นที่ผิว อุณหภูมิ ตัวเร่งปฏิกิริยา
เป็นปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
การควบคุ ม ปั จ จั ย เหล่ า นี้ เ พื่ อ ท าให้ ป ฏิ กิ ริ ย า
เกิดขึ้นในอัตราที่เหมาะสม สามารถนามาใช้ให้
เป็นประโยชน์ได้
๓. สืบค้นข้อมูลและอธิบายการเกิดปิโตรเลียม
- การสลายตัวของซากพืชและซากสัตว์ที่ทับถมอยู่
กระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติ และการกลั่น ใต้ทะเลอย่างต่อเนื่องภายใต้อุณหภูมิและความ
ลาดับส่วนน้ามันดิบ
ดันสูงนานนับล้านปี จะเกิดเป็นปิโตรเลียม โดย
มีได้ทั้งสถานะของแข็ง ของเหลวหรือแก๊ส ซึ่งมี
สารประกอบไโโดรคาร์บอนหลายชนิดรวมกัน
และอาจมีสารประกอบอื่น ๆ ปะปนอยู่ด้วย

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

หน่วยศึกษานิเทศก์
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๖ นก. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- การนาแก๊สธรรมชาติมาใช้ประโยชน์จะต้องผ่าน
กระบวนการแยกแก๊ ส ส่ ว นของเหลวหรื อ
น้ามันดิบจะแยกโดยการกลั่นลาดับส่วน
๔. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายการนาผลิตภัณฑ์
- มีเทน อีเทน โพรเพนและบิวเทน เป็นผลิตภัณฑ์
ที่ได้จากการแยกแก๊สธรรมชาติและการกลั่น
ที่ได้จากการแยกแก๊สธรรมชาติและกลั่นลาดับ
ลาดับส่วนน้ามันดิบไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งผล ส่ ว นน้ ามั น ดิ บ น ามาใช้ เ ป็ น เชื้ อ เพลิ งและสาร
ของผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ตั้งต้น ส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมีจานวนอะตอม
คาร์บอนเพิ่มขึ้น นาไปใช้ประโยชน์แตกต่างกัน
- การสัมผัสตัวทาละลายและไโโดรคาร์บอนบาง
ชนิ ด ในรู ป ของไอและของที่ ใ ช้ แ ล้ ว อาจเป็ น
อันตรายต่อสุขภาพได้ รวมถึงการกาจั ด อย่ า ง
ไม่ถูกวิธีก็จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
๕. ทดลองและอธิบายการเกิดพอลิเมอร์ สมบัติ - พอลิเมอร์เป็นสารประกอบที่โมเลกุลมีขนาดใหญ่
ของพอลิเมอร์
เกิดจากมอนอเมอร์จานวนมากเชื่อมต่อกันด้วย
พั น ธะโคเวเลนต์ มี ทั้ ง ที่ เ กิ ด ในธรรมชาติ แ ละ
สังเคราะห์ขึ้น
- ปฏิ กิ ริ ย าที่ ม อนอเมอร์ ร วมกั น เป็ น พอลิ เ มอร์
เรียกว่า ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน ซึ่งอาจเป็น
แบบควบแน่น หรือแบบต่อเติม
- พอลิเมอร์มีหลายชนิด แต่ละชนิดอาจมีสมบั ติ
บางประการเหมือนกันและบางประการแตกต่าง
กัน
๖. อภิปรายการนาพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์
- พอลิเมอร์นาไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน ตาม
รวมทั้งผลที่เกิดจากการผลิตและใช้พอลิเมอร์ สมบัติของพอลิเมอร์ชนิดนั้นๆ เช่น ใช้พลาสติก
ทาภาชนะ ใช้เส้นใยสังเคราะห์ทาเครื่องนุ่งห่ม
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
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๙. ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ ประโยชน์
และปฏิกริ ิยาบางชนิดของโปรตีน และกรด
นิวคลีอิก

๘. ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ ประโยชน์
และปฏิกริ ิยาบางชนิดของไขมันและน้ามัน

๗. ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ ประโยชน์
และปฏิกริ ิยา บางชนิดของคาร์โบไโเดรต

ตัวชี้วัด

๔ นก.

แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
๖ นก. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- พอลิ เ มอร์ สั ง เคราะห์ ที่ น าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ น
ชี วิ ต ประจ าวั น บางชนิ ด สลายตัว ยาก การใช้
อย่างฟุ่มเฟือยและไม่ระมัดระวังอาจก่อให้เกิด
ปัญหาต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้
- คาร์โบไโเดรตจัดเป็นแหล่งพลังงานของสิ่งมีชีวิต
พบได้ทั่วไปในชีวิตประจาวัน เช่น น้าตาล แป้ง
เซลลูโลสและไกลโคเจน โดยมีน้าตาลเป็นหน่วย
ย่อยสาคัญ ซึ่งประกอบด้วยธาตุ C H และ O
การตรวจสอบชนิ ด ของน้ าตาลท า ได้ โ ดยใช้
สารละลายเบเนดิกต์
- ไขมันและน้ามัน เป็นสารประกอบไตรกลีเซอไรด์
เกิดจากการรวมตัวของกรดไขมันกับกลีเซอรอล
กรดไขมั น มี ทั้ ง ชนิ ด อิ่ ม ตั ว และไม่ อิ่ ม ตั ว ซึ่ ง
สามารถตรวจสอบได้โดยใช้สารละลายไอโอดีน
- ไขมั น และน้ ามั น น ามาใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ทั้ ง การ
บริโภคและใช้ในอุตสาหกรรม การบริโภคไขมันที่
ขาดความระมัดระวังจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้
- โปรตี น เป็ น สารที่ ช่ ว ยในการเจริ ญ เติ บ โต
เสริมสร้างและซ่อมแซมเนื้ อเยื่อ หน่วยย่อยของ
โปรตีนคือกรดอะมิโนซึ่งมีทั้งกรดอะมิโนจาเป็น
และไม่จาเป็น มีธาตุองค์ประกอบสาคัญคือ C
H O N ก า ร ทด ส อบ โ ป รตี นใน อา ห า รใช้
สารละลาย CuSO4 กับ NaOH
- กรดนิวคลีอิกเป็นสารโมเลกุลใหญ่คล้ายโปรตีน
ประกอบด้ ว ย ธาตุ C H O N ที่ พ บในเซลล์
ของสิ่งมีชีวิต มี ๒ ชนิด คือ DNA และ RNA ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับกระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
๖ นก. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

มาตรฐาน ว ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและ
มีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรง - ในสนามโน้มถ่วงจะมีแรงกระทาต่อวัตถุ ทาให้
กับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วง และ วัตถุมีน้าหนัก เมื่อปล่อยวัตถุ วัตถุจะตกแบบเสรี
นาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
สนามโน้มถ่วงทาให้วัตถุต่างๆ ไม่หลุดจากโลก
เช่น การโคจรของดาวเทียมรอบโลก และอาจใช้
แรงโน้มถ่วงไปใช้ประโยชน์เ พื่อหาแนวดิ่ ง ของ
ช่างก่อสร้าง
๒. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรง - เมื่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าอยู่ในสนามไฟฟ้า จะมี
กับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟ้า
แรงกระทาต่ออนุภาคนั้น ซึ่งอาจทาให้สภาพการ
และนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
เคลื่อนที่ของอนุภาคเปลี่ยนไป สามารถนาสมบัติ
นี้ไปประยุกต์สร้างเครื่องมือบางชนิด เช่น เครื่อง
กาจัดฝุ่น ออสซิลโลสโคป
๓. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรง - เมื่ อ อนุ ภ าคที่ มี ป ระจุ ไ ฟฟ้ า เคลื่ อ นที่ ใ นสนาม
กับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามแม่เหล็ก แม่เหล็ก จะมีแรงกระทาต่ออนุภาคนั้น ซึ่งอาจ
และนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
ทาให้สภาพการเคลื่อนที่ของอนุภาคเปลี่ยนไป
สามารถนาสมบัตินี้ไปประยุกต์สร้างหลอดภาพ
โทรทัศน์
๔. วิเคราะห์และอธิบายแรงนิวเคลียร์และแรง
- อนุภาคในนิวเคลียส เรียกว่า นิวคลีออน นิวคลีไฟฟ้าระหว่างอนุภาคในนิวเคลียส
ออนประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน นิวคลี ออนในนิวเคลียสยึดเหนี่ยวกันด้วยแรงนิวเคลียร์
ซึ่ ง มี ค่ า มากกว่ า แรงผลั ก ทางไฟฟ้ า ระหว่ า ง
นิวคลีออน นิวคลีออนจึงอยู่รวมกันในนิวเคลียสได้
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มาตรฐาน ว ๔.๒ เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. อธิบายและทดลองความสัมพันธ์ระหว่างการ - การเคลื่อนที่แนวตรงเป็นการเคลื่อนที่ในแนวใด
กระจัด เวลา ความเร็ว ความเร่งของการ
แนวหนึ่ง เช่น แนวราบหรือแนวดิ่งที่มีการกระจัด
เคลื่อนที่ในแนวตรง
ความเร็ว ความเร่ง อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน
โดยความเร่ ง ของวั ต ถุ ห าได้ จ ากความเ ร็ ว ที่
เปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วยเวลา
๒. สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ - การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์เป็นการเคลื่อนที่
แบบวงกลม และแบบโาร์มอนิกอย่างง่าย
วิถีโค้งที่มีความเร็วในแนวราบคงตัวและความเร่ง
ในแนวดิ่งคงตัว
- การเคลื่อนที่แบบวงกลมป็นการเคลื่อนที่ที่มี
ความเร็วในแนวเส้นสัมผัสวงกลมและมีแรง
ในทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลาง
- การเคลื่อนที่แบบโาร์มอนิกอย่างง่ายเป็นการ
เคลื่อนที่กลับไปกลับมาซ้าทางเดิม เช่น การ
แกว่งของลูกตุ้มอย่างง่าย โดยที่มมุ สูงสุดที่เบน
จากแนวดิ่งมีค่าคงตัวตลอด
๓. อภิปรายผลการสืบค้นและประโยชน์เกี่ยวกับ - การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์สามารถนาไปใช้
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม
ประโยชน์ เช่น การเล่นเทนนิส บาสเกตบอล
และแบบโาร์มอนิกอย่างง่าย
- การเคลื่ อ นที่ แ บบวงกลมสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ เช่ น การวิ่ ง ทางโค้ ง ของรถยนต์ ใ ห้
ปลอดภัย
- การเคลื่อ นที่แ บบโาร์มอนิก อย่างง่ ายสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในการสร้างนาฬิกาแบบลูกตุ้ม
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มาตรฐาน ว ๕.๑ เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน
ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวดลอม มีกระบวน
การสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิง่ ที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
๑. ทดลองและอธิบายสมบัติของคลื่นกล และ
- คลื่ นก ลมี ส มบั ติ กา ร สะ ท อ น ก าร หั ก เ ห
อธิบายความสัมพันธระหวาง อัตราเร็ว
การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน
ความถี่และความยาวคลื่น
- อัตราเร็ว ความถี่และความยาวคลืน่ มี
ความสัมพันธกันดังนี้
อัตราเร็ว = ความถี่ × ความยาวคลื่น
๒. อธิบายการเกิดคลื่นเสียงบีตสของเสียง ความ - คลื่นเสียงเกิดจากการสั่นของแหลงกําเนิดเสียง
เขมเสียง ระดับความเขมเสียง การไดยินเสียง - บีตสของเสียงเกิดจากคลื่นเสียงจากแหลงกําเนิด
คุณภาพเสียง และนําความรูไปใชประโยชน
สองแหลงที่มีความถี่ตางกันเล็กนอย มารวมกัน
ทําใหไดยินเสียงดังคอยเปนจังหวะ
- ความเข ม เสี ย ง คื อ พลั ง งานเสี ย งที่ ต กตั้ ง ฉาก
บนหนึ่งหนวยพื้นที่ในหนึ่งหนวยเวลา
- ระดับความเขมเสียงจะบอกความดังคอยของ
เสียงที่ไดยิน
- เครื่องดนตรีแตละชนิดที่ใชตัวโนตเดียวกัน จะให
รูปคลื่นที่แตกตางกัน เรียกวามีคณ
ุ ภาพเสียง
ตางกัน
๓. อภิปรายผลการสืบคนขอมูลเกีย่ วกับมลพิษ
- มลพิษทางเสียงมีผลตอสุขภาพของมนุษย ถาฟง
ทางเสียงที่มีตอสุขภาพของมนุษย และการ
เสีย งที่ มีร ะดั บความเขมเสีย งสู งกวา มาตรฐาน
เสนอวิธีปองกัน
เปนเวลานาน อาจกอใหเกิดอันตรายตอการได
ยิ น และสภาพจิ ต ใจได การป อ งกั น โดยการ
หลี กเลี่ย งหรือ ใชเ ครื่ องครอบหู หรื อลดการสั่ น
ของแหลงกําเนิดเสียง เชน เครื่องจักร
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สาระการเรียนรูแกนกลาง
- คลื่นแมเหล็กไฟฟาประกอบดวยสนามแมเหล็ก
และสนามไฟฟ า ที่ เ ปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา
สเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟามีความถี่ตอเนื่องกัน
โดยคลื่ น แม เ หล็ ก ไฟฟ า ช ว งความถี่ ต า งๆ
มีลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชน
ได แ ตกต า งกั น เช น การรั บ ส ง วิ ท ยุ โทรทั ศ น
การปองกันอันตรายจากคลื่นแมเหล็กไฟฟา เชน
ไมอยูใกลเตาไมโครเวฟขณะเตาทํางาน
- ปฏิกิริยานิวเคลียรเปนปฏิกิริยาที่ทําใหนิวเคลียส
เกิดการเปลี่ยนแปลง ปฏิกิริยาที่นิวเคลียสของ
ธาตุ ที่ มี เ ลขมวลมากแตกตั ว เรี ย กว า ฟ ช ชั น
ปฏิกิริยาที่เกิดจากการหลอมรวมนิวเคลียสของ
ธ า ตุ ที่ มี เ ล ข ม ว ล น อ ย เ รี ย ก ว า ฟ ว ชั น
ความสั มพันธ ระหวา งมวลและพลั งงานเปนไป

๖นก.
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ตามสมการ E = mc
๖. สืบคนขอมูลเกีย่ วกับพลังงานทีไ่ ดจากปฏิกริ ิยา - ปฏิ กิ ริ ย านิ ว เคลี ย ร ทํ า ให เ กิ ด ผลกระทบต อ
นิวเคลียรและผลตอสิ่งมีชีวิต และสิง่ แวดลอม
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม
๗. อภิปรายผลการสืบคนขอมูลเกีย่ วกับโรงไฟฟา - โรงไฟฟานิวเคลียรเปนโรงไฟฟาพลังงานความ
นิวเคลียร และนําไปใชประโยชน
ร อ นประเภทหนึ่ ง ซึ่ ง ได พ ลั ง งานความร อ น
จากพลังงานนิวเคลียร
- รังสีจากธาตุกัมมันตรังสีมี ๓ ชนิด คือ แอลฟา
๘. อธิบายชนิดและสมบัติของรังสีจากธาตุ
กัมมันตรังสี
บีตาและแกมมา ซึ่งมีอํานาจทะลุผานตางกัน
- กัมมันตภาพรังสีเกิดจากการสลายของไอโซโทป
๙. อธิบายการเกิดกัมมันตภาพรังสีและบอก
ของธาตุ ที่ ไ ม เ สถี ย ร สามารถตรวจจั บ ได โ ดย
วิธีการตรวจสอบรังสีในสิ่งแวดลอม การใช
เครื่ อ งตรวจวั ด รั ง สี ในธรรมชาติ มี รั ง สี แ ต
ประโยชน ผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดลอม
สวนใหญอยูในระดับต่ํามาก

๕. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร ฟชชัน ฟวชัน และ
ความสัมพันธระหวางมวลกับพลังงาน

ตัวชี้วัด
๔. อธิบายคลื่นแมเหล็กไฟฟา สเปกตรัมคลื่น
แมเหล็กไฟฟา และนําเสนอผลการสืบคน
ขอมูลเกี่ยวกับประโยชน และการปองกัน
อันตรายจากคลื่นแมเหล็กไฟฟา
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๖นก.

สาระการเรียนรูแกนกลาง
- รังสีมีประโยชนในดานอุตสาหกรรม การเกษตร
การแพทย โบราณคดี รังสีในระดับสูงมีอันตราย
ตอสิ่งมีชีวิต

แนวทางการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

มาตรฐาน ว ๖.๑ เขาใจกระบวนการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธของ
กระบวนการต า ง ๆ ที่ มี ผ ลต อ การเปลี่ ย นแปลงภู มิ อากาศ ภู มิป ระเทศ และสั ณฐานของโลก
มีก ระบวนการสื บเสาะหาความรูแ ละจิ ตวิ ทยาศาสตร สื่อ สารสิ่ง ที่เ รี ยนรูแ ละนํา ความรู ไปใช
ประโยชน
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
- โลกเปนดาวเคราะหหินดวงหนึ่งในระบบสุริยะ
๑. สืบคนและอธิบายหลักการในการแบง
โครงสรางโลก
ภายในโลกยั ง คงมี อุ ณ หภู มิ สู ง มากและมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานับตั้งแตโลกเริ่มเกิด
จนถึงปจจุบัน
- นักวิทยาศาสตรแบงโครงสรางโลกโดยใชขอมูลและ
หลักฐานตางๆ ทางธรณีวิทยา และทางฟสิกส
- การเปลี่ยนแปลงของโลกสามารถอธิบายไดดว ย
๒. ทดลองเลียนแบบและอธิบายกระบวนการ
ทฤษฎีการแปรสัณฐานแผนธรณีภาค
เปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคของโลก
- การเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคของโลกสวนใหญ
จะเกิดในชั้นธรณีภาคและชั้นฐานธรณีภาค
- ชั้นธรณี ภาคแตกออกเปนแผนใหญๆ หลายแผน
เรี ยกวา แผน ธรณี ภาคซึ่ งมี การเคลื่ อนที่
อยู ต ลอดเวลาทํ า ใหเ กิ ด ปรากฏการณต า งๆ
ทางธรณี วิ ทยาบนผิ วโลกที่ สามารถศึ กษาไดจาก
รอ งรอยหลั ก ฐานที่ ป รากฏอยู ใ นปจ จุ บั น เชน
รอยตอ รอยแยกของแผน ธรณี ภ าคเทื อ กเขา
ใตมหาสมุทรและซากดึกดําบรรพ เปนตน

สาระที่ ๖ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

ตัวชี้วัด
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๕. สํารวจ วิเคราะหและอธิบายการลําดับชั้นหิน
จากการวางตัวของชั้นหิน ซากดึกดําบรรพ
และโครงสรางทางธรณีวิทยา เพื่ออธิบาย
ประวัติความเปนมาของพื้นที่

๔. สืบคนและอธิบายความสําคัญของปรากฏการณทางธรณีวิทยาแผนดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิดที่สงผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัด
๓. ทดลองเลียนแบบ และอธิบายกระบวนการ
เกิดภูเขา รอยเลื่อน รอยคดโคง แผนดินไหว
ภูเขาไฟระเบิด

๖นก.

สาระการเรียนรูแกนกลาง
- จากการศึกษาทฤษฎีการแปรสัณฐานแผนธรณี
ภาคและปรากฏการณท างธรณี วิ ท ยาตั้ ง แต
อดีตจนถึงปจจุบัน ทําใหพบวาแผนดินไหวและ
ภูเขาไฟสวนใหญจะเกิดอยูตามแนวรอยตะเข็บ
ของขอบแผนธรณีภาค ที่เรียกวาวงแหวนแหงไฟ
- รอยเลื่อน เปนแนวรอยแตกของหินที่เคลื่อนที่
สั ม พั น ธกั น และขนานไปกั บ รอยแตก ซึ่ ง อาจ
สั ม พั น ธกั บ การเกิ ด แผน ดิ น ไหวและภู เ ขาไฟ
ระเบิด
- รอยคดโคง เปน รอยที่ ป รากฏในหิ น เกิ ด จาก
การแปรสัณฐานแผนธรณีภาค
- กระบวนการเกิดรอยเลื่อน รอยคดโคง การแปร
สั ณ ฐานแผน ธรณี ภ าค เปน สว นหนึ่ ง ของการ
เกิดเทือกเขาบนโลก
- ปรากฏการณท างธรณี วิ ท ยาที่ สํ า คั ญ และ
มีผลตอสิ่งมีชีวิตที่เห็นไดชัดเจน ไดแกแผนดินไหว
ภูเขาไฟระเบิด
- แผนดินไหวและภูเขาไฟระเบิดเปนปรากฏการณ
ทางธรณีวิทยาที่ทําใหเกิดธรณีพิบัติภัย รูปแบบ
อื่นตามมา ทําใหสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของ
มนุษย เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะธรณีสัณฐาน
ชนิดหิน และสภาพแวดลอม
- สภาพเหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในอดี ต ของโลก
สามารถอธิ บ ายได จากร องรอยต า งๆที่ ปรากฏ
เปนหลักฐานอยูบนหิน
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สาระการเรียนรูแกนกลาง
- ขอมูลทางธรณีวิทยาที่ใชอธิบายความเปนมาของ
โลก ไดแก ซากดึกดําบรรพ ชนิดของหิน
โครงสรางทางธรณีวิทยา และการลําดับชั้นหิน
- ประวัติความเปนมาของพื้นที่ ไดจากการลําดับ
ชั้นหินตามอายุการเกิดของหินจากอายุมากขึ้นไป
สูหินที่มีอายุนอย ตามมาตราธรณีกาล
- การเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดขึ้นตั้งแตในอดีตจนถึง
ปจจุบันจะบอกถึงวิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลง
ของเปลือกโลกซึ่งจะใหประโยชน ทั้งทางดาน
วิวัฒนาการ และการสํารวจคนหาทรัพยากรธรณี

๖นก.

แนวทางการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

มาตรฐาน ว ๗.๑ เขาใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพ การปฏิสัมพันธภายใน
ระบบสุริยะและผลตอสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรูและจิตวิทยาศาสตร
การสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
๑. สืบคนและอธิบายการเกิดและวิวฒ
ั นาการของ - เอกภพกําเนิดณจุดที่เรียกวาบิกแบงเปนจุดที่
ระบบสุริยะกาแล็กซีและเอกภพ
พลังงานเริ่มเปลี่ยนเปนสสาร เกิดเปนอนุภาคควารก
อิเล็กตรอน นิวทริโน พรอมปฏิอนุภาค เมื่ออุณหภูมิ
ของเอกภพ ลดต่ําลง ควารกจะรวมตัวกันเปน
อนุภาคพื้นฐาน คือโปรตรอนและนิวตรอน ตอมา
โปรตรอนและนิวตรอนรวมตัวกันเปนนิวเคลียส
ของฮีเลียม และเกิดเปนอะตอมของไฮโดรเจน
และฮีเลียมอะตอมของไฮโดรเจนและฮีเลียม
ซึ่งเปนองคประกอบสวนใหญของเนบิวลาดั้งเดิม
เนบิวลาดั้งเดิมกระจายอยูเปนหยอม ๆ กลายเปนกาแล็กซี่
ภายในกาแล็กซี่ เกิดเปนดาวฤกษ ระบบดาวฤกษ

สาระที่ ๗ดาราศาสตรและอวกาศ

๖. สืบคน วิเคราะห และอธิบายประโยชนของ
ขอมูลทางธรณีวิทยา

ตัวชี้วัด
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๖นก.

สาระการเรียนรูแกนกลาง
- ดาวฤกษ เปนกอนแกสรอนขนาดใหญ กําเนิดมา
จากเนบิ ว ลาที่ มี อ งคป ระกอบสว นใหญ เ ปน
ธาตุ ไ ฮโดรเจนที่ แ กน กลางของดาวฤกษจ ะ
เกิดปฏิกิริยาเทอรโมนิวเคลียร หลอมนิวเคลียส
ของไฮโดรเจน เปน นิ ว เคลี ย สของฮี เ ลี ย มได
พลังงานออกมา
- อันดับความสวางของดาวฤกษที่สังเกตเห็นไดมา
จากความสวางปรากฏที่ขึ้นอยูกับความสวางจริง
และระยะหางจากโลก
- สีของดาวฤกษมีความสัมพันธกับอุณหภูมิผิวของ
ดาวฤกษและอายุของดาวฤกษ
- ดาวฤกษมีอายุยาวหรือสั้น มีจุดจบเปน หลุมดํ า
หรื อ ดาวนิ ว ตรอนหรื อ ดาวแคระขาวขึ้น อยู กั บ
มวลของดาวฤกษ
มาตรฐาน ว ๗.๒ เขาใจความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นํามาใชในการสํารวจอวกาศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดานการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยา
ศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชนอยางมีคณ
ุ ธรรมตอชีวิตและสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
๑. สืบคนและอธิบายการสงและคํานวณความเร็ว - การสงดาวเทียมไปโคจรรอบโลกณระดับความสูง
จากผิ ว โลกตา งๆกั น จรวดตอ งมี ค วามเร็ ว ที่
ในการโคจรของดาวเทียมรอบโลก
แตกตางกัน
๒. สืบคนและอธิบายประโยชนของดาวเทียม
- ด า ว เ ที ย ม ถู ก นํ า ม า ใ ช ป ร ะ โ ย ช น ใ น ด า น
ในดานตางๆ
อุตุนิย มวิทยาสํารวจทรั พยากรโลกการสื่ อสาร
และบอกตําแหนงของวัตถุบนโลก

ตัวชี้วัด
๒. สืบคนและอธิบายธรรมชาติและวัฒนาการ
ของดาวฤกษ
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๖นก.

สาระการเรียนรูแกนกลาง
- ระบบยานขนสง อวกาศถู ก พั ฒ นาขึ้ น มาใชส ง
ดาวเทียมและยานอวกาศแทนการใชจรวดอยาง
เดียวเนื่องจากสามารถนํากลับมาใชใหมได
- ในการสงยานอวกาศไปสํารวจอวกาศจรวดที่พา
ยานอวกาศ ตอ งมี ค วามเร็ ว มากกวา ความเร็ ว
หลุดพน จึงจะสามารถออกจากวงโคจรของโลกได
- ยานอวกาศและสถานี อ วกาศมี ภ ารกิ จ ในการ
สํารวจโลกและวัตถุทองฟาอื่นๆ

แนวทางการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

มาตรฐาน ว ๘.๑ ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู
การแกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอน สามารถ
อธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้นๆ เขาใจวาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอมมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
๑. ตั้งคําถามที่อยูบนพื้นฐานของความรูและ
ความเขาใจทางวิทยาศาสตร หรือความสนใจ
หรือจากประเด็นที่เกิดขึ้นในขณะนั้นที่
สามารถทําการสํารวจตรวจสอบหรือศึกษา
คนควาไดอยางครอบคลุมและเชื่อถือได
๒. สรางสมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับหรือคาดการณ
สิ่งที่จะพบ หรือสรางแบบจําลอง หรือสราง
รูปแบบ เพื่อนําไปสูการสํารวจตรวจสอบ
๓. คนควารวบรวมขอมูลที่ตองพิจารณา
ปจจัยหรือตัวแปรสําคัญ ปจจัยที่มผี ลตอ
ปจจัยอื่น ปจจัยที่ควบคุมไมได และจํานวน
ครั้งของการสํารวจตรวจสอบเพื่อใหไดผลที่มี
ความเชื่อมั่นอยางเพียงพอ

สาระที่๘ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
๓. สืบคนและอธิบายการสงและสํารวจอวกาศ
โดยใชยานอวกาศและสถานีอวกาศ
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ตัวชี้วัด
๔. เลือกวัสดุ เทคนิควิธี อุปกรณ์ที่ใช้ในการสังเกต
การวัด การสารวจตรวจสอบอย่างถูกต้องทั้งทาง
กว้างและลึกในเชิงปริมาณและคุณภาพ
๕. รวบรวมข้อมูลและบันทึกผลการสารวจ
ตรวจสอบอย่างเป็นระบบถูกต้อง ครอบคลุม
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบ
ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมหรือความ
ผิดพลาดของข้อมูล
๖. จัดกระทาข้อมูล โดยคานึงถึงการรายงานผล
เชิงตัวเลขที่มีระดับความถูกต้องและนาเสนอ
ข้อมูลด้วยเทคนิควิธีที่เหมาะสม
๗. วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายข้อมูล และ
ประเมินความสอดคล้องของข้อสรุปหรือสาระ
สาคัญ เพื่อตรวจสอบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
๘. พิจารณาความน่าเชื่อถือของวิธีการและผล
การสารวจตรวจสอบ โดยใช้หลักความคลาดเคลื่อนของการวัดและการสังเกต
เสนอแนะการปรับปรุงวิธีการสารวจตรวจสอบ
๙. นาผลของการสารวจตรวจสอบที่ได้ ทั้งวิธีการ
และองค์ความรู้ที่ได้ไปสร้างคาถามใหม่ นาไป
ใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่และในชีวิตจริง
๑๐. ตระหนักถึงความสาคัญในการที่จะต้องมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบการอธิบาย การลงความเห็น
และการสรุปผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ที่นาเสนอต่อสาธารณชนด้วยความถูกต้อง

-

-

-

-

-

-

-

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

๔ นก.
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ตัวชี้วัด
๑๑. บันทึกและอธิบายผลการสารวจตรวจสอบ
อย่างมีเหตุผล ใช้พยานหลักฐานอ้างอิงหรือ
ค้นคว้าเพื่อเติม เพื่อหาหลักฐานอ้างอิงที่
เชื่อถือได้ และยอมรับว่าความรู้เดิมอาจมี
การเปลีย่ นแปลงได้ เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์
พยานใหม่เพิ่มเติมหรือโต้แย้งจากเดิม ซึ่ง
ท้าทายให้มีการตรวจสอบอย่างระมัดระวัง
อันจะนามาสู่การยอมรับเป็นความรู้ใหม่
๑๒. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรือ
อธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และ
ผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ

-

-

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
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ในชีวิตประจาวัน
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๔ นก.

สมรรถนะย่อย
- ดาเนินการเกี่ยวกับจานวนจริงที่เป็นจานวนตรรกยะ
- ดาเนินการเกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ
- ดาเนินการเกี่ยวกับจานวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกาลังที่มีเลข
ชี้กาลังเป็นจานวนตรรกยะ
- ดาเนินการเกี่ยวกับจานวนจริงที่อยู่ในรูปลอการิทม
ึ
- ดาเนินการเกี่ยวกับจานวนเชิงซ้อนในรูปพิกัดฉากและพิกด
ั
เชิงขั้ว
- ดาเนินการเกี่ยวกับการแปรผัน
- ประยุกต์ใช้อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละในงานอาชีพ
- ประยุกต์การดาเนินการจานวนเชิงซ้อนในรูปพิกัดฉากและ
พิกัดเชิงขั้วในงานอาชีพ
- ประยุกต์ใช้จานวนเชิงซ้อนที่อยู่ในรูปเลขยกกาลังและรูป
กรณฑ์ในงานอาชีพ
- ประยุกต์ใช้การแปรผันในงานอาชีพ
- ประมาณค่า ความยาว พื้นที่พื้นที่ผิวและปริมาตร ในหน่วย
มาตราวัดต่าง ๆ
- วัดและเปรียบเทียบความยาวพื้นที่ พื้นที่ผิวและปริมาตรใน
หน่วยมาตราวัดต่าง ๆ
- คาดคะเนระยะทางและความสูงโดยใช้ความรู้เรื่องอัตราส่วน
ตรีโกณมิติของมุมที่กาหนด
- คาดคะเนการหาพื้นที่ พื้นที่ผิวและปริมาตรของสิ่งที่ต้องการ
วัด ที่ไม่ใช่รูปทรงเรขาคณิตโดยใช้ความรู้เรื่อง พื้นที่ พื้นที่ผิว
และปริมาตร
- ประยุกต์การวัด โดยใช้ความรูเ้ รื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ
- ใช้ความรู้เกี่ยวกับความยาวพื้นที่ พื้นที่ผิวและปริมาตร
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
๖ นก. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

มาตรฐาน ค ๑.๑ เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวนและการใช้จานวนในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. แสดงความสัมพันธ์ของจานวนต่าง ๆ ในระบบ - จานวนจริง
จานวนจริง
๒. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับค่าสัมบูรณ์ของ
- ค่าสัมบูรณ์ของจานวนจริง
จานวนจริง
๓. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจานวนจริงที่อยู่
- จานวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลัง
ในรูปเลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็นจานวน
เป็นจานวนตรรกยะ และจานวนจริงที่อยู่ในรูป
2. วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการ
ตรรกยะ และจานวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์
กรณฑ์
ดาเนินการของจานวนและ
มาตรฐาน ค ๑.๒ เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการของจานวนและความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสัมพันธ์ ระหว่างการ
การดาเนินการต่าง ๆ และใช้การดาเนินการในการแก้ปัญหา
ดาเนินการต่าง ๆ และใช้ในการ
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
แก้ปัญหา
๑. เข้าใจความหมายและหาผลลัพธ์ที่เกิดจาก
- การบวก การลบ การคูณ และการหารจานวน
การบวก การลบ การคูณ การหารจานวนจริง จริง
3. วัด หน่วยของการวัด และ
จานวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกาลังที่มีเลข
- การบวก การลบ การคูณ และการหารจานวน
คาดคะเนสิง่ ที่ต้องการวัด
จริงที่อยู่ในรูปเลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็น
ชี้กาลังเป็นจานวนตรรกยะ และจานวนจริง
ที่อยู่ในรูปกรณฑ์
จานวนตรรกยะและจานวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์
มาตรฐาน ค ๑.๓ ใช้การประมาณค่าในการคานวณและแก้ปัญหา
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. หาค่าประมาณของจานวนจริงที่อยู่ในรูป
- ค่าประมาณของจานวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์
กรณฑ์ และจานวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกาลัง และจานวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกาลัง
โดยใช้วิธีการคานวณที่เหมาะสม
มาตรฐาน ค ๑.๔ เข้าใจระบบจานวนและนาสมบัติเกี่ยวกับจานวนไปใช้
4. แก้ปัญหาเกีย่ วกับการวัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. เข้าใจสมบัติของจานวนจริงเกี่ยวกับการบวก
- สมบัติของจานวนจริง และการนาไปใช้
การคูณ การเท่ากัน การไม่เท่ากันและนาไปใช้ได้

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สาระที่ ๑ จานวนและการดาเนินการ

หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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มาตรฐาน ค ๔.๑ เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. มีความคิดรวบยอดในเรื่องเซตและการ
- เซตและการดาเนินการของเซต
ดาเนินการของเซต
๒. เข้าใจและสามารถใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัย - การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย
และนิรนัย
๓. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความสัมพันธ์และ - ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
ฟังก์ชัน เขียนแสดงความสัมพันธ์และฟังก์ชัน - กราฟของความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
ในรูปต่าง ๆ เช่น ตาราง กราฟ และสมการ

สาระที่ ๔ พีชคณิต

มาตรฐาน ค ๓.๑ อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
มาตรฐาน ค ๓.๒ ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภมู ิ (spatial
reasoning) และใช้แบบจาลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
-

สาระที่ ๓ เรขาคณิต

7. ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ
และแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ
แปลความหมายและนาไปใช้
แก้ปัญหา

6. วิเคราะห์แบบรูป (Pattern)
ความสัมพันธ์และฟังก์ชันต่าง ๆ

หน่วยสมรรถนะ
5. วิเคราะห์รูปแบบ เรขาคณิต
สองมิติ และสามมิติ และใช้
แบบจาลองทางเรขาคณิต
(Geometric Model) ในการ
แก้ปัญหา
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๔ นก.

สมรรถนะย่อย
- แก้ปัญหาเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตและรูปทรงเรขาคณิต
- ประยุกต์ความรูเ้ กี่ยวกับเส้นตรงระนาบ รูปเรขาคณิตและ
รูปทรงเรขาคณิตในการออกแบบลวดลาย
- ดาเนินการเกี่ยวกับเส้นตรงระยะห่างและสมการเส้นตรง
- ดาเนินการเกี่ยวกับภาคตัดกรวย
- ดาเนินการเกี่ยวกับเวคเตอร์
- ขยายส่วนและย่อส่วนของภาพ
- มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเซตการดาเนินการของเซต และ
นาไปประยุกต์ใช้
- มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการดาเนินการของเมทริกซ์และ
นาไปประยุกต์ใช้
- ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับเมทริกซ์ และการคานวณค่าดีเทอร์
มิแนนต์ของเมทริกซ์
- ดาเนินการเกี่ยวกับความสัมพันธ์และฟังก์ชันในรูปต่าง ๆ
- ดาเนินการเกี่ยวกับลาดับเลขคณิตและลาดับเรขาคณิต
- ดาเนินการเกี่ยวกับลิมิตของฟังก์ชันอนุพันธ์ของฟังก์ชัน
พีชคณิต และอินทิกรัลฟังก์ชันพีชคณิต
- ดาเนินการเกี่ยวกับการแยกเศษส่วนย่อย
- ดาเนินการและคานวณเกีย
่ วกับฟังก์ชันตรีโกณมิติ
- นาความรู้เกีย
่ วกับแผนภาพ เวนน์-ออยเลอร์ (Venn-Euler
Diagram) ไปใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับการหาจานวนสมาชิกของ
เซตจากัด
- นาความรู้เกีย
่ วกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ในสถานการณ์หรือปัญหาที่กาหนด
- นาความรู้เกีย
่ วกับอสมการเชิงเส้นไม่เกินสองตัวแปรไปใช้ใน
สถานการณ์หรือปัญหาที่กาหนด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
๖ นก. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. ใช้ความรู้เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม
- อัตราส่วนตรีโกณมิติและการนาไปใช้
ในการคาดคะเนระยะทางและความสูง
มาตรฐาน ค ๒.๒ แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระยะทางและความสูง - โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระยะทางและความสูง
โดยใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติ

สาระที่ ๒ การวัด

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
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มาตรฐาน ค ๕.๑ เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. เข้าใจวิธีการสารวจความคิดเห็นอย่างง่าย
- การสารวจความคิดเห็น

สาระที่ ๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น

๖. เข้าใจความหมายของผลบวก n พจน์แรกของ
อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต หา
ผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและ
อนุกรมเรขาคณิตโดยใช้สตู รและนาไปใช้

แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

๔ นก.

สมรรถนะย่อย
- ประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์ หรือฟังก์ชันในสถานการณ์หรือ
ปัญหาที่กาหนด
- ใช้ความรู้เกี่ยวกับการหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลข
คณิตและอนุกรมเรขาคณิต โดยใช้สูตรและการประยุกต์
- ประยุกต์ใช้กราฟของอสมการในสถานการณ์หรือปัญหาที่
กาหนด
- ประยุกต์ใช้ฟังก์ชันตรีโกณมิติในสถานการณ์หรือปัญหาที่กาหนด
- นาความรู้เกีย
่ วกับสมการกาลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ใน
สถานการณ์หรือปัญหาที่กาหนด
- สารวจและจัดหมวดหมู่ข้อมูลอย่างง่าย
- ใช้ความรู้เกี่ยวกับค่ากลางกับข้อมูลที่กาหนด
- วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น หาตาแหน่งของข้อมูลและการวัด
การกระจายของข้อมูล
- ใช้ความรู้เกี่ยวกับแบบแผนการทดลองที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์หรือปัญหาที่กาหนด
- วิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนและใช้สถิติได้เหมาะสมกับแบบ
แผนการทดลอง
- นาความรู้เกีย
่ วกับกระบวนการทางสถิติไปใช้ในการวิจัย
เบื้องต้น
- ดาเนินการความน่าจะเป็นเบื้องต้น และนาผลไปใช้ในการ
คาดการณ์
- ใช้ข้อมูลข่าวสาร ค่าสถิติ และค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์
ข้อมูลในการตัดสินใจ
- นาความรู้เกีย
่ วกับความน่าจะเป็น ไปใช้ในการตัดสินใจและ
แก้ปัญหา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
๖ นก. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
หน่วยสมรรถนะ
๔. เข้าใจความหมายของลาดับและหาพจน์ทั่วไป - ลาดับและการหาพจน์ทั่วไปของลาดับจากัด
ของลาดับจากัด
๕. เข้าใจความหมายของลาดับเลขคณิต และ
- ลาดับเลขคณิตและลาดับเรขาคณิต
ลาดับเรขาคณิต หาพจน์ตา่ ง ๆ ของลาดับ
เลขคณิตและลาดับเรขาคณิต และนาไปใช้
มาตรฐาน ค ๔.๒ ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical
model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช้แก้ปัญหา
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. เขียนแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์แสดงเซต และ - แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์
๘. ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้
นาไปใช้แก้ปัญหา
เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการ
๒. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการให้
- การให้เหตุผล
วิเคราะห์ข้อมูลการคาดการณ์ได้
เหตุผลโดยใช้แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์
อย่างสมเหตุสมผล และการ
๓. แก้สมการและอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสอง - สมการและอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสอง
ตัดสินใจแก้ปญ
ั หา
๔. สร้างความสัมพันธ์หรือฟังก์ชันจากสถานการณ์ - ความสัมพันธ์หรือฟังก์ชัน
หรือปัญหาและนาไปใช้ในการแก้ปัญหา
๕. ใช้กราฟของสมการ อสมการ ฟังก์ชันในการ - กราฟของสมการ อสมการ ฟังก์ชัน และการ
นาไปใช้
แก้ปัญหา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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มาตรฐาน ค ๖.๑ มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปญ
ั หา
-

สาระที่ ๖ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

หน่วยสมรรถนะ
9. สื่อความหมาย แก้ปัญหา
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และ
การนาเสนอ เชื่อมโยงความรู้
ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เชือ่ มโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์
อื่น ๆ มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์

71

๔ นก.

สมรรถนะย่อย
- ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาและการให้
เหตุผลในสถานการณ์จริง
- สื่อความหมาย แปลความ และนาเสนอข้อมูลทาง
คณิตศาสตร์
- ประยุกต์ความรู้และทักษะเกี่ยวกับเซตและฟังก์ชันต่าง ๆ
ในงานอาชีพ
- ประยุกต์ความรู้และทักษะเกี่ยวกับจานวนเชิงซ้อนในงาน
อาชีพ
- ประยุกต์ความรู้และทักษะเกี่ยวกับภาคตัดกรวยในงานอาชีพ
- ประยุกต์ความรู้และทักษะเกี่ยวกับแคลคูลส
ั ในงานอาชีพ
- ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับดีเทอร์มิแนนต์หาคาตอบของ
ระบบสมการเชิงเส้น
- ใช้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบคณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
คณิตศาสตร์กับการประกอบอาชีพไปเชื่อมโยงกับวิชาชีพ
- ประยุกต์กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการวางแผน การ
ออกแบบประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ในงานอาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
๖ นก. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๒. หาค่าเฉลีย่ เลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม ส่วน- - ค่ากลางของข้อมูล
เบี่ยงเบนมาตรฐานและเปอร์เซ็นไทล์ของข้อมูล - การวัดการกระจายของข้อมูล
- การหาตาแหน่งที่ของข้อมูล
๓. เลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสมกับข้อมูลและ
วัตถุประสงค์
มาตรฐาน ค ๕.๒ ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผล
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. นาผลที่ได้จากการสารวจความคิดเห็นไปใช้
- การสารวจความคิดเห็น
คาดการณ์ในสถานการณ์ที่กาหนดให้
๒. อธิบายการทดลองสุ่ม เหตุการณ์ ความน่า
- กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
จะเป็นของเหตุการณ์ และนาผลที่ได้ไปใช้
- การทดลองสุม
่
คาดการณ์ในสถานการณ์ที่กาหนดให้
- แซมเปิลสเปซ
- เหตุการณ์
- ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
มาตรฐาน ค ๕.๓ : ใช้ความรู้เกีย่ วกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหา
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. ใช้ข้อมูลข่าวสารและค่าสถิติช่วยในการตัดสินใจ - สถิติและข้อมูล
๒. ใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นช่วยในการ - ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
ตัดสินใจและแก้ปญ
ั หา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
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๖.

๕.

๔.

๓.

๒.

ตัวชี้วัด
ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผล
ได้อย่างเหมาะสม
ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร การสื่อความหมาย และการนาเสนอ
ได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน
เชือ่ มโยงความรูต้ ่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และนา
ความรู้ หลักการ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

-

-

-

-

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
-

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
(Basic Mathematics)

2-0-2

๔ นก.

แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคานวณ การแก้ปัญหาเรื่องอัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแปรผัน
สถิติเบื้องต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล และฝึกปฏิบัติในการ
เลือกใช้ค่าสถิติที่เหมาะสมกับข้อมูล

สมรรถนะรายวิชา
1. ดาเนินการและประยุกต์ใช้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละในวิชาชีพ
2. ดาเนินการและประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการแปรผันในวิชาชีพ
3. สารวจและจัดหมวดหมู่ข้อมูลอย่างง่าย
4. เลือกใช้ค่ากลางของข้อมูลที่เหมาะสมกับข้อมูลที่กาหนด
5. วิเคราะห์ตาแหน่งของข้อมูล และการวัดการกระจายของข้อมูลจากข้อมูลที่กาหนด
6. ใช้ข้อมูลข่าวสาร ค่าสถิติ และค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจ

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแปรผัน
สถิติเบื้องต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง และการวัดการกระจายของข้อมูล
2. เพื่อให้มีทักษะกระบวนการคิดและนาวิธีการแก้ปัญหาเรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน ร้อ ยละ การ
แปรผัน สถิ ติ เ บื้ อ งต้ น การวั ด แนวโน้ ม เข้ า สู่ ส่ ว นกลาง การวั ด การกระจายของข้ อ มู ล
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแปรผัน สถิติเบื้องต้น การ
วัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง และการวัดการกระจายของข้อมูล

2000-1401

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
๖ นก. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
(Basic Mathematics for Careers)

2-0-2

๔ นก.

73

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกั บ ทักษะการคิดค านวณ การแก้ปัญหาเรื่ อ งสมการเชิ ง เส้ น ระบบสมการเชิงเส้น
สมการกาลังสองตัวแปรเดียว เลขยกกาลัง ลอการิทึม พื้นที่และปริมาตร

สมรรถนะรายวิชา
1. น าความรู้ เ กี่ ย วกั บ สมการเชิ ง เส้ น ตั ว แปรเดี ย ว ระบบสมการเชิ ง เส้ น สองตั ว แปรไปใช้ ใ น
สถานการณ์จริงหรือปัญหาที่กาหนด
2. นาความรู้เกี่ยวกับสมการกาลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในสถานการณ์หรือปัญหาที่กาหนด
3. ดาเนินการเกี่ยวกับจานวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็นจานวนตรรกยะ
4. ดาเนินการเกี่ยวกับจานวนจริงที่อยู่ในรูปลอการิทึม
5. วัดและเปรียบเทียบความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในหน่วยมาตราวัดต่าง ๆ
6. ใช้ความรู้เกี่ยวกับความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตร แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสมการเชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้น
สมการกาลังสองตัวแปรเดียว เลขยกกาลัง ลอการิทึม พื้นที่และปริมาตร
2. เพื่อให้มีทักษะกระบวนการคิดและนาวิธีการแก้ปัญหาเรื่องสมการเชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้น
สมการกาลังสองตัวแปรเดียว เลขยกกาลัง ลอการิทึม พื้นที่ ปริมาตร ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้สมการเชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้น สมการกาลังสองตัวแปร
เดียว เลขยกกาลัง ลอการิทึม พื้นที่และปริมาตร

2000-1402
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม 1
2-0-2
(Basic Mathematics for Industry 1)
(สาหรับ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ยกเว้น สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

๔ นก.

แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคานวณ การแก้ปัญหาเรื่องมุมและการวัดมุม อัตราส่วนตรีโกณมิติ
ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับ
สาม และประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น

สมรรถนะรายวิชา
1. คาดคะเนระยะทางและความสูงโดยใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมที่กาหนด
2. ประยุกต์การวัด โดยใช้ความรู้เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ
3. ดาเนินการและคานวณเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติ
4. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับเมทริกซ์ และการคานวณค่าดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์
5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับดีเทอร์มิแนนต์หาคาตอบของระบบสมการเชิงเส้น

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ เกิ ด ความคิ ดรวบยอดเกี่ ยวกั บมุ มและการวั ดมุม อั ต ราส่วน
ตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริกซ์ ดีเทอร์
มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม
2. เพื่ อ ให้ มี ทั ก ษะกระบวนการคิ ดและน าวิ ธี การแก้ปั ญ หาเรื่อ ง มุมและการวัดมุม อัตราส่วน
ตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์
ไม่เกินอันดับสาม ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้มุมและการวัดมุม อัตราส่วนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของวงกลม
หนึ่งหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม
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หน่วยศึกษานิเทศก์
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสเบื้องต้น
2-0-2
(Introduction to Calculus and Analytic Geometry)
(สาหรับ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานช่างเกษตร)

๔ นก.
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคานวณ การแก้ปัญหาเรื่องเส้นตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์
ฟังก์ชันลิมิต อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต และอินทิกรัลฟังก์ชันพีชคณิต

สมรรถนะรายวิชา
1. ดาเนินการเกี่ยวกับเส้นตรงระยะห่างและสมการเส้นตรง
2. ดาเนินการ และประยุกต์ความรู้และทักษะเกี่ยวกับภาคตัดกรวย ภาคตัดกรวยในงานอาชีพ
3. ดาเนินการ และประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์และฟังก์ชันในรูปต่าง ๆ ในสถานการณ์หรือปัญหา
ที่กาหนด
4. ดาเนินการเกี่ยวกับลิมิตของฟังก์ชันอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต และอินทิกรัลฟังก์ชันพีชคณิต
5. ประยุกต์ความรู้และทักษะเกี่ยวกับแคลคูลัสในงานอาชีพ

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ เกิ ด ความคิ ด รวบยอดเกี่ ย วกั บ เส้ น ตรง ภาคตั ด กรวย
ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลิมิต อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและอินทิกรัลฟังก์ชันพีชคณิต
2. เพื่อให้มีทักษะกระบวนการคิดและนาวิธีการแก้ปัญหาเรื่อง เส้นตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์
ฟังก์ชัน ลิมิต อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต อินทิกรัลฟังก์ชันพีชคณิต ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ เส้นตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลิมิต อนุพันธ์
ของฟังก์ชันพีชคณิต และอินทิกรัลฟังก์ชันพีชคณิต
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม
(Mathematics for Commerce)

2-0-2

๔ นก.

แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคานวณ แก้ปัญหาเรื่องบาเหน็จ หุ้น ตั๋วเงิน ค่าจ้าง ค่าเสื่อมราคา
ดัชนีราคา ตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผ่อนชาระ ดอกเบี้ย และความน่าเป็นเบื้องต้น

สมรรถนะรายวิชา
1. ประยุกต์ใช้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ในการคานวณ บาเหน็จ หุ้น ตั๋วเงิน ค่าจ้าง
ค่าเสื่อมราคา ดัชนีราคา ตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผ่อนชาระ ดอกเบี้ย
2. ดาเนินการความน่าจะเป็นเบื้องต้น และนาผลไปใช้ในการคาดการณ์
3. นาความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็น ใช้ในการตัดสินใจและแก้ปัญหา

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ เกิ ด ความคิ ด รวบยอดเกี่ ย วกั บ บ าเหน็ จ หุ้ น ตั๋ ว เงิ น ค่ า จ้ า ง
ค่าเสื่อมราคา ดัชนีราคา ตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผ่อนชาระ ดอกเบี้ย และความน่าจะเป็นเบื้องต้น
2. เพื่อให้มีทักษะกระบวนการคิดและนาวิธีการแก้ปัญหาเรื่องบาเหน็จ หุ้น ตั๋วเงิน ค่าจ้าง ค่าเสื่อม
ราคา ดัชนีราคา ตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผ่อนชาระ ดอกเบี้ย และความน่า จะเป็น
เบื้องต้น ประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ บาเหน็จ หุ้น ตั๋วเงิน ค่าจ้าง ค่าเสื่อมราคา ดัชนีราคา ตั้งราคา
ขาย การซื้อขายในระบบผ่อนชาระ ดอกเบี้ย และความน่าเป็นเบื้องต้น
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หน่วยศึกษานิเทศก์
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๓ นก.

สมรรถนะย่อย
- ประยุกต์ใช้แบบอย่างการดารงตนของศาสดาในการพัฒนาตน
และสังคม ปฏิบัตติ ามหลักธรรม ศีลธรรมและจริยธรรมของ
ศาสนา ศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ บริหารจิต
และเจริญปัญญาตามหลักปฏิบตั ิทางศาสนา
ดารงตนเป็นพลเมืองดี
- ประยุกต์ใช้หลักขนบธรรมเนียมประเพณีและค่านิยมทีด
่ ีของ
สังคมไทยมาใช้ในชีวิตประจาวัน
- ปฏิบัตต
ิ นเป็นพลเมืองดีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขและปฏิบัตติ นตามกฎหมาย
ประยุกต์ใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ - แสดงความรู้และใช้วิธีทางประวัตศิ าสตร์ในการศึกษาการเมือง
การปกครอง และความเป็นมาของชาติไทย
การเมืองการปกครอง การธารง
- ธารงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย
ความเป็นไทย การอยู่ร่วมกัน
ในสังคมไทยและประชาคมอาเซียน - แสดงความรู้และปฏิบัตติ นพร้อมรับการเป็นประชากรของ
ประชาคมอาเซียน
- แสดงความรู้และใช้วิธีการทางภูมศ
ิ าสตร์เพื่อการศึกษาและ
ใช้หรือประยุกต์ใช้ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจของไทย พัฒนา เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของไทย
- วิเคราะห์ เปรียบเทียบความแตกต่างของกิจกรรมทาง
และกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจของไทยในแต่ละภูมิภาคกับกลุ่มประชาคมอาเซียน
อาเซียน
- แสดงความรู้และใช้หลักการและกระบวนการสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทยและกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน
- แสดงความรู้และวิเคราะห์บทบาทและความสาคัญของความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- แสดงความรู้และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดาเนินชีวิต วิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวัน
พอเพียงเพื่อการเป็นพลเมืองดีตามกฎหมาย

หน่วยสมรรถนะ
1. ดารงตนตามหลักธรรม ศีลธรรม
จริยธรรม ศาสนพิธีของศาสนา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
๓ นก. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

มาตรฐาน ส ๑.๑ รู้ และเข้าใจประวัติ ความสาคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนา ที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม
เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. วิเคราะห์สังคมชมพูทวีป และคติความเชื่อทาง - ลักษณะของสังคมชมพูทวีป และคติความเชื่อ
ศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า หรือสังคมสมัย ทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า
ของศาสดาที่ตนนับถือ
๒. วิเคราะห์พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผฝู้ ึก - พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ ผู้ฝึกตนได้
ตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้ การก่อตั้ง
อย่างสูงสุด (การตรัสรู้)
- การก่อตั้งพระพุทธศาสนา วิธีการสอน และการ
วิธีการสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนวพุทธจริยา
หรือวิเคราะห์ประวัติศาสดาทีต่ นนับถือ
ตามที่กาหนด
๓. วิเคราะห์พุทธประวัตดิ ้านการบริหาร และการ - พุทธประวัติด้านการบริหารและการธารงรักษา
ธารงรักษาศาสนา หรือ วิเคราะห์ประวัติ
พระพุทธศาสนา
ศาสดาทีต่ นนับถือ ตามที่กาหนด
๔. วิเคราะห์ข้อปฏิบัติทางสายกลางในพระพุทธ- - พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากล
ศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาทีต่ นนับถือ
และมีข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง
ตามที่กาหนด
๕. วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธา และปัญญาที่
- พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธาและ
ถูกต้องในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของ
ปัญญาที่ถูกต้อง
ศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กาหนด
๖. วิเคราะห์ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธ- - ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา
ศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาทีต่ นนับถือ
ตามที่กาหนด

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
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แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

78

ตัวชี้วัด
๗. วิเคราะห์หลักการของพระพุทธศาสนากับหลัก
วิทยาศาสตร์ หรือแนวคิดของศาสนาที่ตน
นับถือ ตามที่กาหนด
๘. วิเคราะห์การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การ
พึ่งตนเอง และการมุ่งอิสรภาพในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาทีต่ นนับถือ
ตามที่กาหนด
๙. วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสตร์แห่ง
การศึกษาซึ่งเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย
กับวิธีการแก้ปัญหา หรือแนวคิดของศาสนาที่
ตนนับถือตามที่กาหนด
๑๐. วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในการฝึกตนไม่ให้
ประมาท มุ่งประโยชน์และสันติภาพบุคคล
สังคมและโลก หรือแนวคิดของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่กาหนด
๑๑. วิเคราะห์พระพุทธศาสนากับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศ
แบบยั่งยืน หรือแนวคิดของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่กาหนด
๑๒. วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนา
เกี่ยวกับการศึกษาทีส่ มบูรณ์ การเมืองและ
สันติภาพ หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กาหนด
๑๓. วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ ๔ หรือ
หลักคาสอนของศาสนาที่ตนนับถือ

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
(Civil Duties and Moral)

2-0-2

๓ นก.

-

ความสาคัญของพระพุทธศาสนากับการศึกษา
ที่สมบูรณ์
- ความสาคัญของพระพุทธศาสนากับการเมือง
- ความสาคัญของพระพุทธศาสนากับสันติภาพ
- พระรัตนตรัย
- วิเคราะห์ความหมายและคุณค่าของพุทธะ
ธรรมะ สังฆะ
แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกั บสถาบันครอบครัวและสถาบันทางสังคม สิทธิหน้าที่ของ
พลเมืองดี และหลักธรรมของศาสนา
2. เพื่อให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. เพื่อให้ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
4. เพื่อให้ตระหนักถึงการดารงชีวิตที่ถูกต้องดีงามในฐานะศาสนิกชนและพลเมืองดี
- พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา
สมรรถนะรายวิชา
- พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับสถาบันครอบครัวและสถาบันทางสังคม สิทธิหน้าที่ของพลเมืองดี และ
และวิธีการแก้ปญ
ั หา
หลักธรรมของศาสนา
2. วิเคราะห์หลักการของวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
- พระพุทธศาสนาฝึกตนไม่ให้ประมาท
พอเพียงเพื่อใช้ในการดารงชีวิต
- พระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์สุขและสันติภาพ
3. นาหลักศาสนา หลักธรรม และหลักกฎหมาย มาประยุกต์ใช้เพื่อการเป็นพลเมืองดี
แก่บุคคล สังคมและโลก
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ยวกั บ ความส าคัญของสถาบั นครอบครัว และสถาบั นทางสังคม วั ฒ นธรรม คุ ณธรรม
- พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจ
จริยธรรม ค่านิยมและการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สิทธิหน้าที่ของพลเมืองดี
พอเพียงและการพัฒนาแบบยั่งยืน
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ

2000-1501

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
๓ นก. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์
- การคิดตามนัยแห่งพระพุทธศาสนาและการคิด
แบบวิทยาศาสตร์
- พระพุทธศาสนาเน้นการฝึกหัดอบรมตน การ
พึ่งตนเอง และการมุ่งอิสรภาพ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

79

สาระการเรียนรูแกนกลาง
- อริยสัจ ๔
- ทุกข (ธรรมที่ควรรู)
- ขันธ ๕
- นามรูป
- โลกธรรม ๘
- จิต, เจตสิก
- สมุทัย(ธรรมที่ควรละ)
- หลักกรรม
- นิยาม ๕
- กรรมนิยาม(กรรม ๑๒)
- ธรรมนิยาม (ปฏิจจสมุปบาท)
- วิตก ๓
- มิจฉาวณิชชา ๕
- นิวรณ ๕
- อุปาทาน ๔
- นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)
- ภาวนา ๔
- วิมุตติ ๕
- นิพพาน
- มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)
- พระสัทธรรม ๓
- ปญญาวุฒิธรรม ๔
- พละ ๕
- อุบาสกธรรม ๕
- อปริหานิยธรรม ๗
- ปาปณิกธรรม ๓
- ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔

แนวทางการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

ตัวชี้วัด

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๓นก.

79

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การมีทักษะชีวิตในสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักมนุษยสัมพันธ
ในการทํางาน มรรยาทไทย มรรยาทสังคม ความเปนพลเมืองดี เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกรอบ
แนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการดําเนินชีวิตภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ตอบสนองสถานการณ ต า ง ๆ โดยประยุ ก ต ใ ช ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
หลักมนุษยสัมพันธ ความมีมรรยาทและความเปนพลเมืองดี

๓ นก.

ทักษะชีวิตและสังคม
2-0-2
(Life Skills and Society)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่ อ ให มี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การดํ า เนิ น ชี วิ ต ในสั ง คมภายใต ห ลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่ อ ใหส ามารถประยุก ต ใ ชห ลั ก มนุษ ยสั ม พัน ธ ใ นงานอาชี พ มรรยาท ความเป น พลเมื อ งดี
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และการอยูรวมกันในสังคม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยูรวมกันในสังคม

2000-1502

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
กลุมวิชาสังคมศึกษา

80

แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

80

ตัวชี้วัด

ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย
(Geography and Thai History)

2-0-2

๓ นก.

แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ภู มิ ศ าสตร์ เ ศรษฐกิ จ ไทย ระบบสารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร์ วิ ธี ก ารศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ชาติไทย และสถาบันสาคัญของชาติเพื่อธารงความเป็นไทยอย่างยั่งยืน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ประเทศไทย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ วิธีการศึกษา
ประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ชาติไทย
2. รวบรวมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ตามหลักการและกระบวนการ
3. นาความรู้ทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไปประยุกต์ใช้เพื่อการดารงตนในงานอาชีพและ
ธารงความเป็นไทยอย่างยั่งยืน

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ประเทศไทย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
วิธีการ ศึกษาประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ชาติไทย
2. เพื่ อ ให้ ส ามารถประยุ กต์ ใ ช้ ความรู้เรื่อ งภู มิศาสตร์ และประวั ติศาสตร์ ใ นงานอาชี พและการ
ดารงชีวิต
3. เพื่อให้ตระหนักในความสาคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อธารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์

2000-1503

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
๓ นก. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- โภคอาทิยะ ๕
- อริยวัฑฒิ ๕
- อธิปไตย ๓
- สาราณียธรรม ๖
- ทศพิธราชธรรม ๑๐
- วิปัสสนาญาณ ๙
- มงคล ๓๘
- สงเคราะห์บุตร
- สงเคราะห์ภรรยา
- สันโดษ
- ถูกโลกธรรมจิตไม่หวั่นไหว
- จิตไม่เศร้าโศก
- จิตไม่มัวหมอง
- จิตเกษม
- ความเพียรเผากิเลส
- ประพฤติพรหมจรรย์
- เห็นอริยสัจ
- บรรลุนิพพาน
- พุทธศาสนสุภาษิต
- จิตฺต ทนฺต สุขาวห
จิตที่ฝึกดีแล้วนาสุขมาให้
- นอุจฺจาวจ ปณฺฑต
ิ า ทสฺสยนฺติ
บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้น ๆ ลง ๆ
- นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต
คนที่ไม่ถูกนินทา ไม่มีในโลก
- โกธ ฆตฺวา สุข เสติ
ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุข

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

81

แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

ประวัติศาสตร์ชาติไทย
(Geography and Thai History)

1-0-1

๓ นก.
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คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ กระบวนการทางประวั ติ ศ าสตร์ ประวั ติ ศ าสตร์ ช าติ ไ ทยสมั ย สุ โ ขทั ย อยุ ธ ยา
รัตนโกสินทร์ ด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และพระราชกรณียกิจที่สาคัญ
ของพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์
2. เปรียบเทียบการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของประวัติศาสตร์ชาติไทย

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์
2. เพื่อให้สามารถนาความรู้ทางประวัติศาสตร์มาประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต
3. เพื่อให้ตระหนักในความสาคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อธารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์

2000-1507

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
๓ นก. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- ปฏิรูปการี ธุรวา อุฎฺฐาตา วินฺทเต ธน
คนขยันเอาการเอางาน กระทาเหมาะสม
ย่อมหาทรัพย์ได้
- วายเมถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปป
ฺ ทา
เกิดเป็นคนควรจะพยายามจนกว่าจะประสบ
ความสาเร็จ
- สนฺตฎฺฐี ปรม ธน
ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง
- อิณาทาน ทุกฺข โลเก
การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก
- ราชา มุข มนุสส
ฺ าน
พระราชาเป็นประมุขของประชาชน
- สติ โลกสฺมิ ชาคโร
สติเป็นเครื่องตื่นในโลก
- นตฺถิ สนฺติปร สุข
สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
- นิพฺพาน ปรม สุข
นิพพานเป็นสุข อย่างยิ่ง
๑๔. วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่างการดาเนินชีวิต - พุทธสาวก พุทธสาวิก
จากประวัตสิ าวก ชาดก เรื่องเล่า และ
- พระอัสสชิ
- พระกีสาโคตมีเถรี
ศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่กาหนด
- พระนางมัลลิกา
- หมอชีวก โกมารภัจ
- พระอนุรุทธะ
- พระองคุลิมาล
- พระธัมมทินนาเถรี
- จิตตคหบดี

ตัวชี้วัด

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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๑๕. วิเคราะห์คุณค่าและความสาคัญของการ
สังคายนา พระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของ
ศาสนาที่ตนนับถือ และการเผยแผ่

ตัวชี้วัด

๓ นก.

แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
๓ นก. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- พระอานนท์
- พระปฏาจาราเถรี
- จูฬสุภัททา
- สุมนมาลาการ
- ชาดก
- เวสสันดรชาดก
- มโหสธชาดก
- มหาชนกชาดก
- ชาวพุทธตัวอย่าง
- พระนาคเสน - พระยามิลินท์
- สมเด็จพระวันรัต (เโง เขมจารี)
- พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต
- สุชีพ ปุญญานุภาพ
- สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
- พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
- พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
- ดร.เอ็มเบดการ์
- พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
- พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)
- พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
- อนาคาริก ธรรมปาละ
- วิธีการศึกษาและค้นคว้าพระไตรปิฏก และ
คัมภีร์ของศาสนาอื่น ๆ การสังคายนาและการ
เผยแผ่พระไตรปิฏก
- ความสาคัญและคุณค่าของพระไตรปิฏก

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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ตัวชี้วัด
๑๖. เชื่อมั่นต่อผลของการทาความดี ความชั่ว
สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่ต้องเผชิญ
และตัดสินใจเลือกดาเนินการหรือปฏิบัติตน
ได้อย่างมีเหตุผลถูกต้องตามหลักธรรม
จริยธรรม และกาหนดเป้าหมาย บทบาทการ
ดาเนินชีวิตเพื่อการอยูร่ ่วมกันอย่างสันติสุข
และอยู่ร่วมกันเป็นชาติอย่างสมานฉันท์
๑๗. อธิบายประวัตศิ าสดาของศาสนาอื่น ๆ
โดยสังเขป
๑๘. ตระหนักในคุณค่าและความสาคัญของ
ค่านิยม จริยธรรมที่เป็นตัวกาหนดความเชื่อ
และพฤติกรรมที่แตกต่างกันของศาสนิกชน
ศาสนาต่างๆ เพื่อขจัดความขัดแย้งและอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
๑๙. เห็นคุณค่า เชื่อมั่น และมุ่งมัน่ พัฒนาชีวิตด้วย
การพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการ หรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
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ประวัติพระพุทธเจ้า มุโัมมัด พระเยซู

-

-

พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคดิ แบบโยนิโสมนสิการ
๑๐ วิธี (เน้น วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ
แบบสามัญญลักษณะ แบบเป็นอยูใ่ นขณะ
ปัจจุบัน และแบบวิภัชชวาท)
๑) วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย
๒) วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ
๓) วิธีคิดแบบสามัญลักษณะ
๔) วิธีคิดแบบอริยสัจ
๕) วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์
๖) วิธีคิดแบบคุณค่าแท้- คุณค่าเทียม
๗) วิธีคิดแบบคุณ-โทษ และทางออก
๘) วิธีคิดแบบอุบาย ปลุกเร้าคุณธรรม

คุณค่าและความสาคัญของค่านิยมและจริยธรรม
- การขจัดความขัดแย้งเพื่ออยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข

-

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- ตัวอย่างผลที่เกิดจากการทาความดี ความชั่ว
- โยนิโสมนสิการด้วยวิธีคด
ิ แบบอริยสัจ
- หลักธรรมตามสาระการเรียนรู้ข้อ ๑๓

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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มาตรฐาน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธารง
รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. วิเคราะห์ปัญหาการเมืองที่สาคัญในประเทศจาก - ปัญหาการเมืองสาคัญที่เกิดขึ้นภายในประเทศ
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข

สาระที่ ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม

๓ นก.

แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
๓ นก. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๙) วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน
๑๐) วิธีคิดแบบวิภัชชวาท
๒๐. สวดมนต์ แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญ - สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา
ปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน หรือตามแนวทาง รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการ
ของศาสนาที่ตนนับถือ
บริหารจิตและเจริญปัญญา
- ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลัก
สติปัฎฐาน
- นาวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ คุณภาพชีวิตและสังคม
๒๑. วิเคราะห์หลักธรรมสาคัญในการอยู่ร่วมกัน - หลักธรรมสาคัญในการอยูร่ ่วมกันอย่างสันติสุข
อย่างสันติสุขของศาสนาอื่นๆ และชักชวน
- หลักธรรมในพระพุทธศาสนา เช่น สาราณีย
ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลอื่นเห็น
ธรรม ๖ อธิปไตย ๓ มิจฉาวณิชชา ๕
ความสาคัญของการทาความดีต่อกัน
อริยวัฑฆิ ๕ โภคอาทิยะ ๕
- คริสต์ศาสนา ได้แก่
- บัญญัติ ๑๐ ประการ (เฉพาะที่เกีย
่ วข้อง)
- ศาสนาอิสลาม ได้แก่ หลักจริยธรรม (เฉพาะที่
เกี่ยวข้อง)
๒๒. เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม ความร่วมมือ - สภาพปัญหาในชุมชน และสังคม
ของทุกศาสนาในการแก้ปัญหาและพัฒนา
สังคม

ตัวชี้วัด
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และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

85

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- สถานการณ์การเมืองการปกครองของสังคมไทย
และสังคมโลก และการประสานประโยชน์
ร่วมกัน
- อิทธิพลของระบบการเมืองการปกครองที่มีผล
ต่อการดาเนินชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ
- การประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ
เช่น การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ
ประเทศต่าง ๆ
- การแลกเปลี่ยนเพื่อช่วยเหลือ และส่งเสริมด้าน
วัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม
- การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- รูปแบบของรัฐ
- ฐานะและพระราชอานาจของพระมหากษัตริย์
- การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน ที่มีผลต่อ
การเปลีย่ นแปลงทางสังคม เช่น การตรวจสอบ
โดยองค์กรอิสระ การตรวจสอบโดยประชาชน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
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แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้
ทรัพยากร ที่มีอยู่จากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ ค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. อภิปรายการกาหนดราคาและค่าจ้างในระบบ - ระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน ผลดีและ
เศรษฐกิจ
ผลเสียของระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ

สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์

๓. วิเคราะห์ความสาคัญและ ความจาเป็นที่ต้อง
ธารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
๔. เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้อานาจรัฐ

๒. เสนอแนวทาง ทางการเมืองการปกครองที่
นาไปสู่ความเข้าใจ และการประสาน
ประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ

ตัวชี้วัด
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๓. ตระหนักถึงความสาคัญของระบบสหกรณ์
ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและ
ประเทศ

๒. ตระหนักถึงความสาคัญของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจสังคมของ
ประเทศ

ตัวชี้วัด

๓ นก.

แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
๓ นก. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- ตลาดและประเภทของตลาด ข้อดีและข้อเสีย
ของตลาดประเภทต่าง ๆ
- การกาหนดราคาตามอุปสงค์ และอุปทาน
การกาหนดราคาในเชิงกลยุทธ์ที่มใี นสังคมไทย
- การกาหนดค่าจ้าง กฎหมายที่เกีย
่ วข้องและ
อัตราค่าจ้างแรงงานในสังคมไทย
- บทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคา และการ
ควบคุมราคาเพื่อการแจกจ่าย และจัดสรรในทาง
เศรษฐกิจ
- การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนิน
ชีวิตของตนเอง และครอบครัว
- การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร
อุตสาหกรรม การค้าและบริการ
- ปัญหาการพัฒนาประเทศทีผ
่ ่านมา โดยการ
ศึกษาวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
ฉบับที่ผ่านมา
- การพัฒนาประเทศที่นาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมฉบับปัจจุบัน
- วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย
- ความหมายความสาคัญ และหลักการของระบบ
สหกรณ์
- ตัวอย่างและประเภทของสหกรณ์ในประเทศไทย
- ความสาคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจในชุมชนและประเทศ
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สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชน
- แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
- ตัวอย่างของการรวมกลุม
่ ที่ประสบความสาเร็จ
ในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของชุมชน
มาตรฐาน ส ๓.๒ เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
ความจาเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. อธิบายบทบาทของรัฐบาลด้านนโยบาย
- บทบาทของนโยบายการเงินและการคลังของ
การเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
รัฐบาลในด้าน
ประเทศ
- การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
- การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
- การรักษาดุลการค้าระหว่างประเทศ
- การแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา
- รายรับและรายจ่ายของรัฐที่มีผลต่องบประมาณ
หนี้สาธารณะ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
- นโยบายการเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ และการ
ใช้จ่ายของรัฐ
- แนวทางการแก้ปัญหาการว่างงาน
- ความหมาย สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดจาก
ภาวะทางเศรษฐกิจ เช่น เงินเฟ้อ เงินฝืด
- ตัวชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น
GDP, GNP รายได้เฉลี่ยต่อบุคคล
- แนวทางการแก้ปัญหาของนโยบายการเงินการคลัง

ตัวชี้วัด
๔. วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและ
เสนอแนวทางแก้ไข
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๓. วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ

ตัวชี้วัด
๒. วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทาง
เศรษฐกิจในยุคโลกาภิวตั น์ที่มีผลต่อสังคมไทย

๓ นก.

แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
๓ นก. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- วิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุค
โลกาภิวตั น์ของไทย
- ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มผ
ี ลต่อการเปิดเสรีทาง
เศรษฐกิจของประเทศ
- ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของ
ประเทศที่มตี ่อภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม
ภาคการค้าและบริการ
- การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
- บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในเวที
การเงินโลกทีม่ ีผลกับประเทศไทย
- แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่าง
ประเทศ
- บทบาทขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ที่สาคัญในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก เช่น WTO,
NAFTA, EU, IMF, ADB, OPEC, FTA, APEC
ในระดับต่าง ๆ เขตสีเ่ หลีย่ มเศรษฐกิจ
- ปัจจัยต่าง ๆ ที่นาไปสู่การพึ่งพา การแข่งขัน
การขัดแย้ง และการประสานประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ
- ตัวอย่างเหตุการณ์ที่นาไปสูก
่ ารพึงพาทางเศรษฐกิจ
- ผลกระทบจากการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ
- ปัจจัยต่าง ๆ ที่นาไปสู่การพึ่งพาการแข่งขัน การ
ขัดแย้ง และการประสารประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
วิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ
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มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. ตระหนักถึงความสาคัญของเวลาและยุคสมัย - เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏ
ทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง ในหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ไทยและ
ของมนุษยชาติ
ประวัติศาสตร์สากล
- ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของ
สังคมมนุษย์ที่มีปรากฏในหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ (เชื่อมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓)
- ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์
๒. สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยใช้ - ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ โดย
วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ
นาเสนอตัวอย่างทีละขั้นตอนอย่างชัดเจน
- คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์
ที่มีต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์
- ผลการศึกษาหรือโครงงานทางประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
๑. วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรรมโบราณ และ - อารยธรรมของโลกยุคโบราณ ได้แก่ อารยธรรม
การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลก
ลุ่มแม่น้าไทกรีส-ยูเฟรตีส ไนล์ โวงโห สินธุ และ
ตะวันตกที่มผี ลต่อพัฒนาการและการ
อารยธรรมกรีก-โรมัน
เปลี่ยนแปลงของโลก
- การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลก
๒. วิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญต่างๆที่ส่งผลต่อการ ตะวันตก และอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีต่อกัน
และกัน
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและ
การเมือง เข้าสูโ่ ลกสมัยปัจจุบัน
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
๓ นก. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- เหตุการณ์สาคัญต่างๆที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน เช่นระบอบ
ฟิวดัส การฟื้นฟู ศิลปวิทยาการสงครามครูเสด
การสารวจทางทะเล การปฏิรูปศาสนา การ
ปฏิวัติทางการเมือง
๓. วิเคราะห์ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของ - วิทยาศาสตร์ การปฏิวัติอุตสาหกรรม จักรวรรดิ
ประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกา
นิยม ลัทธิชาตินิยม เป็นต้น
และเอเชีย
- ความร่วมมือ และความขัดแย้งของมนุษยชาติ
๔. วิเคราะห์สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษ ในโลก
- สถานการณ์สาคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่
ที่ ๒๑
๒๑ เช่น
- เหตุการณ์ ๑๑ กันยายน ๒๐๐๑ (Nine
Eleven )
- การขาดแคลนทรัพยากร
- การก่อการร้าย
- ความขัดแย้งทางศาสนา ฯลฯ
มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก
ความภูมิใจและธารงความเป็นไทย
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. วิเคราะห์ประเด็นสาคัญของประวัติศาสตร์ไทย - ประเด็นสาคัญของประวัตศิ าสตร์ไทย เช่น
แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติไทย
๒. วิเคราะห์ความสาคัญของสถาบัน
อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย และอิทธิพลที่
พระมหากษัตริยต์ ่อชาติไทย
มีต่อสังคมไทย ปัจจัยที่มผี ลต่อการสถาปนา
๓. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมความสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อ อาณาจักรไทยในช่วงเวลาต่าง ๆ สาเหตุและ
ผลของการปฏิรูป ฯลฯ
สังคมไทยในยุคปัจจุบัน

ตัวชี้วัด

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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๕. วางแผนกาหนดแนวทางและการมีส่วนร่วม
การอนุรักษ์ภูมิปญ
ั ญาไทยและวัฒนธรรมไทย

ตัวชี้วัด
๔. วิเคราะห์ผลงานของบุคคลสาคัญทั้งชาวไทย
และต่างประเทศ ที่มสี ่วนสร้างสรรค์
วัฒนธรรมไทย และประวัตศิ าสตร์ไทย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
๓ นก. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการ
พัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆ เช่น การป้องกัน
และรักษาเอกราชของชาติ การสร้างสรรค์
วัฒนธรรมไทย
- อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก และตะวันออก
ที่มีต่อสังคมไทย
- ผลงานของบุคคลสาคัญทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ ที่มสี ่วนสร้างสรรค์ วัฒนธรรมไทย
และประวัติศาสตร์ไทย
- ปัจจัยที่ส่งเสริมความสร้างสรรค์ภม
ู ิปัญญาไทย
และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุค
ปัจจุบัน
- สภาพแวดล้อมที่มผ
ี ลต่อการสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
- วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยต่าง ๆ
- การสืบทอดและเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย
- แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปญ
ั ญาและวัฒนธรรม
ไทยและการมีส่วนร่วมในการอนุรกั ษ์
- วิธีการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภม
ู ิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทย

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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๓ นก.
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
๓ นก. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

มาตรฐาน ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล
ต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์
สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. วิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤตการณ์ดา้ น
- การเปลีย
่ นแปลงลักษณะทางกายภาพในส่วน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ต่าง ๆ ของโลก
ประเทศไทยและโลก
- การเกิดภูมิสังคมใหม่ ๆ ในโลก
- วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและโลก
๒. ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
- มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา บทบาทของ
บทบาทขององค์การและการประสานความ
องค์การและการประสานความร่วมมือทั้งใน
ร่วมมือทั้งในประเทศและนอกประเทศ
ประเทศและนอกประเทศ กฎหมายสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดการ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ - การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
๔. อธิบายการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการ - การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและโลก
ท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและโลก
๕. มีส่วนร่วมในการแก้ปญ
ั หาและการดาเนินชีวิต - การแก้ปัญหาและการดาเนินชีวิตตามแนวทาง
ตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
พัฒนาที่ยั่งยืน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์

หน่วยศึกษานิเทศก์
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๓นก.

2. เสริมสรางสมรรถภาพทางกาย
(Physical Skills)

หนวยสมรรถนะ
1. ดูแลสุขภาพ (Health Skills)
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๒ นก.

สมรรถนะยอย
- แสดงความรูเกี่ยวกับปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยงที่สงผลตอสุขภาพและสุขภาวะ
- แสดงความรูเกี่ยวกับการปกปองสิทธิของตนเองตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับสุขภาพในการทํางาน
- แสดงความรูเกี่ยวกับการเปนผูนํา
- แสดงความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องการเสริมสราง
สุขภาพและปกปองสิทธิของตนเองตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับสุขภาพในการทํางาน
- ออกกําลังกายเพื่อการเสริมสรางสุขภาพ
- แสดงออกถึงการมีน้ําใจนักกีฬา
- มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข
- บริหารจัดการโครงการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานได
- แสดงความรูและสรางและรักษาสัมพันธภาพกับผูอื่นได
- คิดไตรตรองในสถานการณที่ตองตัดสินใจ
- ใชชีวิตรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
- คนหาคุณคาของตนเองและเลือกดําเนินชีวิตใหสอดคลอง
อยางมีความสุข
- มีกิจนิสัยที่คํานึงถึงความปลอดภัย (Safety First)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

มาตรฐาน พ 2.1 เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดําเนิน
ชีวิต
3. พัฒนาทักษะชีวิต (Life Skills)
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
1. วิเคราะหอิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม - อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และ
และวัฒนธรรมที่มผี ลตอพฤติกรรมทางเพศ
วัฒนธรรมทีม่ ีตอพฤติกรรมทางเพศและ
และการดําเนินชีวิต
การดําเนินชีวิต
2. วิเคราะหคานิยมเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทย - คานิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยและ
และวัฒนธรรมอื่นๆ
วัฒนธรรมอื่นๆ

สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว

มาตรฐาน พ 1.1 เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
1. อธิบายกระบวนการสรางเสริมและดํารง
- กระบวนการสรางเสริมและดํารงประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบอวัยวะ
การทํางานของระบบอวัยวะตางๆ
ตางๆ
- การทํางานของระบบอวัยวะตางๆ
- การสรางเสริมและดํารงประสิทธิภาพของ
อวัยวะตางๆ
(อาหาร การออกกําลังกาย นันทนาการ
การตรวจสุขภาพ ฯลฯ)
2. วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโต - การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคล
และพัฒนาการของตนเองและบุคคลใน
ในครอบครัว
ครอบครัว

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
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มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจมีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. การวิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการ
- ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลือ
่ นไหว
เคลื่อนไหวรูปแบบต่าง ๆ ในการเล่นกีฬา
รูปแบบต่าง ๆ ในการเล่นกีฬา
- การวิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกีย
่ วกับการ
เคลื่อนไหวรูปแบบต่าง ๆ ในการเล่นกีฬา
2. ใช้ความสามารถของตนเพื่อเพิม่ ศักยภาพ
- การใช้ความสามารถของตนในการเล่นกีฬา เพื่อ
ของทีม คานึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่นและสังคม
เพิ่มศักยภาพของทีมโดยคานึงถึงผลที่เกิดต่อ
ผู้อื่นและสังคม

สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล

แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการและรูปแบบการออกกาลังกาย กลไกของ
ร่างกาย การเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล หรือกิจกรรมนันทนาการ และการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
ให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติโครงงานการออกกาลังกายด้วยกิจกรรมที่เหมาะสม
สาหรับตนเองเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้เป็นไปตามเป้าหมายพร้อมที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๒ นก.

การออกกาลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพในการทางาน
0-2-1
(Physical Fitness for Work)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การและรู ป แบบในการออกก าลั งกาย และการ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
2. เพื่อให้สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ให้พร้อมที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของการออกกาลังกายและการเล่นกีฬาเป็นประจา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและรูปแบบของการออกกาลังกาย
2. ประยุกต์การออกกาลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
3. ออกกาลังกายเพื่อพัฒนาความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ
4. ปฏิบัติโครงงานเกี่ยวกับการออกกาลังกาย

2000-1603

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
๓ นก. กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- แนวทางในการเลือกใช้ทักษะต่าง ๆ ในการ
ป้องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปญ
ั หาเรื่องเพศ
และครอบครัว
- ทักษะการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ
- ทักษะการต่อรอง
- ทักษะการปฏิเสธ
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
- ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา ฯลฯ
4. วิเคราะห์สาเหตุและผลของความขัดแย้งที่อาจ - ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างนักเรียนหรือ
เกิดขึ้นระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน
เยาวชนในชุมชน
- สาเหตุของความขัดแย้ง
และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
- ผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่าง
นักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน
- แนวทางในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดจากความ
ขัดแย้งของนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน

ตัวชี้วัด
3. เลือกใช้ทักษะที่เหมาะสมในการป้องกัน ลด
ความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่องเพศและ
ครอบครัว

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
(Life Management for Happiness)

1-0-1

๒ นก.

95

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ สุขบัญญัติแห่งชาติเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพของตนเองและครอบครัวเพื่อป้องกัน
ผลกระทบจากการขาดการออกกาลังกายและการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม โรคติดต่อและโรค
ไม่ติดต่อ พฤติกรรมทางเพศที่ส่งผลต่อสุขภาวะทางเพศและโรคเอดส์โดยคานึงถึงบริบทของสังคม การ
หลีกเลี่ยงและป้องกันอันตรายจากสิ่งเสพติดและอุบัติเหตุ ปฏิบัติการปฐมพยาบาลจากอันตรายใน
ชีวิตประจาวัน การเตรียมการเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ การใช้ยา สารเสพติด สื่อและ
ความรุนแรง การใช้ระบบบริการสุขภาพเพื่อนาไปสู่การสร้างเสริม สุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย
วิถีชีวิตที่พอเพียง

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ และวางแผนส่งเสริมสุขภาพ
2. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
3. วางแผนป้องกันอันตรายจาก อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การใช้ยา สารเสพติด สื่อและความรุนแรง
4. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ
5. ปฏิบัติโครงงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้เข้าใจในหลักการ กระบวนการและวางแผนส่งเสริมสุขภาพตามพัฒนาการของตนเอง
และครอบครัว
2. เพื่อให้สามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติ เหตุ ภัยธรรมชาติ การใช้ยา
สารเสพติด สื่อ และความรุนแรง
3. เพื่อให้สามารถเลือกใช้ระบบบริการสุขภาพ
4. เพื่อให้มีทักษะการปฐมพยาบาล
5. เพื่อให้ตระหนักในแนวทางการดาเนินชีวิตที่เหมาะสมและปลอดภัย

2000-1606

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
๓ นก. กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- กีฬาประเภทบุคคล/คู่ ประเภททีม เช่น ฟุตซอล
รักบี้ ฟุตบอล ยิมนาสติก ลีลาศ ซอฟท์บอล เทนนิส
เซปักตะกร้อ มวยไทย กระบี่กระบอง พลอง ง้าว
4. แสดงการเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสร้างสรรค์ - การเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ เช่น กิจกรรม
เข้าจังหวะ เชียร์ลีดเดอร์
๕. เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน และ - การนาหลักการและแนวคิดของกิจกรรม
นาหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนา
นันทนาการไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิตของตนและสังคม
ของตนและสังคม
มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกาลังกาย การเล่นเกม และการกีฬา ปฏิบัติเป็นประจาอย่าง
สม่าเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชม
ในสุนทรียภาพของการกีฬา
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ออกกาลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับ
- การออกกาลังกายด้วยวิธีที่ชอบ เช่น ฝึกกาย
ตนเองอย่างสม่าเสมอ และใช้ความสามารถ
บริหารแบบต่างๆ ขี่จักรยาน การออกกาลังกาย
ของตนเองเพิ่มศักยภาพของทีม ลดความเป็น จากการทางานในชีวิตประจาวัน การรากระบอง
ตัวตน คานึงถึงผลที่เกิดต่อสังคม
รามวยจีน
- การเล่นกีฬาประเภทบุคคลและทีม
- การใช้ความสามารถของตนในการเพิ่มศักยภาพ
ของทีมในการเล่นกีฬาและการเล่นโดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ต่อสังคม
- การวางแผนกาหนดกิจกรรมการออกกาลังกาย
และเล่นกีฬา
2. อธิบายและปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา
- สิทธิ กฎ กติกาการเล่นกีฬา
กลวิธีต่างๆ ในระหว่างการเล่น การแข่งขัน
- กลวิธี หลักการรุก การป้องกันอย่างสร้างสรรค์
กีฬากับผู้อื่น และนาไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติ
ในการเล่นและแข่งขันกีฬา
และใช้ในชีวิตประจาวันอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด
3. การเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล ประเภทบุคคล/คู่
กีฬาประเภททีม อย่างน้อย 1 ชนิด

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
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แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

-

ความสุขที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย
และเล่นกีฬา
- คุณค่าและความงามของการกีฬา

96

มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดารงสุขภาพ การป้องกัน
โรค แลการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของ
- บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อ
บุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการ
การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคใน
ป้องกันโรคในชุมชน
ชุมชน
๒. วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับ
- อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ
สุขภาพเพื่อการเลือกบริโภค
- แนวทางการเลือกบริโภคอย่างฉลาดและปลอดภัย
๓. ปฏิบัตติ นตามสิทธิของผู้บริโภค
- สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
๔. วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางการป้องกัน - สาเหตุของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย
การเจ็บป่วยและการตายของคนไทย
เช่น โรคจากการประกอบอาชีพ โรคทาง
พันธุกรรม
- แนวทางการป้องกันการเจ็บป่วย
๕. วางแผนและปฏิบตั ิตามแผนการพัฒนา
- การวางแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและ
สุขภาพของตนเองและครอบครัว
ครอบครัว

๒ นก.

แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
๓ นก. กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- การนาประสบการณ์จากการเล่นกีฬาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
- การปฏิบัตต
ิ นในเรื่องมารยาทในการดู การเล่น
การแข่งขัน ความมีน้าใจนักกีฬา
- บุคลิกภาพที่ดี

สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค

3. แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น
และการแข่งขันของกีฬา ด้วยความมีน้าใน
นักกีฬา และนาไปใช้ปฏิบัติทุกโอกาสจนเป็น
บุคลิกภาพที่ดี
๔. ร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมี
ความสุข ชื่นชมในคุณค่า และความงามของ
การกีฬา

ตัวชี้วัด

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ
ของบุคคลในชุมชน
- การวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพกลไก

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
๓ นก. กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

มาตรฐาน พ. 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสีย่ งต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา
สารเสพติด และความรุนแรง
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. มีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยงต่อการ
- การจัดกิจกรรมป้องกันความเสีย
่ งต่อการใช้ยา
ใช้ยา การใช้สารเสพติดและความรุนแรง
สารเสพติด และความรุนแรง
เพื่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและสังคม
๒. วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง - การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการ
การใช้และการจาหน่ายสารเสพติด
ครอบครอง การใช้และการจาหน่ายสารเสพติด
(ตนเอง ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม)
- โทษทางกฎหมายที่เกิดจากการครอบครอง
การใช้และการจาหน่ายสารเสพติด
๓. วิเคราะห์ปัจจัยที่มผี ลต่อสุขภาพ หรือความ
- ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพของคนไทยและเสนอ
รุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้องกัน
แนวทางป้องกัน
๔. วางแผน กาหนดแนวทางลดอุบัตเิ หตุ และ
- การวางแผน กาหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และ
สร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน
สร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน
๕. มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความปลอดภัย
- กิจกรรมการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน
ในชุมชน
๖. ใช้ทักษะการตัดสินใจแก้ปญ
ั หาในสถานการณ์ - ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่
ที่เสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง
เสี่ยงต่อสุขภาพ
๗. แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี
- วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี

สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต

ตัวชี้วัด
๖. มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ
ของบุคคลในชุมชน
๗. วางแผนและปฏิบัตติ ามแผนการพัฒนา
สมรรถภาพกายและสมรรถภาพกลไก

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
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๒ นก.
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มาตรฐานการเรียนรู้-ตัวชี้วัด
การฟัง การดู
1. เห็นคุณค่าของสื่อในการฟังและดู
2. วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การลาดับความ
และความเป็นไปได้ของเรื่องที่ฟังและดู
3. นาเสนอความรู้ ความคิดเห็นทีไ่ ด้จากการฟัง
และดู
4. ปฏิบัติตนเป็นผูม้ ีมารยาทในการฟังและดู
การพูด
1. ใช้ศิลปะการพูดที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการได้อย่างเหมาะสมกับโอกาสและบุคคล
2. วิเคราะห์ ประเมินค่าการใช้ภาษาพูดจากสื่อ
ต่าง ๆ
3. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทในการพูด

หน่วยสมรรถนะ
1. ฟังและดูสารในชีวิตประจาวัน
และในงานอาชีพ

1. หลักการแสดงความคิดเห็น
2. การพูดเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
3. ศิลปะการพูดประเภทต่าง ๆ เช่น
- พูดแนะนาตนเอง
- พูดกล่าวต้อนรับ
- พูดกล่าวขอบคุณ
- พูดโน้มน้าวใจ/ปฏิเสธ
- พูดเจรจาต่อรอง
- พูดแสดงความคิดเห็น
- พูดอธิบาย
- พูดสุนทรพจน์/โต้วาที
4. มารยาทในการพูด
6. เขียนเชิงธุรกิจ

5. เขียนเชิงกิจธุระ

4. เขียนเชิงวิชาการ

3. อ่านสารในชีวิตประจาวันและ
ในงานอาชีพ

1. หลักการฟังและดู
2. สรุปความ จับประเด็นใจความสาคัญของเรื่อง
ที่ฟังและดู
2. พูดในชีวิตประจาวัน และในงาน
3. การวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นและ
อาชีพ
สรุปความ
4. มารยาทในการฟังและดู

เนื้อหา

๓ นก.

แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

สมรรถนะย่อย
- ฟังและดูข่าว สารคดีหรือบันเทิงคดี ฟังคาสั่งหรือข้อแนะนา
การปฏิบัติ งาน ฟังและดูสารในงานอาชีพจากสื่อบุคคล สื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
- พูดสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่กาหนด นาเสนอผลงานหรือ
บรรยายสรุป พูดแนะนาการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ผลงานหรือ
ผลิตภัณฑ์ พูดสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงาน การใช้ผลิตภัณฑ์
หรือกระบวนการผลิตชิ้นงาน พูดเสนอขายสินค้าและบริการ
พูดติดต่อ กิจธุระ ขอความอนุเคราะห์ สนทนาทางโทรศัพท์
สัมภาษณ์งาน
- อ่านข่าว บทความ หรือสารคดีจากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ อ่านวรรณกรรมหรือภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นด้าน
ภาษาที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
- อ่านคู่มือการปฏิบตั ิงาน คู่มือการใช้อุปกรณ์ หรือรายละเอียด
ของผลิตภัณฑ์ อ่านประกาศรับสมัครงาน ข้อความโฆษณาจาก
สื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- เขียนย่อความ เขียนเรียงความ เขียนโครงการ เขียน
รายงานวิชาการ
- เขียนจดหมายสมัครงาน เขียนบันทึกข้อความในหน่วยงาน
เขียนรายงานการประชุม กรอกแบบ- ฟอร์มเอกสารประเภท
ต่างๆ เขียนแสดงความรู้สึกในโอกาสต่างๆ
- เขียนประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
พท3100๑ ภาษาไทย
๕ นก. กลุ่มวิชาภาษาไทย

แนวทางการเทียบมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาบังคับ
กับรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 หมวดวิชาทักษะชีวิตและหมวดวิชาเลือกเสรี

หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

การเขียน
1. เขียนแผนภาพความคิด เขียนย่อความ
เรียงความ จดหมาย เขียนอธิบาย ชี้แจง
โน้มน้าวใจ แสดงทัศนะและการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ โดยใช้หลักการเขียนและโวหาร
ต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามอักขระวิธีและระดับ
ภาษา

การอ่าน
1. ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่าน
2. วิเคราะห์ วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การ
ลาดับความคิดและความเป็นไปได้ของเรื่อง
ที่อ่าน
3. อธิบายความหมายของภาษาถิน่ สานวน
สุภาษิตที่ปรากฏในวรรณคดี วรรณกรรม
ปัจจุบัน วรรณกรรมท้องถิ่น
4. วิเคราะห์ วิจารณ์ประเมินค่าวรรณคดี
วรรณกรรมปัจจุบัน วรรณกรรมท้องถิ่นใน
ฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ แล้ว
นาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
5. เลือกใช้สื่อในการค้นคว้าหาความรู้ที่
หลากหลาย
6. มีมารยาทในการอ่านและมีนสิ ยั รักการอ่าน

มาตรฐานการเรียนรู้-ตัวชี้วัด

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การเขียนแผนภาพความคิด
การเขียนย่อความ
การเขียนเรียงความ
การเขียนจดหมาย
การเขียนอธิบาย
การเขียนชี้แจง โน้มน้าวใจ
การเขียนแสดงทัศนะ
การเขียนคาขวัญ

1. หลักการตีความ แปลความและขยายความ
2. การอ่านบทประพันธ์ที่ไพเราะทั้งร้อยแก้ว
ร้อยกรอง
3. การอ่านวรรคตอนในวรรณคดี จากเรื่อง
ขุนช้างขุนแผน พระอภัยมณี อิเหนา นิทานเวตาล นิราศพระบาท นิราศภูเขาทอง
ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก มัทนพาธา
พระมหาชนก (ทศชาติชาดก)
4. หลักการวิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินค่า
วรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบันและวรรณกรรม
ท้องถิ่น เช่น
วรรณกรรมปัจจุบัน ได้แก่ บทละครโทรทัศน์
นวนิยาย เรื่องสั้น บทเพลงต่าง ๆ
วรรณกรรมท้องถิ่น ได้แก่ ไกรทอง นางสิบสอง ปลาบู่ทอง ผาแดงนางไอ่คา ละคร
จักร ๆ วงศ์ ๆ ฯลฯ
5. การมีมารยาทในการอ่าน

เนื้อหา

ภาษาไทยพื้นฐาน
(Basic Thai)

๒-๐-๒

๓ นก.
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การรับสารและการส่งสารด้วยภาษาไทย การใช้ถ้อยคา สานวน ระดับภาษา การฟัง
การดูและการอ่านข่าว บทความ สารคดี โฆษณา บันเทิงคดี วรรณกรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่ นด้าน
ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ การพูดในโอกาสต่างๆ ตามมารยาทของสังคม การกล่าว
ทักทาย แนะนาตนเองและผู้อื่น ตอบรับและปฏิเสธ แสดงความยินดี แสดงความเสียใจ การพูดติดต่อ
กิจธุระ พูดสรุปความ พูดแสดงความคิดเห็น การเขียนข้อความติดต่อกิจธุระ เขียนสะกดคา สรุปความ
อธิบาย บรรยาย การกรอกแบบฟอร์ม เขียนประวัติย่อ เขียนรายงานเชิงวิชาการและเขียนโครงการ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน
2. วิเคราะห์ ประเมินค่าสารจากการฟัง การดู การอ่านตามหลักการ
3. พูดติดต่อกิจธุระ พูดในโอกาสต่าง ๆ ตามหลักการและมารยาทของสังคม
4. เขียนข้อความติดต่อกิจธุระ เขียนรายงานเชิงวิชาการ และเขียนโครงการตามหลักการ

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย
2. เพื่อให้สามารถเลือกใช้ภาษาไทยได้ถูกต้ องตามหลักการใช้ ภาษาเหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ
โอกาส และสถานการณ์
3. เพื่อให้สามารถนาความรู้และทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียนไปใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจาวันถูกต้องตามหลักการ
4. เพื่อให้เห็นคุณค่าและความสาคัญของการใช้ภาษาไทย

2000-1101

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
พท3100๑ ภาษาไทย
๕ นก. กลุ่มวิชาภาษาไทย
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หลักการใช้ภาษา
1. อธิบายธรรมชาติของภาษาและใช้ประโยคตาม
เจตนาของการสื่อสาร
2. เลือกใช้ถ้อยคา สานวน สุภาษิต คาพังเพยให้
ตรงความหมาย
3. ใช้ประโยคได้ถูกต้องตามเจตนาของผู้ส่งสาร
4. ใช้คาสุภาพ และคาราชาศัพท์ให้ถูกต้องตาม
ฐานะและบุคคล
5. แต่งคาประพันธ์ประเภทร้อยกรอง

มาตรฐานการเรียนรู้-ตัวชี้วัด
2. แต่งคาประพันธ์ประเภทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ตามฉันทลักษณ์และใช้ถ้อยคาที่ไพเราะ
3. การกรอกแบบพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
4. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทในการเขียนและมี
การจดบันทึกอย่างสม่าเสมอ

1. ธรรมชาติของภาษา
- การเปลี่ยนแปลงของภาษา
- ลักษณะของภาษา
- พลังของภาษา
2. การใช้ถ้อยคา สานวน สุภาษิต คาพังเพย
3. โครงสร้างของประโยค รูปประโยค และชนิด
ของประโยค
4. ระดับภาษา
5. คาสุภาพ
6. คาราชาศัพท์
7. การแต่งคาประพันธ์ประเภทร้อยกรอง

เนื้อหา
9. การเขียนคาโฆษณา
10. หลักการเขียนโวหารแบบต่าง ๆ
11. การเขียนพรรณนาและการเขียนบรรยาย
เหตุการณ์
12. หลักการเขียนรายงานทางวิชาการ
13. หลักการเขียนอ้างอิง
14. การกรอกแบบพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น
กรอกใบสมัครงาน กรอกใบสมัครเรียน
กรอกใบคาร้องต่าง ๆ
15. การปฏิบตั ิตนเป็นผู้มมี ารยาทในการเขียน
และมีนสิ ัยรักการเขียน

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
(Thai for Careers)
วิชาบังคับก่อน : ภาษาไทยพื้นฐาน

1-0-1

๓ นก.

แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ การฟังคาสั่งหรือข้อแนะนาการปฏิบัติงาน ฟังและดูสาร
ในงานอาชีพจากสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การอ่านคูม่ ือการ
ปฏิบัติงาน คูม่ ือการใช้อุปกรณ์หรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ การนาเสนอผลงาน สาธิตขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานหรือกระบวนการผลิตชิน้ งาน การพูดติดต่อกิจธุระ สนทนา กิจธุระทางโทรศัพท์ สัมภาษณ์
งาน พูดเสนอความเห็นในที่ประชุม การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน เขียนจดหมายกิจธุระ และเขียน
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพ จากการฟัง การดู การอ่านตามหลักการ
3. พูดติดต่อกิจธุระและพูดในงานอาชีพตามหลักการ
4. เขียนเอกสารในงานอาชีพตามหลักการ

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย
2. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารในงานอาชีพอย่างถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
3. เพื่อให้สามารถนาทักษะทางภาษาไทยไปใช้พัฒนาตนเองและงานอาชีพ
4. เพื่อให้เห็นคุณค่าและความสาคัญของการใช้ภาษาไทย

2000-1102

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
พท3100๑ ภาษาไทย
๕ นก. กลุ่มวิชาภาษาไทย

หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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1. ความหมายของวรรณคดีวรรณกรรมปจจุบัน
และวรรณกรรมทองถิ่น
2. คุณคาของวรรณคดี และวรรณกรรม
ดานวรรณศิลป และดานสังคม
3. แนวคิดและคานิยม ที่ปรากฏในวรรณคดี
และวรรณกรรม

แนวทางการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

ภาษาไทยกับการประกอบอาชีพ
1. ใชความรูการพูดภาษาไทยเปนชองทางในการ 1. ภาษาไทยดานการพูดกับชองทาง
การประกอบอาชีพ
ประกอบอาชีพ
2. ใชความรูการเขียนภาษาไทยเปนชองทางการ 2. ภาษาไทยดานการเขียนกับชองทาง
การประกอบอาชีพ
ประกอบอาชีพ

วรรณคดี วรรณกรรม
อธิบายคุณคาวรรณคดีวรรณกรรมปจจุบัน
และวรรณกรรมทองถิ่น

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
พท3100๑ ภาษาไทย
๕ นก.

๓ นก.
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การพูดในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ พูดติดตอกิจธุระในโอกาสตาง ๆ พูดแสดง
ความคิดเห็น นําเสนอผลงาน บรรยายสรุป พูดเสนอขายสินคาหรือบริการ พูดในที่ประชุมชนในหนาที่
โฆษกและพิธีกร กลาวตอนรับ กลาวขอบคุณ กลาวรายงาน กลาวอําลาอาลัย กลาวสุนทรพจนและ
อวยพรในโอกาสตาง ๆ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการพูดและศิลปะการพูด
2. พูดติดตอกิจธุระและธุรกิจตามหลักการ
3. พูดในที่ประชุมชนในโอกาสตาง ๆ ตามขั้นตอน
4. แสดงบุคลิกภาพเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในหลักการพูดและศิลปะการพูด
2. เพื่อใหมีทักษะการพูดในโอกาสตาง ๆ ตามหลักการพูด
3. เพื่อใหสามารถใชทักษะการพูดพัฒนาบุคลิกภาพและงานอาชีพ
4. เพื่อใหเห็นคุณคาและความสําคัญของการพูด

(Speaking for Careers)
วิชาบังคับกอน : ภาษาไทยพื้นฐาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
กลุมวิชาภาษาไทย
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แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

102

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
พท3100๑ ภาษาไทย
๕ นก.
การเขียนในงานอาชีพ
(Writing for Careers)
วิชาบังคับก่อน : ภาษาไทยพื้นฐาน

1-0-1

๓ นก.

แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การเขียนในงานอาชีพ การเรียบเรียงถ้อยคํา สํานวน โวหารที่ใช้ในชีวิตประจําวันและ
งานอาชีพ เขียนสะกดคํา เขียนคําทับศัพท์และศัพท์เฉพาะวิชาชีพ เขียนแสดงความคิดเห็นและแสดง
ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ เขียนรายงานการประชุม บันทึกข้อความ จดหมายกิจธุระและธุรกิจ และ
เขียนบทร้อยกรอง โฆษณาประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้และหลักการเขียนถ้อยคํา สํานวน โวหาร
2. เขียนคําทับศัพท์ ศัพท์เฉพาะวิชาชีพถูกต้องตามหลักการเขียน
3. เขียนข้อความติดต่อกิจธุระและธุรกิจตามรูปแบบและหลักการ

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียน
2. เพื่อให้สามารถเรียบเรียงถ้อยคําได้ถูกต้องตามหลักการเขียน
3. เพื่อให้สามารถใช้ทักษะการเขียนพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
4. เพื่อให้เห็นคุณค่าความสําคัญของการเขียน

2000-1105

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
กลุ่มวิชาภาษาไทย

หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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1. การออกเสียงพยัญชนะต้นคํา -ท้ายคํา
1.1 ทบทวนการออกเสียง พยัญชนะต้นคําที่
ยาก เช่น เสียง s z ch sh
1.2 การอ่านออกเสียงท้ายคําที่ถูกต้องเช่น
เสียง [d] , [t] , หรือ [id] เมื่อเป็นกริยา
ช่อง 2 และ past participle
2. การออกเสียงหนัก-เบา (Stress) วิธีการ
ออกเสียง หนัก-เบา ของคําในลักษณะต่าง ๆ
เช่น คําเดี่ยว คําประสมในลักษณะต่าง ๆ
เป็นต้น ว่าคําประเภทใดจะต้องออกเสียงเน้น
ที่พยางค์แรก พยางค์กลางหรือพยางค์หลัง
3. การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ํา
(Intonation) วิธีการออกเสียงของประโยค
ลักษณะต่าง ๆ ซึ่งจะต้องออกเสียงสูง-ต่ํา ให้
ถูกต้องเพื่อให้สื่อความหมายที่ผู้พูดต้องการ
ประโยคประเภทเดียวกัน ถ้าออกเสียงสูง-ต่ํา
ต่างกันจะให้ความรู้สึกที่ต่างกัน
4. การออกเสียงเชื่อมโยง (Linking Sound)
วิธีการอ่านออกเสียงเชื่อมโยงระหว่างคําใน
ภาษาอังกฤษทีถ่ ูกต้องตามกฎเกณฑ์ของ
ภาษาอังกฤษ

เนื้อหา

แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

มาตรฐานการเรียนรู้-ตัวชี้วัด
๑. EverydayEnglish
ตีความหมายจากน้ําเสียงของผู้อื่นและรู้จักใช้
น้ําเสียงในการแสดงความรู้สึกระหว่างการ
สนทนา ได้แก่ ดีใจ เสียใจ พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ซาบซึ้ง ผิดหวัง ปรารถนาดี ชื่นชมและ
เห็นใจ

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
พต๓๑๐๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อชีวติ และสังคม
๕ นก.

3. อ่านเรื่องทั่วไปในชีวิตประจําวัน
และในงานอาชีพ

2. พูดสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ

หน่วยสมรรถนะ
1. ฟัง–ดู ข้อความ/เรื่องในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ

103

๖นก.

สมรรถนะย่อย
- ฟังบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ฟังข่าวสั้น ๆ ฟังเพลง
- ดูภาพยนตร์ สารคดีสั้น ๆ จากสื่อโสตทัศน์
- ฟังคําสั่ง คําขอร้อง คําแนะนํา คําบอกตําแหน่ง/ที่ตั้งคําบอก
ทิศทางคําอธิบายในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
- ฟัง-ดูการอธิบาย การให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานธุรกิจบริการ การ
นําเสนอ สาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถานการณ์ในงาน
อาชีพ
- สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยนข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์ของการ
สื่อสารในสถานการณ์ที่กําหนด ใช้ภาษาในการให้คําสั่ง/
คําแนะนํา
- สาธิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ การบริการในงานอาชีพ
นําเสนอ (Presentation) ผลงานโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ รายงาน
เรื่องที่กําหนด สินค้า บริการในงานอาชีพ /ในชุมชน
- อ่านคําสั่ง ประโยค ข้อความ เรื่องต่าง ๆ ที่พบใน
ชีวิตประจําวัน
- อ่านข้อมูล ข่าวสารบทความในงานอาชีพต่าง ๆ อ่านคู่มือการปฏิบัติงานกฎระเบียบแบบฟอร์มต่าง ๆ ตารางแผนภาพ
แผนภูมิ
- อ่านคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติ ขั้นตอนการทํางานอ่านข้อมูล
คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิคของสินค้า เครื่องมืออุปกรณ์ในงาน
อาชีพ ใช้คําศัพท์เทคนิคในงานอาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
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แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

- ใช้ ICT เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือฝึกฝนกับเพื่อน

ต่าง ๆ ใบขอรับทุน ใบสมัครเข้าศึกษา ใบสมัครสอบ ฯลฯ
- เขียนให้ข้อมูลในเอกสารการปฏิบัติงานในงานอาชีพต่าง ๆ
- เขียนบันทึกย่อ รายงานสั้น ๆ เขียนจดหมายธุรกิจประเภท
ต่าง ๆ
- ใช้ภาษาได้เหมาะสมตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา

- กรอกให้ข้อมูลในแบบฟอร์มต่าง ๆใบสมัครงานใบสมัครสมาชิก

ส่วนตัว เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เขียนบันทึกย่อ /
ข้อความสั้น ๆในโอกาสต่าง ๆ

๖นก.

- เขียนโต้ตอบทางสังคมเขียนให้ข้อมูลบุคคล เขียนจดหมาย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

4. เขียนให้ข้อมูลในชีวิตประจําวัน
5. การแสดงความดีใจ/เสียใจ
และในงานอาชีพ
การใช้คํา วลีและรูปประโยคที่จะนํามาใช้
ในการแสดงความดีใจและเสียใจในโอกาส
ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง เช่น แสดงความดีใจที่ได้
พบกันอีกครั้งหรือแสดงความเสียใจที่ทําผิด
เป็นต้น
6. วลี และรูปประโยคที่จะที่จะนํามาใช้ในการ
แสดงความพอใจ/ไม่พอใจในโอกาสต่าง ๆ
ได้ถูกต้อง เช่น แสดงความพอใจ/ไม่พอใจใน
การรับบริการ เป็นต้นการแสดงความพอใจ/
ไม่พอใจ ให้รู้จักคํา
7. การแสดงความปรารถนา/ เห็นใจและ
5. ใช้ภาษาสื่อสารระหว่าง
การตอบรับ การใช้คํา วลี และรูปประโยค
วัฒนธรรมของไทยและของ
ที่จะนํามาใช้ในการแสดงความปรารถนาดี/
เจ้าของภาษา
เห็นใจในโอกาสต่าง ๆ ได้ถูกต้อง เช่น
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
การแสดงความระลึกถึง การแสดงความ
ทักษะทางภาษา
เห็นใจเมื่อผู้อื่นประสบปัญหา เป็นต้น

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
พต๓๑๐๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อชีวติ และสังคม
๕ นก.

หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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เนื้อหา
8. การแสดงความต้องการการเสนอ/ให้ความ
ช่วยเหลือ/บริการ รวมทั้งการตอบรับ/
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ/บริการ การ
ใช้คํา วลี และรูปประโยคเพื่อแสดงความ
ต้องการ การเสนอ/ให้ความช่วยเหลือ/
บริการ รวมทั้งการตอบรับ/ปฏิเสธในการให้
ความช่วยเหลือ/บริการในโอกาสและสถานที่
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ได้แก่ การซื้อสินค้า/
บริการในร้าน การสั่งจองตั๋วเครือ่ งบิน/รถไฟ/
ภาพยนตร์/การบริการในบริษัททัวร์ การจอง
โรงแรม/ ที่พัก การใช้บริการในที่ทําการ
ไปรษณีย์/ธนาคาร/ร้านอินเตอร์เน็ต

แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

มาตรฐานการเรียนรู้-ตัวชี้วัด

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
พต๓๑๐๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อชีวติ และสังคม
๕ นก.
หน่วยสมรรถนะ
7. ใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้และ
การแสวงหาความรู้ เพื่อการ
เรียนรู้ ตลอดชีวิต

105

๖นก.

สมรรถนะย่อย
- ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ สืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประกอบ
อาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
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มาตรฐานการเรียนรู้-ตัวชี้วัด
๒. What shouldyou do?
อ่านและทําตามคําแนะนําในการใช้คู่มือ
ป้าย คําแนะนํา วิธีการปรุง ข้อควรระวัง
และป้ายประกาศ

เนื้อหา
1. การใช้พจนานุกรม (Dictionary)
1.1 ทบทวนการค้าหาความหมายของคําศัพท์
โดยเรียงตามตัวอักษรของคําศัพท์ที่ค้นหา
จาก a ถึง z
1.2 ให้อ่านวิธีการใช้พจนานุกรมและข้อมูล
ต่าง ๆ ที่อยู่ในส่วนหน้า (คําชี้แจง
ในการใช้) ของ Dictionary ให้เข้าใจ
เมื่อค้นหาคําศัพท์พบแล้ว ให้ศึกษาวิธีการอ่าน
ออกเสียงหน้าที่ของคํา ความหมายและ
ตัวอย่างในการใช้ (ซึ่งคําบางคําอาจจะทํา
หน้าที่ได้หลายอย่าง) และคําที่มี
ความหมายใกล้เคียงกัน
2. การวิเคราะห์ศัพท์และรูปประโยคที่ใช้ใน
สัญลักษณ์ ป้ายประกาศ/คําแนะนํา
ในการใช้/คําแนะนํา/คําเตือนต่าง ๆ
๒.๑ การวิเคราะห์ศัพท์โดยการรู้จักส่วนที่เป็น
รากศัพท์(Root) อุปสรรค หรือที่คําเติม
ไปข้างหน้า (Prefix) และปัจจัยหรือคําที่
เติมข้างหลัง (Suffix) โดยทราบ
ความหมายของส่วนประกอบของคําศัพท์
ต่าง ๆ เหล่านั้นก็จะทราบความหมาย
ของศัพท์ได้

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
พต๓๑๐๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อชีวติ และสังคม
๕ นก.
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
(Real Life English 1)

2-0-2

๖ นก.

แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟัง-ดู พูด อ่าน เขียน การฟังคําสั่ง เรื่องราว การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์
ต่างๆ หรือที่กําหนดเกี่ยวกับครอบครัว การศึกษา งานอดิเรก สุขภาพ การสนทนาเรื่องในอดีต ปัจจุบัน
และอนาคต เทศกาลทางวัฒนธรรม การอ่านเรื่องทั่วไป ข้อความสั้น ๆ ที่พบในชีวิตประจําวันจากสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเขียนข้อความสั้น ๆ การใช้พจนานุกรม และ online dictionary การใช้
ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้
หรือฝึก ฝนกับ เพื่ อนเพื่ อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การสืบ ค้นข้อมูลจากแหล่ง การเรียนรู้ที่
หลากหลาย

สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง ดู บทสนทนา เรื่องราว คําสั่งต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน์
2. สนทนาโต้ตอบได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวัน
3. อ่านเรื่องทั่วไปในชีวิตประจําวัน
4. เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองในชีวิตประจําวัน
5. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ ภ าษาอั ง กฤษฟั ง ดู พู ด อ่ า นและเขี ย นตามสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
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หน่วยศึกษานิเทศก์
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เนื้อหา
๒.๒ รูปประโยคที่ใช้ในสัญลักษณ์/ป้าย
ประกาศ/คําแนะนําในการใช้/
คําแนะนํา/คําเตือนต่าง ๆ ซึ่งจะใช้รูป
ประโยคคําสั่ง (Imperative Sentence)
ทั้งในลักษณะบอกเล่าและปฏิเสธ
1. สัญลักษณ์และป้ายประกาศต่าง ๆ (Signs
& Notices) รู้จักความหมายของสัญลักษณ์
และป้ายประกาศที่พบในชีวิตประจําวันและ
การประกอบอาชีพ เช่น การปฏิบัติตนใน
แหล่งท่องเที่ยว โรงแรมพิพิธภัณฑ์ โรงงาน
สํานักงาน ยานพาหนะ เป็นต้น
2. สลากยาและคู่มือในการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ
(Instructions) การอ่าน ทําความเข้าใจ
และปฏิบัติตามคําแนะนําในการใช้ยาและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เครื่องซักผ้า คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
3. คําแนะนําและคําเตือนต่าง ๆ (Tips and
Warning) รู้จักวิธีการอ่านและตีความ
คําแนะนํา คําชี้แจง และคําอธิบายต่าง ๆ
เช่น พยากรณ์อากาศประกาศเตือนภัย
คําแนะนําในการเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ
คําอธิบายสินค้าและส่วนประกอบหรือ
เครื่องปรุง วิธีการปรุงอาหาร เป็นต้น

แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

มาตรฐานการเรียนรู้-ตัวชี้วัด

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
พต๓๑๐๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อชีวติ และสังคม
๕ นก.
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
(Real Life English 2)
วิชาบังคับก่อน : ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1

2-0-2

๖ นก.
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟัง-ดู พูด อ่าน เขียน การฟัง-ดูเรื่องราวต่าง ๆ บันเทิงคดีจากสื่อโสตทัศน์ การ
สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆที่กําหนดเกี่ยวกับการเดินทาง ท่องเที่ยว การบอกทิศทาง การบอก
ตําแหน่งที่ตั้ง สิ่งบันเทิง การซื้อ ขาย การต้อนรับ การสนทนาทางโทรศัพท์ การปฏิบัติตามคําสั่งขั้นตอน
การปฏิบัติ การอ่านเรื่องทั่วไปข้อความ กําหนดการป้ายประกาศต่างๆ ที่พบในชีวิตประจําวันจากสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ การใช้ภาษาตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้หรือฝึกฝน
กับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย

สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่องราว บันเทิงคดี ข่าวสั้น ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน์
2. สนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวันและสถานประกอบการ
3. อ่านเรื่องทั่วไป กําหนดการ ป้ายต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อสิง่ พิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4. เขียนให้ข้อมูล กรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
5. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ ภ าษาอั ง กฤษฟั ง ดู พู ด อ่ า นและเขี ย น ตามสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
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แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

๓. Hello, could youtell me.............?
ติดตอสื่อสารทางโทรศัพทไดคลองแคลว

มาตรฐานการเรียนรู- ตัวชี้วัด

1. การติดตอทางโทรศัพทกับผูที่คุนเคย
รูจักวิธีการพูดโตตอบทางโทรศัพทกับเพื่อน
ญาติ พี่นอง และผูที่คุนเคยในเรื่องตาง ๆ
โดยใชสํานวนและภาษาทีเ่ หมาะสม
2. การติดตอทางโทรศัพทเพื่อสอบถามขอมูล
ตาง ๆการใชสํานวนภาษาที่ใชพูดทาง
โทรศัพทเพื่อสอบถามขอมูลตาง ๆ ที่ตองการ
ทราบโดยใชรูปประโยคขอรอง /ขอรอง
อยางสุภาพ (request, polite, request)
ประโยค direct/ indirect speech ประโยค
คําถามลักษณะตาง ๆประโยคแสดงความ
คิดเห็นและการขอบคุณ เชน การสอบถาม
เสนทางการเดินทางไปที่ตาง ๆ สอบถาม
ตารางรถไฟ เครื่องบิน สอบถามขอมูล
ดานการคุม ครองผูบริโภค/ สุขภาพอนามัย/
พยากรณอากาศ เปนตน
3. การติดตอทางโทรศัพทเพื่อการประกอบ
อาชีพวิธีการพูดโตตอบทางโทรศัพท เพื่อ
ถาม-ใหขอมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
โดยใชสํานวนและภาษาทีเ่ หมาะสมในการ
สอบถามขอมูลเกี่ยวการสมัครงาน การซื้อขายสินคา การใหขอมูลเกีย่ วกับคุณภาพ
และราคาของสินคา การสงเสริมการขาย
การตอรองราคา การรับและสงของ

เนื้อหา

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
พต๓๑๐๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
๕ นก.
การอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน
(Reading Authentic Materials)

0-2-1

๖ นก.

108

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การอานเรื่องตาง ๆ ที่พบในชีวิตประจําวันจากสื่อสิ่งพิมพ สารคดี บันเทิงคดี
หนังสือพิมพ โฆษณา แผนพับ แผนปลิว โปสการด ประกาศ ฉลาก ปายประกาศ ปายเตือน
เครื่องหมาย สัญลักษณ ตาราง แผนภาพ แผนภูมิ รายการสินคา ประกาศรับสมัครงาน
กําหนดการ ระเบียบการ บันทึกสัน้ ๆ การเลือกใชสื่อเทคโนโลยีเปนแหลงการเรียนรูด วยตนเอง
การสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย

สมรรถนะรายวิชา
1. อานหนังสือพิมพ แผนพับ แผนปลิว โฆษณา โปสการดจากสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน
2. อานประกาศ ฉลาก ปายประกาศ ปายเตือน เครื่องหมาย สัญลักษณจากสถานทีต่ าง ๆ
3. อานตาราง แผนภาพ แผนภูมิ
4. อานเอกสารทางการคา
5. อานประกาศรับสมัครงานระเบียบการ
6. อานกําหนดการบันทึกสั้น ๆ
7. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการอานพรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวย
ตนเอง

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถอานสื่อสิ่งพิมพชนิดตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการอานภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและ
การศึกษาตอ
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
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หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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๔. Cultural Difference
1. ปฏิบัติตนตามมารยาท วัฒนธรรม
และประเพณีตาง ๆ ไดอยางถูกตอง
2. เปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
วัฒนธรรมอังกฤษกับวัฒนธรรมไทย

มาตรฐานการเรียนรู- ตัวชี้วัด

1. การใชภาษาในการสื่อสารไดเหมาะสมตาม
มารยาททางสั ง คมและวั ฒ นธรรมของ
เจ า ของภาษาการใช ภ าษา น้ํ า เสี ย งและ
ภาษาท า ทางได อ ย า งเหมาะสมกั บ บุ ค คล
เวลา สถานที่และโอกาส เชน การสัมผัสมือ
การโบกมือ การใชสีหนาทาทาง และน้ําเสียง
ประกอบการพู ด การแนะนํ า ตั ว เอง การ
แสดงความรูสึกในโอกาสตาง ๆ การแตงกาย
การรั บ ประทานอาหาร ร ว มงานงานเลี้ ย ง
งานสังสรรค และกิจกรรมทางสังคมตางๆ
2. ความเชื่อและขนบธรรมเนียม ประเพณีของ
เจาของภาษาความเปนมาของความเชื่อ
ขนบธรรมเนียมและประเพณีตาง ๆ ในสังคม
ของเจาของภาษา การทํากิจกรรมตาม
ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมและประเพณีตางๆ
ในดานบทเพลง การแตงกาย อาหาร
เครื่องดื่มและการประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวของ
ไดแก วันคริสตมาส วันขอบคุณพระเจา
วันวาเลน-ไทน และวันพอ
3. การเปรี ย บเที ย บโครงสร า งภาษาไทยกั บ
ภาษาอังกฤษเปรี ย บเที ย บลัก ษณะคํ า ที่ม า
ของคํ า ความหมายและการประยุก ต คํา ใน
ภาษาอั ง กฤษใช ใ นภาษาไทยและคํ า ใน
ภาษาไทยที่นําไปในภาษาอังกฤษโครงสราง
ของประโยคตางๆ

เนื้อหา

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
พต๓๑๐๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
๕ นก.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
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๖ นก.

110

แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

เนื้อหา
- ประโยคความเดียว (Simple Sentence)
- ประโยคความรวม (Compound
Sentence)
- ประโยคความซอน (Complex Sentence)
- ประโยคความผสม (CompoundComplexSentence)
4. เปรียบเทียบ สํานวน คําพังเพย สุภาษิต บท
กลอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๔.๑ คําและสํานวนที่ไดรับอิทธิพลจาก
ศาสนา
๔.๒ คําพังเพย สุภาษิตที่มักจะใชใน
ชีวิตประจําวัน

1. บทความเกี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ พอเพี ย งจาก
๖. Self –SufficiencyEconomy
1. ศึกษาคนควาความรูและขอมูลจากสื่อตาง ๆ
ห นั ง สื อ ห นั ง สื อ พิ ม พ ห รื อ Website
2. สืบคนขอมูลในดานตาง ๆ จาก Internet
ทีเ่ กี่ยวของ

๕. News &NewsHeadline
1. เสียง คําศัพท วลี สํานวนที่มักใชบอย ๆ ในขาว
1. เขาใจและใชประโยคที่ซับซอนใน
2. องคประกอบของขาวประกอบดวย Headline,
สถานการณตาง ๆ
Sub headline, Lead และ Detail
2. ใช Tenses ที่ยุงยากและซับซอน
3. ประเภทของขาวเชน ขาวการเมือง ขาว 3. ศึกษาคนควาความรูและขอมูลจากสื่อ
การศึกษา ขาวกีฬา ขาวสังคม ขาวเศรษฐกิจ
หนังสือพิมพ
เปนตน
4. แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารความรูอยางเปน 4. โครงสรางของการเขียนพาดหัวขาว
ทางการ
(News Headline)
5. สืบคนขอมูลในดานตาง ๆ
จาก Internet

มาตรฐานการเรียนรู- ตัวชี้วัด

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
พต๓๑๐๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
๕ นก.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
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๖ นก.

หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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4.

3.

2.

6.
1.

4.
5.

3.

2.

1.
๘. Shall we savethe energy?
1. ศึกษาคนควาความรูและขอมูลจากสื่อตางๆ
2. สืบคนขอมูลในดานตาง ๆ จาก Internet
3. เขาใจและใชประโยคซับซอนใน
สถานการณตาง ๆ ไดอยางถูกตอง

๗. Have youexercisedtoday?
1. ศึกษาคนควาความรูและขอมูลจากสื่อ
ตางๆ
2. สืบคนขอมูลในดานตาง ๆ จาก Internet
3. เขาใจและใชประโยคซับซอนใน
สถานการณตาง ๆ
4. ใช Tense ที่ยุงยากและซับซอน
5. แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารความรู
ทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ

มาตรฐานการเรียนรู- ตัวชี้วัด
3. เขาใจและใชประโยคซับซอนใน
สถานการณตาง ๆ
4. การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารความรู

เนื้อหา
คําศัพท วลี สํานวน ที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ
พอเพียง เชน moral , moderation,
reasonable, knowledge, savingเปนตน
โครงสราง Conditional sentence (Ifclause)
โครงสราง Imperative
การนําเสนอการนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
รูปแบบตาง ๆ
การเลนเกม Cross word
แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพจากหนังสือหรือ Website
เกี่ยวของ
การอานออกเสียง คําศัพท สํานวน วลีที่
เกี่ยวของกับสุขภาพ
ประโยคที่เขียนดวย Modal Verb เชน
should, must, ought to, had better,
will เปนตน
Present PerfectTense
การสํารวจแบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ
บุคคลใกลชิด แลวนําเสนอขอมูลเปนรูปกราฟ
หรือแผนภูมิ
บทความเกี่ ย วกั บ การประหยั ด พลั ง งาน
(Energy Saving) จากหนังสือ หนังสือพิมพ
หรือ Website ที่เกี่ยวของ

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
พต๓๑๐๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
๕ นก.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
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๖ นก.
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แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

เนื้อหา
2. เสียง คําศัพท วลี สํานวนที่เกี่ยวของกับการ
ประหยัดพลังงาน เชน reuse, recycle, plug
in, unplug, turn on, turn off, reduce
เปนตน
3. โครงสราง เรื่อง Imperative + V1_____
๙. What have Idone?
1. บทสนทนาเกี่ยวกับการไปตัดเสื้อ
1. ศึกษาคนควาความรูและขอมูลจากสื่อตางๆ 2. การอานออกเสียง คําศัพท วลี สํานวน
ที่เกี่ยวของกับการไปตัดเสื้อเชน measure,
2. อานออกเสียงคําศัพท วลี สํานวน ไดอยาง
sleeves, seam, shorten เปนตน
ถูกตอง
3. โครงสราง have something done
3. เขาใจและใชประโยคซับซอนใน
4. โครงสราง Reported Speech
สถานการณตาง ๆ
5. การเลาเรื่อง (สถานการณ)
4. ใช Tense ที่ยุงยากและซับซอน
5. แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารความรู
1. การขอมี e-mail
๑๐. What is youre-mailaddress?
1. การสืบคนขอมูลดานตาง ๆ จาก
2. การเปด/ปด e-mail
Internet และรับสง e-mail
3. ภาษา e-mail
2. ศึกษาคนควาความรูและขอมูลจากสื่อ
4. บทอานแนะนําตนเองที่พิมพมาจาก e-mail
ตาง ๆ
5. การสรางประโยคคําถามจากคําตอบที่ใหมา
3. เขาใจและใชประโยคซับซอนใน
6. การถามและการตอบขอมูลการเปรียบเทียบ
สถานการณตาง ๆ
7. การเขียนแนะนําตนเองถึง Pen pal โดยสง
4. แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารความรู
ทาง e-mail
ทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ

มาตรฐานการเรียนรู- ตัวชี้วัด
4. ใช Tense ที่ยุงยากและซับซอนไดอยาง
ถูกตอง
5. แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารความรูทั้งอยาง
เปนทางการและไมเปนทางการ
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พต๓๑๐๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
๕ นก.
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มาตรฐานการเรียนรู- ตัวชี้วัด
เนื้อหา
๑๑. Natural Disaster
1. บทอานเกี่ยว Earthquake, Tornado หรือ
1. ศึกษาคนควาความรูและขอมูลจาก
Flood จากหนังสือพิมพ หรือ Website ของ
สื่อตางๆ
หนังสือพิมพ The Nation หรือ Bangkok
2. สืบคนขอมูลในดานตาง ๆ จาก Internet
Post
3. เขาใจและใชประโยคที่ซับซอนใน
2. คํา ศัพ ท วลี สํ านวนที่ เกี่ ยวขอ งเชน kill,
สถานการณตาง ๆ ไดอยางถูกตอง
injured, die, homeless, help, shelter,
4. การใช Tense ที่ยุงยากและซับซอน
landslide เปนตน
5. แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารความรู ทั้งเปน 3. Past Simple Tense, PastContinuous
ทางการและไมเปนทางการ
Tenseและ Past Perfect Tense
4. Compound Sentence และ Complex
Sentence
5. การถามและการตอบคําถามจากบทอาน
6. การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Play)เปน
ผูสื่อขาว นําเสนอขาวที่เกี่ยวกับ Natural
Disaster
๑๒. Let’s Travel
1. ตารางเวลาของ Bus, Train, Airplane, Boat
1. ศึกษาคนควาความรูและขอมูลจาก
หรือ Subway จากสื่อตาง ๆ เชน แผนพับ
สื่อตางๆ
หนังสือพิมพ หรือ Website ที่เกี่ยวของ
2. สืบคนขอมูลในดานตาง ๆ จาก Internet 2. Asking & giving Information
และรับสง E-mail
3. การบอกทิศทาง (Direction)
3. เขาใจและใชประโยคที่ซับซอนใน
4. Past Simple Tense และ Past Simple
สถานการณตาง ๆ
Tense
4. ใช Tense ที่ยุงยากและซับซอนได
5. การเขี ยนเล า เรื่ องหรื อ ประสบการณ ใ นการ
5. แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารความรู
ทองเที่ยว
6. การวางแผนการเดินทางทองเที่ยว

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
พต๓๑๐๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
๕ นก.
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๑๔. Global Warming
1. ศึ ก ษาค น คว า ความรู แ ละข อ มู ล จาก
สื่อตางๆ
2. สืบคนขอมูลในดานตางๆ จาก Internet
3. เ ข า ใ จแ ละ ใ ช ปร ะ โ ยค ซั บซ อน ใ น
สถานการณตาง ๆ
4. ใช Tense ที่ยุงยากและซับซอน
5. แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารความรูทั้งอยาง
เปนทางการและไมเปนทางการ

มาตรฐานการเรียนรู- ตัวชี้วัด
๑๓. Will it rain tomorrow?
1. ศึกษาคนควาความรูและขอมูลจากสื่อ
ตางๆ เชน หนังสือพิมพภาษาอังกฤษและ
Website
2. แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารความรูทั้งอยาง
เปนทางการและไมเปนทางการ
3. เขาใจและใชประโยคที่ซับซอนใน
สถานการณตาง ๆ ไดอยางถูกตอง
4. สืบคนขอมูลในดานตาง ๆ จาก Internet

5.

3.
4.

2.

1.

5.

4.

3.

2.

1.

เนื้อหา
บทอานการพยากรณอากาศ (Weather
Forecast) ทั้งในประเทศและตางประเทศ
การถาม-ตอบ คําถามจากบทอาน
การพยากรณอากาศ (Weather Forecast)
การถามและการขอขอมูล (Asking & Giving
Information)
Parts of Speech การทําคํานาม Nounให
เปน Adjective
Website ที่เกี่ยวกับการพยากรณอากาศ Role
play เปนผูประกาศขาวการพยากรณอากาศ
บทความเกี่ ย วกั บ ภาวะโลกร อ น (Global
Warming) สาเหตุ ข องภาวะโลกร อ นหรื อ
ผลกระทบของภาวะโลกรอนจากหนังสือหรือ
หนังสือพิมพหรือWebsite ที่เกี่ยวของ
การอ า นออกเสี ย งคํ า ศั พ ท วลี สํ า นวน
ที่เกี่ยวของ เชน temperature, increase,
melt, burn, earth, hot เปนตน
โครงสราง Passive Voice
บทสนทนาที่เกี่ยวกับการปองกันหรือลดภาวะ
โลกรอน
Mind map แสดงเหตุผลและผลกระทบของ
ภาวะโลกรอน
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๕ นก.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
กลุมวิชาภาษาตางประเทศ

114

๖ นก.

หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

115

๑๖. ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาชีพ
1. คําศัพทเกี่ยวกับงานอาชีพ
๑. ใชคําศัพทเกี่ยวกับงานอาชีพไดถูกตอง
2. สํานวนภาษาในการติดตอสื่อสาร
๒. ใชถอยคํา สํานวนและประโยคตอบโตใน 3. การฝกสนทนาในสถานการณที่กําหนด
การบอกขอมูลในสถานการณตาง ๆ ของ
งานอาชีพได

มาตรฐานการเรียนรู- ตัวชี้วัด
เนื้อหา
๑๕. Urgently Wanted
1. โฆษณาตําแหนงงาน (Job Advertisement)
1. ศึกษาคนควาความรูและขอมูลจาก
จากหนัง สื อ หนัง สือ พิม พ หรือ Website
สื่อตาง ๆ
เกี่ยวของ
2. สืบคนขอมูลในดานตาง ๆ จาก Internet 2. คําศัพท สํานวน วลี โครงสรางที่เกี่ยวของ เชน
และรับสง e-mail
qualification, salary, graduation, age,
3. เขาใจและใชประโยคซับซอนใน
photo, apple เปนตน
สถานการณตาง ๆ
3. การเขียนประวัติ (Resume) เพื่อสมัครงาน
4. การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารความรู
การสง e-mail สมัครงาน
ทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ
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มาตรฐานการเรียนรูระดับ
1. จํานวนและการดําเนินการ
๑. แสดงความสัมพันธของจํานวนตางๆใน
ระบบจํานวนจริง
2. อธิบายความหมายและหาผลลัพธที่เกิด
จากการบวกการลบการคูณและการหาร
จํานวนจริง
3. อธิบายสมบัติของจํานวนจริงที่เกี่ยวกับ
การบวกการคูณการเทากันและการไม
เทากันและนําไปใช
4. อธิบายเกี่ยวกับคาสัมบูรณของจํานวน
จริงและหาคาสัมบูรณของจํานวนจริง
2. เลขยกกําลังที่มีเลขชีก้ ําลังเปนจํานวนตรรก
ยะ
1. อธิบายความหมายและบอกความแตกตาง
ของจํานวนตรรกยะและอตรรกยะ
2. อธิบายเกี่ยวกับจํานวนจริงที่อยูในรูปเลข
ยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ
และจํานวนจริงในรูปกรณฑ
3. อธิบายความหมายและหาผลลัพธที่เกิดจาก
การบวกการลบการคูณการหารจํานวนจริงที่
อยูในรูปเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปน
จํานวนตรรกยะและจํานวนจริงในรูปกรณฑ
3. เซต
1. อธิบายความหมายเกี่ยวกับเซต
2. สามารถหายูเนีย่ นอินเตอรเซกชั่น
คอมพลีเมนตและผลตางของเซต
2. วิเคราะหผลที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินการของจํานวนและ
ความสัมพันธ ระหวางการ
ดําเนินการตางๆ และใชในการ
แกปญหา

หนวยสมรรถนะ
1. แสดงจํานวนและการใชจํานวน
ในชีวิตประจําวัน

1. เซต
2. การดําเนินการของเซต
3. แผนภาพเวนน-ออยเลอร และการแกปญหา

แนวทางการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

4. แกปญหาเกี่ยวกับการวัด

๔นก.

สมรรถนะยอย
- ดําเนินการเกี่ยวกับจํานวนจริงที่เปนจํานวนตรรกยะ
- ดําเนินการเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวนและรอยละ
- ดําเนินการเกี่ยวกับจํานวนจริงที่อยูในรูปเลขยกกําลังที่มีเลขชี้
กําลังเปนจํานวนตรรกยะ
- ดําเนินการเกี่ยวกับจํานวนจริงที่อยูในรูปลอการิทม
ึ
- ดําเนินการเกี่ยวกับจํานวนเชิงซอนในรูปพิกัดฉากและพิกด
ั เชิง
ขั้ว
- ดําเนินการเกี่ยวกับการแปรผัน
- ประยุกตใชอัตราสวน สัดสวนและรอยละในงานอาชีพ
- ประยุกตการดําเนินการจํานวนเชิงซอนในรูปพิกัดฉากและ
พิกัดเชิงขั้วในงานอาชีพ
- ประยุกตใชจํานวนเชิงซอนที่อยูในรูปเลขยกกําลังและรูป
กรณฑในงานอาชีพ
- ประยุกตใชการแปรผันในงานอาชีพ
- ประมาณคา ความยาว พื้นที่พื้นที่ผิวและปริมาตร ในหนวย
มาตราวัดตางๆ
- วัดและเปรียบเทียบความยาวพื้นที่ พื้นที่ผิวและปริมาตรใน
หนวยมาตราวัดตางๆ
- คาดคะเนระยะทางและความสูงโดยใชความรูเรื่องอัตราสวน
ตรีโกณมิติของมุมที่กําหนด
- คาดคะเนการหาพื้นที่ พื้นที่ผิวและปริมาตรของสิ่งที่ตองการ
วัดที่ไมใชรูปทรงเรขาคณิตโดยใชความรูเรื่อง พื้นที่ พื้นที่ผิว
และปริมาตร
- ประยุกตการวัด โดยใชความรูเ รื่องอัตราสวนตรีโกณมิติ
- ใชความรูเกี่ยวกับความยาวพื้นที่ พื้นที่ผิวและปริมาตร
แกปญหาในสถานการณตางๆ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
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1. จํานวนตรรกยะ และอตรรกยะ
2. เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ 3. วัด หนวยของการวัด และ
และจํานวนจริงในรูปกรณฑ
คาดคะเนสิ่งที่ตองการวัด
3. การบวก การลบ การคูณ การหาร จํานวนที่
มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ และจํานวน
จริงในรูปกรณฑ

1. ความสัมพันธของระบบจํานวนจริง
2. สมบัติของการบวก การลบ การคูณ และการ
หาร จํานวนจริง
3. สมบัติการเทากันและการไมเทากัน
4. คาสัมบูรณ

เนื้อหา

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
พค๓๑๐๐๑ คณิตศาสตร
๕นก.

หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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7.

6.

5.

4.

มาตรฐานการเรียนรูระดับ
3. เขียนแผนภาพแทนเซตและนําไปใชแกปญหา
ที่เกี่ยวกับการหาสมาชิกของเซต
การใหเหตุผล
1. อธิบายและใชการใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย
2. บอกไดวาการอางเหตุผลสมเหตุสมผลหรือไม
โดยใชแผนภาพเวนน-ออยเลอร
อัตราสวนตรีโกณมิติและการนําไปใช
1. อธิบายการหาคาอัตราสวนตรีโกณมิติ
2. หาคาอัตราสวนตรีโกณมิติของมุม 30°,45°
และ 60°
3. นําอัตราสวนตรีโกณมิติไปใชแกปญ
 หาเกี่ยวกับ
ระยะทางความสูงและการวัด
การใชเครื่องมือและการออกแบบผลิตภัณฑ
1. สรางรูปทางเรขาคณิตโดยใชเครื่องมือ
2. วิเคราะหและอธิบายความสัมพันธระหวางรูป
ตนแบบและรูปที่ไดจากการเลื่อนขนานการ
สะทอนและการหมุน
3. นําสมบัตเิ กีย่ วกับการเลื่อนขนานการหมุนและ
การสะทอนจากการแปลงทางคณิต-ศาสตรและ
ทางเรขาคณิตไปใชในการออกแบบงานศิลปะ
สถิติเบื้องตน
1. อธิบายขั้นตอนการวิเคราะหขอ มูลเบื้องตนและ
สามารถนําผลจากการวิเคราะหขอ มูลเบื้องตน
ไปใชในการตัดสินใจ

หนวยสมรรถนะ

1. การสรางรูปทางเรขาคณิตโดยใชเครื่องมือ
2. การแปลงทางเรขาคณิต
- การเลื่อนขนาน
- การหมุน
7. ใชนิพจนสมการ อสมการ กราฟ
- การสะทอน
และแบบจําลองทางคณิตศาสตรอนื่ ๆ
3. การออกแบบสรางสรรค งานศิลปะจาก
การแปลงทางคณิตศาสตรและทางเรขาคณิต แทนสถานการณตางๆแปลความหมาย
และนําไปใชแกปญ
 หา
1. การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
2. การหาคากลางของขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย
เลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยม
3. การนําเสนอขอมูล

๔ นก.

-
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แกปญหาเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตและรูปทรงเรขาคณิต
ประยุกตความรูเกี่ยวกับเสนตรงระนาบรูปเรขาคณิตและ
รูปทรงเรขาคณิตในการออกแบบลวดลาย
- ดําเนินการเกี่ยวกับเสนตรงระยะหางและสมการเสนตรง
- ดําเนินการเกี่ยวกับภาคตัดกรวย
- ดําเนินการเกี่ยวกับเวคเตอร
- ขยายสวนและยอสวนของภาพ
- มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเซตการดําเนินการของเซต
และนําไปประยุกตใช
- มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการดําเนินการของเมทริกซ
และนําไปประยุกตใช
- ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับเมทริกซ และการคํานวณคาดี
เทอรมิแนนตของเมทริกซ
- ดําเนินการเกี่ยวกับความสัมพันธและฟงกชันในรูปตางๆ
- ดําเนินการเกี่ยวกับลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิต
- ดําเนินการเกี่ยวกับลิมิตของฟงกชันอนุพันธของฟงกชัน
พีชคณิต และอินทิกรัลฟงกชันพีชคณิต
- ดําเนินการเกี่ยวกับการแยกเศษสวนยอย
- ดําเนินการและคํานวณเกี่ยวกับฟงกชันตรีโกณมิติ
- นําความรูเกี่ยวกับแผนภาพ เวนน-ออยเลอร (VennEuler Diagram) ไปใชแกปญหาเกี่ยวกับการหาจํานวน
สมาชิกของเซตจํากัด
- นําความรูเกี่ยวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ระบบสมการ
เชิงเสนสองตัวแปรไปใชในสถานการณหรือปญหาที่กําหนด
- นําความรูเกี่ยวกับอสมการเชิงเสนไมเกินสองตัวแปรไป
ใชในสถานการณหรือปญหาที่กําหนด

สมรรถนะยอย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
กลุมวิชาคณิตศาสตร

1. การใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย
2. การอางเหตุผลโดยใชแผนภาพเวนน-ออยเลอร 5. วิเคราะหรูปแบบ เรขาคณิตสองมิติ
และสามมิติ และใชแบบจําลองทาง
เรขาคณิต (Geometric Model)
ในการแกปญ
 หา
1. อัตราสวนตรีโกณมิติ
2. อัตราสวนตรีโกณมิติ ของมุม 30°,45°
และ 60°
3. การนําอัตราสวนตรีโกณมิติไปใชแกปญหา 6. วิเคราะหแบบรูป (Pattern)
ความสัมพันธและฟงกชันตางๆ
เกี่ยวกับระยะทาง ความสูงและการวัด

เนื้อหา

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
พค๓๑๐๐๑ คณิตศาสตร
๕ นก.
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แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

มาตรฐานการเรียนรูระดับ
2. เลือกใชคากลางที่เหมาะสมกับขอมูลที่กําหนด
และวัตถุประสงคที่ตองการ
3. นําเสนอขอมูลในรูปแบบตางๆรวมทั้งการอาน
และตีความหมายจากการนําเสนอขอมูล
8. ความนาจะเปน
1. หาจํานวนผลลัพธที่อาจเกิดขึ้นของเหตุการณ
โดยใชกฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับและ
แผนภาพตนไมอยางงาย
2. อธิบายการทดลองสุมเหตุการณความนาจะ
เปนของเหตุการณและหาความนาจะเปนของ
เหตุการณที่กําหนดให
3. นําความรูเกีย่ วกับความนาจะเปนไปใชในการ
คาดการณและชวยในการตัดสินใจ
9. การใชทกั ษะกระบวนการทางคณิตศาสตรในงาน
อาชีพ
1. วิเคราะหงานอาชีพในสังคมและประชาคม
อาเซียนที่ใชทักษะทางคณิตศาสตร
2. มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรูตางๆ
ทางคณิตศาสตรกบั งานอาชีพได
1. ลักษณะประเภทของงานอาชีพที่ใชทักษะ
ทางคณิตศาสตร
2. การนําความรูทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยง
กับงานอาชีพในสังคมและประชาคม
อาเซียน

1. กฎเกณฑ เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ การนั บ และ
แผนภาพตนไม
2. ความนาจะเปนของเหตุการณ
3. การนําความนาจะเปนไปใช

เนื้อหา

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
พค๓๑๐๐๑ คณิตศาสตร
๕ นก.

๘. ใชวิธีการทางสถิติและความรู
เกี่ยวกับความนาจะเปนในการ
วิเคราะหขอมูลการคาดการณได
อยางสมเหตุสมผล และการ
ตัดสินใจแกปญ
 หา

หนวยสมรรถนะ

๔ นก.

-
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ประยุกตใชความสัมพันธ หรือฟงกชันในสถานการณหรือ
ปญหาที่กําหนด
- ใชความรูเกี่ยวกับการหาผลบวก n พจนแรกของอนุกรม
เลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิตโดยใชสูตรและการประยุกต
- ประยุกตใชกราฟของอสมการในสถานการณหรือปญหา
ที่กําหนด
- ประยุกตใชฟงกชันตรีโกณมิติในสถานการณหรือปญหาที่กําหนด
- นําความรูเกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวไปใชใน
สถานการณหรือปญหาที่กําหนด
- สํารวจและจัดหมวดหมูขอมูลอยางงาย
- ใชความรูเกี่ยวกับคากลางกับขอมูลที่กําหนด
- วิเคราะหขอมูลเบื้องตน หาตําแหนงของขอมูลและการ
วัดการกระจายของขอมูล
- ใชความรูเกี่ยวกับแบบแผนการทดลองที่เหมาะสมกับ
สถานการณหรือปญหาที่กําหนด
- วิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนและใชสถิติไดเหมาะสมกับ
แบบแผนการทดลอง
- นําความรูเกี่ยวกับกระบวนการทางสถิติไปใชในการวิจัย
เบื้องตน
- ดําเนินการความนาจะเปนเบื้องตนและนําผลไปใชในการ
คาดการณ
- ใชขอมูลขาวสาร คาสถิติและคาสถิติที่ไดจากการ
วิเคราะหขอมูลในการตัดสินใจ
- นําความรูเกี่ยวกับความนาจะเปน ไปใชในการตัดสินใจ
และแกปญหา

สมรรถนะยอย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
กลุมวิชาคณิตศาสตร

หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

หน่วยสมรรถนะ
9. สื่อความหมาย แก้ปัญหา
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และ
การนาเสนอ เชื่อมโยงความรู้
ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
เชือ่ มโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์
อื่น ๆ มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์

๔ นก.
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สมรรถนะย่อย
- ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาและการให้
เหตุผลในสถานการณ์จริง
- สื่อความหมาย แปลความ และนาเสนอข้อมูลทาง
คณิตศาสตร์
- ประยุกต์ความรู้และทักษะเกี่ยวกับเซตและฟังก์ชันต่าง ๆ
ในงานอาชีพ
- ประยุกต์ความรู้และทักษะเกี่ยวกับจานวนเชิงซ้อนในงาน
อาชีพ
- ประยุกต์ความรู้และทักษะเกี่ยวกับภาคตัดกรวยในงานอาชีพ
- ประยุกต์ความรู้และทักษะเกี่ยวกับแคลคูลส
ั ในงานอาชีพ
- ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับดีเทอร์มิแนนต์หาคาตอบของ
ระบบสมการเชิงเส้น
- ใช้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบคณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
คณิตศาสตร์กับการประกอบอาชีพไปเชื่อมโยงกับวิชาชีพ
- ประยุกต์กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการวางแผน การ
ออกแบบประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ในงานอาชีพ

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
พค๓๑๐๐๑ คณิตศาสตร์
๕ นก. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
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แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
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คณิตศาสตร์พื้นฐาน
(Basic Mathematics)

2-0-2

๔ นก.

แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคานวณ การแก้ปัญหาเรื่องอัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแปรผัน
สถิติเบื้องต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล และฝึกปฏิบัติในการ
เลือกใช้ค่าสถิติที่เหมาะสมกับข้อมูล

สมรรถนะรายวิชา
1. ดาเนินการและประยุกต์ใช้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละในวิชาชีพ
2. ดาเนินการและประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการแปรผันในวิชาชีพ
3. สารวจและจัดหมวดหมู่ข้อมูลอย่างง่าย
4. เลือกใช้ค่ากลางของข้อมูลที่เหมาะสมกับข้อมูลที่กาหนด
5. วิเคราะห์ตาแหน่งของข้อมูล และการวัดการกระจายของข้อมูลจากข้อมูลที่กาหนด
6. ใช้ข้อมูลข่าวสาร ค่าสถิติ และค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจ

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแปรผัน
สถิติเบื้องต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง และการวัดการกระจายของข้อมูล
2. เพื่อให้มีทักษะกระบวนการคิดและนาวิธีการแก้ปัญหาเรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การ แปร
ผัน สถิติเบื้องต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแปรผัน สถิติเบื้องต้น การ
วัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง และการวัดการกระจายของข้อมูล
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกั บ ทั กษะการคิ ดคํ านวณ การแก ป ญหาเรื่ องสมการเชิ ง เส น ระบบสมการเชิ ง เส น
สมการกําลังสองตัวแปรเดียวเลขยกกําลัง ลอการิทึม พื้นที่และปริมาตร

สมรรถนะรายวิชา
1. นํ า ความรู เ กี่ ย วกั บ สมการเชิ ง เส น ตั ว แปรเดี ย ว ระบบสมการเชิ ง เส น สองตั ว แปรไปใช ใ น
สถานการณจริงหรือปญหาที่กําหนด
2. นําความรูเกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวไปใชในสถานการณหรือปญหาที่กําหนด
3. ดําเนินการเกี่ยวกับจํานวนจริงที่อยูในรูปเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ
4. ดําเนินการเกี่ยวกับจํานวนจริงที่อยูในรูปลอการิทึม
5. วัดและเปรียบเทียบความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในหนวยมาตราวัดตางๆ
6. ใชความรูเกี่ยวกับความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตร แกปญหาในสถานการณตางๆ

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่ อใหมี ค วามรู ค วามเขา ใจ เกิ ดความคิด รวบยอดเกี่ย วกับ สมการเชิ งเส น ระบบสมการ
เชิงเสน สมการกําลังสองตัวแปรเดียวเลขยกกําลัง ลอการิทึม พื้นที่และปริมาตร
2. เพื่อ ใหมี ทัก ษะกระบวนการคิด และนํา วิธี การแกป ญหาเรื่ องสมการเชิง เส น ระบบสมการ
เชิงเสน สมการกําลังสองตัวแปรเดียวเลขยกกําลัง ลอการิทึม พื้นที่ ปริมาตร ประยุกตใชใน
งานอาชีพ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีในการเรียนรูสมการเชิงเสน ระบบสมการเชิงเสน สมการกําลังสองตัวแปร
เดียวเลขยกกําลัง ลอการิทึม พื้นที่และปริมาตร
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มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
1. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
1. อธิบายธรรมชาติและความสาคัญของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. อธิบายกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์
3. นาความรู้และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ
4. เกิดเจตคติทางวิทยาศาสตร์
5. มีจิตวิทยาศาสตร์
6. อธิบายความหมาย ความสาคัญ และ
ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีต่อชีวิต และ
สังคม
7. นาความรู้ และเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสม

แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

๔ นก.

หน่วยสมรรถนะ
สมรรถนะย่อย
1.บูรณาการกระบวนการทาง
- แสดงความรู้และสารวจตรวจสอบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในชีวิต
ในการแสวงหาความรู้/แก้ปญ
ั หา
1. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ประจาวัน การศึกษาและงานอาชีพ - แสดงความรู้และสารวจตรวจสอบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.1 ความหมายและความสาคัญของ
ในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒.บูรณาการความรู้ทางฟิสิกส์เพื่อ
- แสดงความรู้และปฏิบัตเิ กี่ยวกับการวัดปริมาณทางฟิสิกส์
1.2 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
- แสดงความรู้และสารวจตรวจสอบเรื่องเวกเตอร์
ใช้ในชีวิตประจาวัน การศึกษา
1.2.1 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 5 ขั้น
- แสดงความรู้และสารวจตรวจสอบเรื่องแรง
และงานอาชีพ
1.2.2 ทักษะกระบวนการทาง
- แสดงความรู้และสารวจตรวจสอบเรื่องการเคลื่อนที่
วิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ
- แสดงความรู้และสารวจตรวจสอบเรื่องงาน พลังงานและกาลัง
1.2.3 เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 6
- แสดงความรู้และสารวจตรวจสอบเรื่องคลื่น
ลักษณะ
- แสดงความรู้และสารวจตรวจสอบเรื่องไฟฟ้า
1.2.4 จิตวิทยาศาสตร์
- แสดงความรู้และสารวจตรวจสอบ เรื่องความร้อน
2. เทคโนโลยี
- แสดงความรู้เรื่องนาโนเทคโนโลยี
2.1 ความหมาย และความสาคัญของ
- แสดงความรู้และสารวจตรวจสอบเรื่องสารและสมบัติของสาร
3.บูรณาการความรู้ทางเคมีเพื่อใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในชีวิตประจาวัน การศึกษาและ - แสดงความรู้และสารวจตรวจสอบกรด เบสและเกลือ
2.2 ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์ และ
- แสดงความรู้และสารวจตรวจสอบสารประกอบไโโดรคาร์บอน
งานอาชีพ
เทคโนโลยีต่อชีวิตและสังคม
- แสดงความรู้และสารวจตรวจสอบพอลิเมอร์
2.3 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน
- แสดงความรู้และสารวจตรวจสอบสารเคมี
2.4 เทคโนโลยีกับการประกอบอาชีพ และ
- แสดงความรู้และสารวจตรวจสอบสารชีวโมเลกุล
การนาเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิต
- แสดงความรู้และสารวจตรวจสอบเรื่องหน่วยพื้นฐานของ
4. บูรณาการความรู้ทางชีววิทยา
2.5 การเลือกใช้เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมในการ
เพื่อใช้ในชีวิตประจาวัน การศึกษา สิ่งมีชีวิต
ประกอบอาชีพกับการดารงชีวิต
- แสดงความรู้และสารวจตรวจสอบเรื่องระบบต่าง ๆ ของ
และงานอาชีพ
2.6 เทคโนโลยีพื้นบ้าน
สิ่งมีชีวิต
3. การใช้วัสดุ อุปกรณ์สารเคมีและห้อง
- แสดงความรู้และสารวจตรวจสอบเรื่องการจาแนกสิ่งมีชีวิต
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
- แสดงความรู้และสารวจตรวจสอบเรื่องพันธุกรรม
- ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ

เนื้อหา

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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พว๓๑๐๐๑ วิทยาศาสตร์
๕ นก. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
โครงงานวิทยาศาสตร์
1. อธิบายประเภท เลือกหัวข้อ วางแผน
วิธีทา นาเสนอและประโยชน์ของโครงงาน
2. นาความรู้เกีย่ วกับวิทยาศาสตร์
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
โครงงานไปใช้
3. วางแผนการทาโครงงาน
4. ทาโครงงานวิทยาศาสตร์
5. อธิบายและบอกแนวได้ในการนาผลจาก
โครงงานไปใช้
6. นาความรู้เกีย่ วกับวิทยาศาสตร์
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
โครงงานไปใช้
2. สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
เซลล์
1. อธิบายรูปร่าง ส่วนประกอบ ความ
แตกต่าง ระบบการทางาน การรักษา
ดุลยภาพของเซลล์พืชและเซลล์สตั ว์
2. อธิบายการรักษาดุลยภาพของพืชและสัตว์
และมนุษย์ และการนาความรู้ไปใช้
3. ศึกษา สืบค้นข้อมูล และอธิบาย
กระบวนการแบ่งเซลล์ แบบไมโทซิล และ
ไมโอซิล

1. เซลล์
1.1 ระบบการทางานของเซลล์พืชและเซลล์
สัตว์ และการรักษาดุลยภาพ
1.2 กลไกและการรักษาดุลยภาพของพืช สัตว์
และมนุษย์
1.3 การป้องกันดูแลรักษาภูมิคมุ้ กันร่างกาย
และการนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
2. กระบวนการแบ่งเซลล์
2.1 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
2.2 การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส

1. ประเภทของโครงงาน
2. การเลือกหัวข้อโครงงาน
3. การวางแผนการกระทาโครงงาน
4. การนาเสนอโครงงาน
5. ประโยชน์ของโครงงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

เนื้อหา

หน่วยสมรรถนะ
5. บูรณาการความรู้ทางสิ่งแวดล้อม
และพลังงานเพื่อใช้ในชีวิตประจาวัน การศึกษาและงาน
อาชีพ

๔ นก.
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สมรรถนะย่อย
- แสดงความรู้และสารวจตรวจสอบเรื่องสิ่งแวดล้อม
- แสดงความรู้และสารวจตรวจสอบเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
พว๓๑๐๐๑ วิทยาศาสตร์
๕ นก. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
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มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
เนื้อหา
พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ
1. อธิบายกระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรม 1. พันธุกรรม การถ่ายทอดทางพันธุกรรม การ
การแปรผันทางพันธุกรรม การผ่าเหล่า
แปรผันทางพันธุกรรม และการผ่าเหล่า
และการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 2. ความหลากหลายทางชีวภาพ
2. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมของบุคคล
2.1 กระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
3. อธิบายปัจจัยที่ทาให้สิ่งแวดล้อมเกิดการ
2.2 การเกิดการผ่าเหล่า
เปลี่ยนแปลง
2.3 การเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
3. โรคทีเ่ กิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม และ
การนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
4. ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
และสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีชีวภาพ
1. ความหมายและลักษณะของเทคโนโลยีชีวภาพ
1. อธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ
2. ปัจจัยที่มผี ลต่อเทคโนโลยีชีวภาพ
ประโยชน์
3. เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจาวัน
2. อธิบายผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อชีวิต
4. ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ
และสิ่งแวดล้อม
5. ประโยชน์และผลกระทบของ
3. อธิบายบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.1 ความหลากหลายทางชีวภาพ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ
5.2 ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. อธิบายกระบวนการเปลีย่ นแปลงแทนที่
1. กระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต
ของสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน
2. อธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพ 2. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติระดับท้องถิ่น
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น ระดับ
ประเทศและระดับโลก
3. ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาทีม่ ีผลกระทบต่อ
ประเทศและระดับโลก
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3. อธิบายสาเหตุของปัญหา วางแผน และ
ลงมือปฏิบัติ

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
(Science for Life Skills)

1-2-2

๔ นก.

แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หน่วยและการวัด แรงและการ
เคลื่อนที่ ไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน นาโนเทคโนโลยี โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สาร
และการเปลี่ยนแปลง ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจาวัน การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับปริมาณทางฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่
2. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน
3. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
4. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ
5. แสดงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่ ไฟฟ้า อะตอมและ
ธาตุ สารและปฏิกิริยาเคมี การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ
2. เพื่อให้มีทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัด ปริมาณทางฟิสิกส์ การทดลองแหล่งกาเนิดไฟฟ้า
วงจรไฟฟ้า การคานวณค่าไฟฟ้า การทดลองปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจาวันและงานอาชีพ
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสัยที่ดีในการทางาน

2000-1301

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
พว๓๑๐๐๑ วิทยาศาสตร์
๕ นก. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

๔ นก.
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เนื้อหา
2000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
1-2-2
(Science for Industry)
4. ปัญหาและผลกระทบของระบบนิเวศและสภาพ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน ท้องถิ่น ประเทศและโลก จุดประสงค์รายวิชา
5. แนวทางการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ปริมาณทางฟิสิกส์ เวกเตอร์ แรง สมดุลของวัตถุ การ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
เคลื่อนที่ งาน กาลัง พลังงาน คลื่น
6. การวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
2. เพื่อให้มีทักษะการคานวณ การทดลอง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจาวัน
สิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสัยที่ดีในการทางาน
7. การปฏิบัติตน หรือการร่วมมือกับชุมชนในการ
สมรรถนะรายวิชา
ป้องกัน พัฒนาหรือแก้ไขปัญหา ทรัพยากร
1. แสดงความรู้และปฏิบัตเิ กี่ยวกับปริมาณทางฟิสิกส์ แรง สมดุลของวัตถุและการเคลื่อนที่แบบ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ต่าง ๆ
8. สภาวะโลกร้อน สาเหตุและผลกระทบ การ
2. แสดงความรู้และปฏิบัตเิ กี่ยวกับหลักการทางานของคลื่น และพลังงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโลกร้อน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ปริมาณทางฟิสิกส์และเวกเตอร์ แรง การรวมแรงและการแยกแรง
1. โครงสร้างอะตอมและทฤษฏีอะตอม
การสมดุลของวัตถุ การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม
2. การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม
การเคลื่ อ นที่ แ บบโาร์ โ มนิ ก อย่ า งง่ า ย งาน ก าลั ง และพลั ง งาน คลื่ น และสมบั ติ ข องคลื่ น คลื่ น
3. การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ
แม่เหล็กไฟฟ้า
4. สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ
5. ประโยชน์ของตารางธาตุ
6. ความหมายและการเกิดกัมมันตภาพรังสี
7. ประโยชน์และโทษของกัมมันตภาพรังสี
8. ผลกระทบของสารกัมมันตรังสี ต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม

สมการเคมีและปฏิกริ ิยาเคมี
1. อธิบายการเกิดสมการเคมีและปฏิกิริยาเคมี 1. ความหมายของสมการเคมี ปฏิกิริยาเคมี และ
สัญลักษณ์ในสมการเคมี
และดุลสมการเคมี
2. การเขียนและการอ่านสมการเคมี
2. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อปฏิกริ ิยาเคมี
3. ปัจจัยที่มผี ลต่อปฏิกริ ิยาเคมี

3. สารเพื่อชีวิต
ธาตุ สมบัติของธาตุ และธาตุกัมมันตรังสี
๑. อธิบายทฤษฏี โครงสร้างและการจัดเรียง
อิเล็กตรอนในอะตอม
2. อธิบายสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ
3. บอกประโยชน์ของตารางธาตุ
4. อธิบายสมบัติธาตุกัมมันตรังสีและ
กัมมันตภาพรังสี
5. บอกประโยชน์ และผลกระทบจาก
กัมมันตภาพรังสี

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
4. อธิบายป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวัง อนุรักษ์
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5. อธิบายปรากฏการณ์ของธรณีวทิ ยาที่มี
ผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
6. อธิบายปรากฏการณ์ สภาวะโลกร้อน
สาเหตุและผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
พว๓๑๐๐๑ วิทยาศาสตร์
๕ นก. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
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แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

1. ปิโตรเลียม
1.1 การกลั่นลาดับส่วน
1.2 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม
1.3 ผลกระทบของการใช้ปิโตรเลียม
2. พอลิเมอร์
2.1 ความหมาย ประเภท ชนิด การเกิดและ
สมบัติของพอลิเมอร์
2.2 พอลิเมอร์ในชีวิตประจาวัน
1.2.1 พลาสติก
1.2.2 ยางและยางสังเคราะห์
1.2.3 เส้นใยธรรมชาติและใยสังเคราะห์
2.3 ผลกระทบของการใช้พอลิเมอร์

1. สมบัติ ชนิด ประเภท การเกิด และประโยชน์
ของโปรตีน
2. สมบัติ ชนิด ประเภท การเกิด และประโยชน์
ของคาร์โบไโเดรต
3. สมบัติ ชนิด ประเภท การเกิด และประโยชน์
ของไขมัน

เนื้อหา
4. ปฏิกิรยิ าเคมีในชีวิตประจาวัน และผลของ
ปฏิกิริยาเคมีต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
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สารเคมีกับชีวิตและสิ่งแวดล้อม
1. อธิบายความสาคัญและความจาเป็นที่ต้อง 1.ความสาคัญของสารกับชีวิตและสิ่งแวดล้อม
2. ความจาเป็นที่ต้องใช้สารเคมี
ใช้สารเคมี
2. อธิบายวิธีการใช้สารเคมีบางชนิดได้ถูกต้อง 3. การใช้สารเคมีที่ถูกต้อง

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
3. อธิบายผลที่เกิดจากปฏิกิรยิ าเคมีต่อชีวิต
และสิ่งแวดล้อม
โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน
1. อธิบายสมบัติ ชนิด ประเภท การเกิด และ
ประโยชน์ของโปรตีน
2. อธิบายสมบัติ ชนิด ประเภท การเกิด และ
ประโยชน์ของคาร์โบไโเดรต
3. อธิบายสมบัติ ชนิด ประเภท การเกิด และ
ประโยชน์ของไขมัน
ปิโตรเลียม และพอลิเมอร์
1. อธิบายหลักการกลั่นลาดับส่วน
2. บอกผลิตภัณฑ์และประโยชน์ของ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
3. อธิบายผลกระทบที่เกิดจากการใช้
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมได้
4. อธิบายความหมายประเภท ชนิด การเกิด
และสมบัติของพอลิเมอร์
5. อธิบายสมบัติการเกิดและผลกระทบที่เกิด
จากการใช้พลาสติก ยาง ยางสังเคราะห์
เส้นและเส้นใยสังเคราะห์

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
(Science for Business and Services)

1-2-2

๔ นก.

แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติเ กี่ ยวกั บ การถ่ า ยทอดลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม ความหลากหลายทางชี วภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรีย์ในอาหาร ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ ยางและพอลิเมอร์ สารชีวโมเลกุล
ในอาหาร คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์ต่อการดารงชีวิต

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทางพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพและจุลินทรีย์ใน
อาหาร
2. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์
3. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุลของอาหาร
4. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
5. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของพลังงานนิวเคลียร์

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ
จุลินทรีย์ในอาหาร ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ ยางและพอลิเมอร์ สารชีวโมเลกุลในอาหาร คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์
2. เพื่ อ ให้ มี ทั ก ษะการคานวณหาโอกาสของลัก ษณะการถ่ ายทอดทางพั น ธุ ก รรม การจ าแนก
สิ่งมีชีวิต การทดลองจุลินทรีย์ในอาหาร การเลือกใช้เทคโนโลยีชีวภาพ การทดลองสมบัติของ
สารไโโดรคาร์บอน การทดสอบสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์ การทดสอบสารชีวโมเลกุล
ในอาหาร การวิเคราะห์ผลของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่อมนุษย์ และพลังงานนิวเคลียร์
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และกิจนิสัยที่ดีในการทางาน

2000-1303

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
พว๓๑๐๐๑ วิทยาศาสตร์
๕ นก. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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6. วิทยาศาสตรกับชองทางในการประกอบ
อาชีพ

มาตรฐานการเรียนรูระดับ
3. อธิบายผลกระทบที่เกิดจากการใชสารเคมี
ได
4. แรงและพลังงานเพื่อชีวิตแรงและการ
เคลื่อนที่
1. อธิบายความสัมพันธระหวางแรงกับการ
เคลื่อนที่ในสนามโนมถวงสนามแมเหล็ก
และสนามไฟฟา
2. ระบุและอธิบายการเคลื่อนที่ของแรงแบบ
ตางๆและการนําไปใชประโยชน
5. ดาราศาสตรเพื่อชีวิตเทคโนโลยีอวกาศ
1. บอกความหมายความสําคัญและความ
เปนมาของเทคโนโลยีอวกาศ
2. อธิบายและระบุประเภทของเทคโนโลยี
อวกาศ
3. อธิบายการนําเทคโนโลยีอวกาศมาใช
ประโยชน
4. บอกโครงการสํารวจอวกาศที่สาํ คัญใน
ปจจุบัน

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม
(Science for Arts)

1-2-2

๔ นก.

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อ ใหมี ความรูค วามเข าใจเกี่ย วกับ สารเคมีในงานอาชีพ พอลิ เมอร แสงและการมองเห็ น
ความรอน
2. เพื่อใหมีทักษะเกี่ยวกับการทดลองเรื่องสารละลาย การทดสอบสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร
การทดลองสมบัติของคลื่นแสง และผลของความรอนตอวัตถุ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร และกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน

2000-1304

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
กลุมวิชาวิทยาศาสตร
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1. แรงและความสัมพันธระหวางแรงกับ
การเคลื่อนที่ของอนุภาค
2. ความสัมพันธระหวางแรงและการเคลื่อนที่
ของอนุภาคในสนามโนมถวงสนามแมเหล็กไป
สมรรถนะรายวิชา
ใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
1. แสดงความรูและปฏิบัตเิ กี่ยวกับสารเคมีในงานอาชีพ
2. แสดงความรูและปฏิบัตเิ กี่ยวกับหลักการของแสงและความรอน
1. ความหมายความสําคัญและความเปนมาของ
เทคโนโลยีอวกาศ
คําอธิบายรายวิชา
2. ประเภทของเทคโนโลยีอวกาศ
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สารละลาย คอลลอยดอีมลั ชั่น สารเคมีในงานอาชีพ พอลิเมอร
2.1 ดาวเทียม
การเลือกใชผลิตภัณฑพอลิเมอร แสงและการมองเห็น ความรอน อุณหภูมิและผลของความรอน
2.2 ยานสํารวจอวกาศ
ตอวัตถุ
2.3 ยานขนสงอวกาศ
2.4 สถานีทดลองอวกาศ
3. ประโยชนของการใชเทคโนโลยีอวกาศ
3.1 ปรากฏการณบนโลก
3.2 ปรากฏการณในอวกาศ
4. โครงการสํารวจอวกาศทีส่ ําคัญในปจจุบัน

เนื้อหา
4. ผลกระทบที่เกิดจากการใชสารเคมี

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
พว๓๑๐๐๑ วิทยาศาสตร
๕ นก.
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แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
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แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

๔ นก.

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
1-2-2
(Science for Agriculture)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ ของเซลล์พืช เซลล์สัตว์ ระบบต่าง ๆ ของ
พื ช และสั ต ว์ การถ่ า ยทอดลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม ความหลากหลายทางชี ว ภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
2. เพื่อให้มีทักษะเกี่ยวกับ โครงสร้าง และองค์ ประกอบของเซลล์พืช เซลล์สัตว์ ทดลองเกี่ยวกับ
โครงสร้าง องค์ประกอบ และการทางานของอวัยวะของระบบต่างๆ ของพืชและสัตว์ คานวณหา
โอกาสของลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรม และการจาแนกสิ่งมีชีวิต
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และกิจนิสัยที่ดีในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้ และปฏิบัติเกี่ยวกับ เซลล์ พันธุกรรม และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
2. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบ และการทางานของอวัยวะของระบบต่าง ๆ ของ
พืชและสัตว์ คานวณหาโอกาสของลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรม และจาแนกสิ่งมีชีวิต
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โครงสร้าง หน้าที่ องค์ประกอบของเซลล์พืช เซลล์สัตว์ ระบบต่าง ๆ ของ
พื ช และสั ต ว์ แ ละการท างาน การถ่ า ยทอดลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม ความหลากหลายทางชี ว ภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

2000-1305

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
พว๓๑๐๐๑ วิทยาศาสตร์
๕ นก. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

๔ นก.
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โครงงานวิทยาศาสตร์
0-2-1
(Science Project)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ และความเข้ าใจเกี่ย วกั บ ทั ก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ วิ ธี ก ารทาง
วิทยาศาสตร์ และขั้นตอนการทางานโครงงานวิทยาศาสตร์
2. เพื่อให้มีทักษะเกี่ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และ
ขั้นตอนการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสัยที่ดีในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้และปฏิบัตเิ กี่ยวกับหลักการ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2. แสดงความรู้และปฏิบัติขั้นตอนการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และขั้นตอนการทา
โครงงานวิทยาศาสตร์

2000-1306

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
พว๓๑๐๐๑ วิทยาศาสตร์
๕ นก. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
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แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
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มาตรฐานการเรียนรูระดับ
เนื้อหา
๑. ระบบตางๆของรางกาย
1. โครงสราง หนาที่ การทํางานและการดูรักษา
1. อธิบายกระบวนการทํางานของระบบ
ระบบอวัยวะทีส่ ําคัญของรางกาย 5 ระบบ
อวัยวะในรางกายที่สําคัญ 5ระบบไดอยาง
- ระบบหายใจ
ถูกตอง
- ระบบยอยอาหาร
2. บอกวิธีการดูแลปองกันความผิดปกติของ
- ระบบขับถาย
ระบบในรางกาย 5 ระบบ
- ระบบสืบพันธุ
3. วางแผน และปฏิบัติตนตามแผนเพื่อสราง
- ระบบตอมไรทอ
เสริมพัฒนาการของตนเองและครอบครัว
- ระบบประสาท
2. การวางแผนและปฏิบตั ิตนเพื่อการเสริมสราง
พัฒนาการ
๒. ปญหาเพศศึกษา
1. การสื่อสาร/การตอรองและการขอความ
1. อธิบายขั้นตอนการสื่อสารเพื่อขอความ
ชวยเหลือเกี่ยวกับปญหาทางเพศ
ชวยเหลือเกี่ยวกับปญหาทางเพศ
2. อธิบายวิธีการจัดการกับอารมณและความ 2. การจัดการกับอารมณและความตองการ
ทางเพศ
ตองการทางเพศไดอยางเหมาะสม
3. วิเคราะหความเชื่อผิดๆ เรื่องเพศที่สงผล 3. ความเชื่อผิดๆ เรื่องเพศที่สงผลตอสุขภาพ
ทางเพศ
ตอสุขภาพทางเพศ
4. อิทธิพลของสื่อตาง ๆ ที่สงผลใหเกิดปญหา
4. วิเคราะหการนําเสนอสื่อทีส่ งผลใหเกิด
ทางเพศ
ปญหาทางเพศ
5. ระบุกฎหมายที่เกีย่ วของกับการลวงละเมิด 5. กฎหมายที่เกี่ยวของกับการลวงละเมิดทางเพศ
และกฎหมายคุมครองเด็กและสต
ทางเพศ และกฎหมายคุม ครองเด็กและสตรี
๓. อาหารและโภชนาการ
1. โรคขาดสารอาหารไดแก โรคลักปดลักเปดโรค
1. อธิบายปญหา สาเหตุ อาการ และการ
คอหอยพอก โรคเออโรคตาฟาง โรคโลหิตจาง
ปองกันโรคขาดสารอาหาร
ฯลฯ

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ทช๓๑๐๐๒ สุขศึกษา พลศึกษา
๒ นก.

3. พัฒนาทักษะชีวิต (Life Skills)

2. เสริมสรางสมรรถภาพทางกาย
(Physical Skills)

หนวยสมรรถนะ
1. ดูแลสุขภาพ (Health Skills)

๒ นก.

สมรรถนะยอย
- แสดงความรูเกี่ยวกับปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยงที่สงผลตอสุขภาพและสุขภาวะ
- แสดงความรูเกี่ยวกับการปกปองสิทธิของตนเองตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับสุขภาพในการทํางาน
- แสดงความรูเกี่ยวกับการเปนผูนํา
- แสดงความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องการเสริมสราง
สุขภาพและปกปองสิทธิของตนเองตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
สุขภาพในการทํางาน
- ออกกําลังกายเพื่อการเสริมสรางสุขภาพ
- แสดงออกถึงการมีน้ําใจนักกีฬา
- มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข
- บริหารจัดการโครงการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายเพื่อเพิม
่
ประสิทธิภาพในการทํางานได
- แสดงความรูและสรางและรักษาสัมพันธภาพกับผูอื่นได
- คิดไตรตรองในสถานการณที่ตองตัดสินใจ
- ใชชีวิตรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
- คนหาคุณคาของตนเองและเลือกดําเนินชีวิตใหสอดคลอง
อยางมีความสุข
- มีกิจนิสัยที่คํานึงถึงความปลอดภัย (Safety First)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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การออกกาลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพในการทางาน
0-2-1
(Physical Fitness for Work)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การและรู ป แบบในการออกก าลั งกาย และการ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
2. เพื่อให้สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ให้พร้อมที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของการออกกาลังกายและการเล่นกีฬาเป็นประจา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและรูปแบบของการออกกาลังกาย
2. ประยุกต์การออกกาลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
3. ออกกาลังกายเพื่อพัฒนาความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ
4. ปฏิบัติโครงงานเกี่ยวกับการออกกาลังกาย

2000-1603

๒ นก.
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คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการและรูปแบบการออกกาลังกาย กลไกของ
1. การรวมกลุม่ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ เช่น กลุ่ม ร่างกาย การเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล หรือกิจกรรมนันทนาการ และการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
ออกกาลังกาย เล่นกีฬา บาเพ็ญประโยชน์และ ให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติโครงงานการออกกาลังกายด้วยกิจกรรมที่เหมาะสม
นันทนาการ เป็นต้น
สาหรับตนเองเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้เป็นไปตามเป้าหมายพร้อมที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมี
2. การออกกาลังกายที่เหมาะสมกับบุคคลและ วัย ประสิทธิภาพ
ต่าง ๆ

เนื้อหา
2. หลักการสุขาภิบาลอาหาร
- การปนเปื้อน
- การปรุงและจาหน่าย
- ผู้ประกอบการ จาหน่ายอาหาร
- สุขลักษณะทั่วไปบริเวณแผงจาหน่าย
- สุขลักษณะอาหารถุง
ฯลฯ
3. การจัดโปรแกรมอาหารทีเ่ หมาะสมสาหรับ
บุคคลกลุม่ ต่าง ๆ
- ตนเองและครอบครัว
- ผู้สูงอายุ
- ผู้ป่วย
ฯลฯ

๕. โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุรกรรม
1. โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม สาเหตุ อาการ
1. อธิบายโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
การป้องกันและการรักษา
2. ปฏิบัติตนในการป้องกันโรคติดต่อ โรคที่
- โรคทัลลัสซีเมีย
เป็นปัญหาต่อสุขภาพและโรคที่เป็นปัญหา
- โรคภูมแิ พ้
สาธารณสุข
- โรคขาดสารไอโอดีน
3. วิเคราะห์ผลกระทบของพฤติกรรมสุขภาพ
ฯลฯ
ที่มีต่อการป้องกันโรค

๔. เสริมสร้างสุขภาพ
1. มีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ของชุมชนอย่างสม่าเสมอ
2. อธิบายวิธีการของการออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพได้อย่างถูกต้อง

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
2. บอกหลักการ และปฏิบตั ิตนตามหลัก
สุขาภิบาลอาหารได้อย่างเหมาะสม
3. จัดโปรแกรมอาหารที่เหมาะสมสาหรับ
ครอบครัว ผูส้ ูงอายุ และผู้ป่วย

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ทช๓๑๐๐๒ สุขศึกษา พลศึกษา
๒ นก. กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

๒ นก.

เนื้อหา
2000-1606 การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
1-0-1
(Life Management for Happiness)
2. การวางแผนรวมกับชุมชนเพื่อปองกันและ
หลีกเลี่ยงโรคติดตอและโรคที่เปนปญหา
จุดประสงครายวิชา
สาธารณสุข
1. เพื่อใหเขาใจในหลักการ กระบวนการและวางแผนสงเสริมสุขภาพตามพัฒนาการของตนเอง
3. ผลกระทบของพฤติกรรมสุขภาพที่มีตอ
และครอบครัว
การปองกันโรค
2. เพื่อใหสามารถปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การใชยา
4. ขอมูล ขาวสาร และแหลงบริการ
สารเสพติด สื่อ และความรุนแรง
เพื่อการปองกันโรค
3. เพื่อใหสามารถเลือกใชระบบบริการสุขภาพ
1. หลักการและวิธีใชยา เชน การใชโดยไมจําเปน
๖. ปลอดภัยจากการใชยา
4. เพื่อใหมีทักษะการปฐมพยาบาล
1. อธิบายหลักการ และวิธีการใชยาที่ถูกตอง 2. ความเชื่อเกี่ยวกับการใชยา
5. เพื่อใหตระหนักในแนวทางการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมและปลอดภัย
2. วิเคราะหผลกระทบจากความเชื่อที่ผิด
- ยาบํารุงกําลัง
เกี่ยวกับการใชยา
- ยาที่ทําจากอวัยวะสัตว เชน อุงตีนหมี ดีงู สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ และวางแผนสงเสริมสุขภาพ
สมองลิง ยาดองงูเหา
3. จําแนกอันตรายที่เกิดจากการใชยา
2. วิเคราะหปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ
3. การวิเคราะหอนั ตรายจากการใชยา
การปองกันและการชวยเหลือไดอยาง
3. วางแผนปองกันอันตรายจาก อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การใชยา สารเสพติด สื่อและความรุนแรง
การปองกัน และการชวยเหลือ
ถูกตอง
4. ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ
4. แนะนําขอมูลขาวสาร และความรูท ี่ถูกตอง 4. การแนะนําในการเลือกใชขอมูลขาวสาร
5. ปฏิบัติโครงงานเพื่อสงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
เกี่ยวกับการใชยา
เกี่ยวกับการใชยาแกครอบครัว และชุมชน
๗. ผลกระทบจากสารเสพติด
คําอธิบายรายวิชา
1.
การวิ
เ
คราะห
ป
ญ

หา
สาเหตุ
ผลกระทบ
และ
1. วิเคราะหปญหา สาเหตุและการแพร
ศึกษาเกี่ยวกับ สุขบัญญัติแหงชาติเพื่อการเสริมสรางสุขภาพของตนเองและครอบครัวเพื่อปองกัน
การแพร
ร
ะบาดของสารเสพติ
ด
ระบาดของสารเสพติด
ผลกระทบจากการขาดการออกกําลังกายและการรับประทานอาหารที่ไมเหมาะสม โรคติดตอและ
2.
การมี
ส
ว

นร
ว
มในการป
อ
งกั
น
สิ
ง
่
เสพติ
ด
ใน
2. วิเคราะหผลกระทบของสารเสพติดที่มี
โรคไมติดตอ พฤติกรรมทางเพศที่สงผลตอสุขภาวะทางเพศและโรคเอดสโดยคํานึงถึงบริบทของสังคม
ชุ
ม
ชน
ตอตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ
การหลีกเลี่ยงและปองกันอันตรายจากสิ่งเสพติดและอุบัติเหตุ ปฏิบัติการปฐมพยาบาลจากอันตราย
3.
กฎหมายที
เ
่
กี
ย
่
วข
อ
งกั
บ
สิ
ง
่
เสพติ
ด
3. มีสวนรวมรณรงคปองกันสิ่งเสพติดใน
ในชีวิตประจําวัน การเตรียมการเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ การใชยา สารเสพติด สื่อและ
ชุมชนอยางสม่ําเสมอ
ความรุนแรง การใชระบบบริการสุขภาพเพื่อนําไปสูการสรางเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. แนะนําสาระสําคัญของกฎหมายที่
ดวยวิถีชีวิตที่พอเพียง
เกี่ยวของกับสิ่งเสพติดแกครอบครัว
และผูอื่น

มาตรฐานการเรียนรูระดับ
4. แนะนํา ขอมูล ขาวสาร และแหลงบริการ
เพื่อปองกันโรคแกครอบครัวและชุมชน

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ทช๓๑๐๐๒ สุขศึกษา พลศึกษา
๒ นก.

หน่วยศึกษานิเทศก์
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มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
๘. ทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพจิต
1. บอกความหมายและความสาคัญของ
ทักษะชีวิตได้ทั้ง 10 ประการ
2. บอกทักษะชีวิตที่จาเป็นได้อย่างน้อย 3
ประการ
3. ประยุกต์ใช้ทักษะชีวิตในการทางาน การ
ปรับตัวและการแก้ปญ
ั หาชีวิตครอบครัวได้
อย่างเหมาะสม
4. แนะนากระบวนการทักษะชีวิตในการ
แก้ปัญหาแก่ครอบครัว เพื่อนและผู้อื่น

1. ความหมาย ความสาคัญของทักษะชีวิต 10
ประการ
2. ทักษะชีวิตที่จาเป็น 3 ประการ
- ทักษะการตระหนักรู้ในตน
- ทักษะการจัดการกับอารมณ์
- ทักษะการจัดการกับความเครียด
3. การประยุกต์ใช้ทักษะชีวิตในการทางาน การ
ปรับตัว และการแก้ปญ
ั หาชีวิต
4. การแนะนากระบวนการทักษะชีวติ ในการ
แก้ปัญหากับผู้อื่น

เนื้อหา

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ทช๓๑๐๐๒ สุขศึกษา พลศึกษา
๒ นก. กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
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๒ นก.

134

แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

134

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
๑. ภูมิศาสตร์กายภาพ
1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสภาพทาง
ภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศไทยกับ
ทวีปต่าง ๆ
2. เปรียบเทียบสภาพภูมิศาสตร์กายภาพของ
ประเทศไทยกับทวีปต่าง ๆ
3. มีความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในโลก
4. มีทักษะการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่
สาคัญ ๆ
5. รู้วิธีป้องกันตนเองให้ปลอดภัยเมื่อเกิดภัย
จากปรากฏการณ์ธรรมชาติ
6. สามารถวิเคราะห์ แนวโน้ม และวิกฤต
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการกระทาของ
มนุษย์
7. มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนา
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มที่
ยั่งยืน

หน่วยสมรรถนะ
1. ดารงตนตามหลักธรรม ศีลธรรม
จริยธรรม ศาสนพิธีของศาสนา

แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

๓ นก.

สมรรถนะย่อย
- ประยุกต์ใช้แบบอย่างการดารงตนของศาสดาในการพัฒนาตน
1. สภาพภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศไทยกับ
และสังคม ปฏิบัตติ ามหลักธรรม ศีลธรรมและจริยธรรมของ
ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ทวีปออสเตรเลีย ทวีป
ศาสนา ศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ บริหารจิต
แอฟริกา ทวีปอเมริกา
และเจริญปัญญาตามหลักปฏิบตั ิทางศาสนา
2. การเปรียบเทียบสภาพภูมิศาสตร์กายภาพของ ๒. ดารงตนเป็นพลเมืองดี
- ประยุกต์ใช้หลักขนบธรรมเนียมประเพณีและค่านิยมทีด
่ ีของ
ประเทศไทยกับประเทศต่างในในทวีปต่าง ๆ
สังคมไทยมาใช้ในชีวิตประจาวัน
3. สาเหตุและลักษณะการเกิดปรากฏการณ์ทาง
- ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีภายใต้การปกครองระบอบ
ธรรมชาติทสี่ าคัญ ๆ รวมทั้งการป้องกัน
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและปฏิบัติ
อันตรายเมื่อเกิด
ตนตามกฎหมาย
- พายุชนิดต่างๆ
3. ประยุกต์ใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ แสดงความรู้และใช้วิธีทางประวัตศิ าสตร์ในการศึกษาการเมือง
- น้าท่วม
การปกครอง และความเป็นมาของชาติไทย
การเมืองการปกครอง การธารง
- แผ่นดินไหว
- ธารงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย
ความเป็นไทย การอยู่ร่วมกันใน
- ภูเขาไฟระเบิด
สังคมไทยและประชาคมอาเซียน - แสดงความรู้และปฏิบัตติ นพร้อมรับการเป็นประชากรของ
- ภาวะโลกร้อน ปรากฏการณ์เรือนกระจก
ประชาคมอาเซียน
- อื่น ๆ
- แสดงความรู้และใช้วิธีการทางภูมศ
ิ าสตร์เพื่อการศึกษาและ
4. ใช้หรือประยุกต์ใช้ข้อมูลทาง
4. วิธีใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจของไทย พัฒนา เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของไทย
- แผนที่
- วิเคราะห์ เปรียบเทียบความแตกต่างของกิจกรรมทาง
และกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจ
- ลูกโลก
เศรษฐกิจของไทยในแต่ละภูมิภาคกับกลุ่มประชาคมอาเซียน
อาเซียน
- Website และอื่น ๆ
- แสดงความรู้และใช้หลักการและกระบวนการสารสนเทศทาง
5. วิธีป้องกันตนเองจากภัยธรรมชาติ
ภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทยและกลุ่ม
6. ปัญหาการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ และ
ประชาคมอาเซียน
สิ่งแวดล้อม
- แสดงความรู้และวิเคราะห์บทบาทและความสาคัญของความ
7. การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดปัญหา และสภาพ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การทาลายทรัพยากรธรรมชาติ และ
5. นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
- แสดงความรู้และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวัน
พอเพียงในการดาเนินชีวิต วิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
ในสภาพปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
พอเพียงเพื่อการเป็นพลเมืองดีตามกฎหมาย

เนื้อหา

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
สค๓๑๐๐๑ สังคมศึกษา
๓ นก. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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เนื้อหา

- ปาไม
- ภูเขา
- แมน้ํา ลําคลอง หนอง บึง ทะเล
- ดิน
- สัตวปา สัตวน้ํา
- แรธาตุ
- มลพิษทางอากาศ
- ปรากฏการณเรือนกระจก
- การปองกันการพังทลายของดิน
- การพัฒนาดินใหอุดมสมบูรณ เชน การปลูก
ปา การปลูกหญาแฝก ฯลฯ
4. ความเขมแข็งของภาคประชาชนในการ
แกปญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (กรณีตัวอยาง)
1. การแบงชวงเวลา และยุคสมัยทาง
๒. ประวัติศาสตรชาติไทยและประวัติศาสตรโลก
ประวัติศาสตร
1. อธิบายเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตร
2. แหลงอารยธรรมโลก
ของประเทศตางๆ ในโลกได
- จีน
2. วิเคราะห และเปรียบเทียบเหตุการณ
- อินเดีย
สําคัญทางประวัติศาสตรของแตละ
- อียิปต
ประเทศในโลก ที่มีผลกระทบตอความ
- เมโสโปเตเมีย
เปลี่ยนแปลงของประเทศตางๆ ในโลก
- กรีก
3. วิเคราะหเหตุการณโลกปจจุบัน และ
- โรมัน
คาดคะเนเหตุการณที่อาจจะเกิดขึน้ กับ
ประเทศตางๆในอนาคตไดและวิเคราะห 3. ประวัติชาติไทย
- ธนบุรี
ความขัดแยงดานการเมืองในบทบาท
-รัตนโกสินทร
ตางประเทศของโลกปจจุบัน

มาตรฐานการเรียนรูระดับ

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สค๓๑๐๐๑ สังคมศึกษา
๓ นก.
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การมีทักษะชีวิตในสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักมนุษยสัมพันธ
ในการทํางาน มรรยาทไทย มรรยาทสังคม ความเปนพลเมืองดี เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกรอบ
แนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการดําเนินชีวิตภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ตอบสนองสถานการณตาง ๆ โดยประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักมนุษยสัมพันธ ความมีมรรยาทและความเปนพลเมืองดี

๓ นก.

ทักษะชีวิตและสังคม
2-0-2
(Life Skills and Society)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่ อ ให มี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การดํ า เนิ น ชี วิ ต ในสั ง คมภายใต ห ลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่ อ ใหส ามารถประยุ ก ต ใช ห ลั กมนุ ษ ยสัม พั น ธใ นงานอาชี พ มรรยาท ความเป น พลเมื อ งดี
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และการอยูรวมกันในสังคม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยูรวมกันในสังคม

2000-1502

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
กลุมวิชาสังคมศึกษา
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แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
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แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

๓ นก.

เนื้อหา
2000-1507 ประวัติศาสตร์ชาติไทย
1-0-1
(Geography and Thai History)
- ลักษณะการเปลีย่ นแปลงการปกครอง
- เหตุ ก ารณ์ ปั จ จุ บั น ที่ มี ผ ลต่ อ เนื่อ งมาจาก จุดประสงค์รายวิชา
ประวั ติ ศ าสตร์ ไ ทย และประเทศต่ า งๆ ใน
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์
โลกที่ ส่ ง ผลถึ งอนาคต
2. เพื่อให้สามารถนาความรู้ทางประวัติศาสตร์มาประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต
4. บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการพัฒนา
3. เพื่อให้ตระหนักในความสาคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อธารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา
ชาติไทยในด้านต่าง ๆ เช่น การป้องกันและรักษา
และพระมหากษัตริย์
เอกราชของชาติ การสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย
สมรรถนะรายวิชา
๓. เศรษฐศาสตร์
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์
1. วิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มทางเศรษฐกิจ ๑. ปัญหาและแนวโน้มทางเศรษฐกิจของประเทศ
2. เปรียบเทียบการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของประวัติศาสตร์ชาติไทย
ของประเทศไทยได้
ไทย
2. เสนอแนวทางการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
1.1 ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
คาอธิบายรายวิชา
ของประเทศไทยในปัจจุบัน
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ กระบวนการทางประวั ติ ศ าสตร์ ประวั ติ ศ าสตร์ ช าติ ไ ทยสมั ย สุ โ ขทั ย อยุ ธ ยา
3. รู้และเข้าใจ ตระหนักในความสาคัญของ 2. ปัญหาเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน
รัตนโกสินทร์ ด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และพระราชกรณียกิจที่สาคัญ
การร่วมกลุ่มเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ
3. ความสาคัญและความจาเป็นในการร่วมมือ
ของพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบัน
ทางเศรษฐกิจกับประเทศต่าง ๆ
และประเทศต่าง ๆ ในโลก
4. รู้และเข้าใจในระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ 4. ระบบเศรษฐกิจในโลก
5. ความสัมพันธ์และผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ในโลก
ระหว่างประเทศ กับภูมภิ าคต่าง ๆ ทั่วโลก
5. รู้และเข้าใจความสัมพันธ์และผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศของประเทศ 6. รูปแบบของระบบเศรษฐกิจ และวิธีการเลือก
จัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ไทยกับกลุ่มเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ
๗. กลไกราคา
ในภูมิภาค ในโลก
6. วิเคราะห์ความสาคัญของระบบเศรษฐกิจ
7.1 กลไกราคากับระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน
และการเลือกจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
7.2 การแทรกแซงกลไกราคาของรัฐบาลใน
ของประเทศต่างๆ ในโลก และผลกระทบ
การส่งเสริม และแก้ไขระบบเศรษฐกิจ
7. เข้าใจในเรื่องกลไกราคากับระบบ
8. ความหมาย ความสาคัญของเงินประเภท
เศรษฐกิจ
สถาบันการเงิน และสถาบันทางการเงิน

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
4. วิเคราะห์ความสาคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริยต์ ่อชาติไทย

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
สค๓๑๐๐๑ สังคมศึกษา
๓ นก. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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9. การธนาคาร
- ระบบของธนาคาร
- ประเภทของธนาคาร
- บทบาทหนาที่ของธนาคารแหงประเทศไทย
(ธนาคารกลาง)
10. การคลัง รายไดประชาชาติ
- รายไดของรัฐบาล และการจัดทํา
งบประมาณแผนดิน
- ภาษีกับการพัฒนาประเทศ
- ดุลการคา
- ดุลการชําระเงิน
11. ปญหาเศรษฐกิจในประเทศไทย ประเทศ
ตางๆในภูมภิ าคตางๆ ของโลก
๑๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ
12.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แหงชาติ ฉบับปจจุบัน
12.2 ผลของการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

เนื้อหา

๔. การเมืองการปกครอง
1. รูและเขาใจระบอบการเมืองการปกครอง 1. ระบอบการเมืองการปกครอง
๒. การปกครองระบอบประชาธิปไตย
ตางๆ ที่ใชอยูปจจุบัน
2.1 การปกครองระบอบเผด็จการ
2. ตระหนักและเห็นคุณคาการปกครอง
2.2 พัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย
ระบอบประชาธิปไตย
ของประเทศตางๆ ในโลก
3. รูและเขาใจผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองการปกครองของประเทศไทย 3. เหตุการณสําคัญทางการเมืองการปกครอง
ของประเทศไทย
จากอดีต

มาตรฐานการเรียนรูระดับ
8. รูและเขาใจในเรื่องการเงิน การคลัง
และการธนาคาร
9. รูและเขาใจในระบบของการธนาคาร
10. ตระหนักในความสําคัญของเงิน
และสถาบันการเงิน
11. วิเคราะหผลกระทบจากปญหา
ทางเศรษฐกิจในเรื่องการเงินการคลัง
ของประเทศไทย และสังคมโลก
12. รูและเขาใจเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สค๓๑๐๐๑ สังคมศึกษา
๓ นก.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
กลุมวิชาสังคมศึกษา
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๓ นก.
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มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
4. รู้และเข้าใจผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
การเมืองการปกครองของโลก
5. ตระหนักและเห็นคุณค่าของหลักธรรมาภิบาล และนาไปปฏิบตั ิในชีวิตจริง

เนื้อหา
4. เหตุการณ์สาคัญทางการเมืองการปกครอง
ของโลกที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
๕. หลักธรรมาภิบาล
5.1 หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องกับชีวิต
- นิติธรรม
- คุณธรรม
- ความโปร่งใส
- ความคุ้มค่า
- รับผิดชอบ
- ความร่วมมือ
5.2 แนวทางปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาล

๓ นก.

แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
สค๓๑๐๐๑ สังคมศึกษา
๓ นก. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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มาตรฐานการเรียนรู้-ตัวชี้วัด
๑. ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
1. มีความรู้ ความเข้าใจ ศาสนาที่สาคัญๆ ใน
โลก
2. มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักธรรมสาคัญ
ของแต่ละศาสนา
3. เห็นความสาคัญในการอยู่ร่วมกับศาสนา
อื่นอย่างสันติสุข
4. ประพฤติปฏิบัติตนทีส่ ่งผลให้สามารถอยู่
ร่วมกับศาสนาอื่นอย่างสันติสุข
5. ฝึกปฏิบัติพัฒนาจิต เพื่อให้สามารถพัฒนา
ตนเองให้มีสติปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆ
และพัฒนาตนเองครอบครัว สังคม ชุมชน
6. มีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณี
ของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลก
7. ตระหนักถึงความสาคัญ ในวัฒนธรรม
ประเพณีของประเทศไทย และประเทศ
ต่าง ๆ ในโลก
8. มีส่วนร่วมสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทย
9. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างของผู้ทมี่ ี
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสังคมไทย
และเลือกรับ ปรับ ใช้วัฒนธรรมจาก
ต่างชาติได้อย่างเหมาะสมกับตนเองและ
สังคมไทย
10. ประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมที่พึงประสงค์
ของสังคมโลก

1. ศาสนาต่าง ๆ
- กาเนิดศาสนาต่าง ๆ
- ศาสดาของศาสนาต่าง ๆ
2. หลักธรรมสาคัญของศาสนาต่าง ๆ
- การเผยแพร่ศาสนาต่าง ๆ
- ความขัดแย้งในศาสนาต่าง ๆ ซึ่งก่อให้เกิด
ผลเสียในสังคม (กรณีตัวอย่าง)
3. การปฏิบัตติ นให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
4. วิธีฝึกปฏิบัติพัฒนาจิตในแต่ละศาสนา
5. การพัฒนาสติปญ
ั ญาในการ แก้ปญ
ั หาต่าง ๆ
และการพัฒนาตนเองครอบครัว ชุมชน สังคม
(กรณีตัวอย่าง)
6. วัฒนธรรมประเพณีในประเทศไทยและ
ประเทศต่าง ๆ ในโลก
- ภาษา
- การแต่งกาย
- อาหาร
- ประเพณีที่สาคัญ ๆ
ฯลฯ
7. การอนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี
(กรณีตัวอย่าง)
8. ข้อปฏิบัติในการมีส่วนร่วม สืบทอด ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสังคมไทย

เนื้อหา

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
(Civil Duties and Moral)

2-0-2

๓ นก.
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จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันครอบครัวและสถาบันทางสังคม สิทธิหน้าที่ของ
พลเมืองดี และหลักธรรมของศาสนา
2. เพื่อให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. เพื่อให้ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
4. เพื่อให้ตระหนักถึงการดารงชีวิตที่ถูกต้องดีงามในฐานะศาสนิกชนและพลเมืองดี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับสถาบันครอบครัวและสถาบันทางสังคม สิทธิหน้าที่ของพลเมืองดี และ
หลักธรรมของศาสนา
2. วิเคราะห์หลักการของวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อใช้ในการดารงชีวิต
3. นาหลักศาสนา หลักธรรม และหลักกฎหมาย มาประยุกต์ใช้เพื่อการเป็นพลเมืองดี
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความสาคัญของสถาบั นครอบครัว และสถาบั นทางสัง คม วัฒนธรรม คุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมและการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สิทธิหน้าที่ของพลเมืองดี
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ

2000-1501

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
สค3100๒ ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
๒ นก. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
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๒. หน้าที่พลเมือง
๑. รู้และเข้าใจบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
2. รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์กรตาม
รัฐธรรมนูญและการตรวจสอบอานาจรัฐ
3. อธิบายความเป็นมา และการเปลีย่ นแปลง
ของรัฐธรรมนูญ
4. บอกวิธีปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญ และ
กฎหมาย
5. รู้และเข้าใจหลักสิทธิมนุษยชน
6. อธิบายหลักสิทธิมนุษยชนให้ผู้อื่นได้

มาตรฐานการเรียนรู้-ตัวชี้วัด
11. เป็นผู้นาในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมตามค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์
ของสังคมไทย

1. บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และมีผลต่อฐานะของ
ประเทศในสังคมโลก
2. บทบาทหน้าที่องค์กรตามรัฐธรรมนูญและการ
ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
3. ความเป็นมา และการเปลี่ยนแปลงของ
รัฐธรรมนูญ
4. วิธีปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
4.1 รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ๆ

เนื้อหา
๙. การประพฤติตนเป็นแบบอย่างของผู้ที่มี
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
๙.๑ แนวทางในการเลือกรับ ปรับ ใช้
วัฒนธรรมต่างชาติได้อย่างเหมาะสมกับ
ตนเองและสังคมไทย (กรณีตัวอย่าง)
9.2 ค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคมไทย
- ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
- การยิ้มแย้มแจ่มใส
- การให้อภัย
ฯลฯ
10. ค่านิยมที่พึงประสงค์ของประเทศต่าง ๆ ใน
โลก การตรงต่อเวลา ความมีระเบียบ ฯลฯ
11. วิธีปฏิบตั ิในการประพฤติตนเป็นผู้นาร่วม
ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ในสังคมไทย

๓ นก.

แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
สค3100๒ ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
๒ นก. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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มาตรฐานการเรียนรู้-ตัวชี้วัด
7. ปฏิบัติตนตามหลักสิทธิมนุษยชน
8. มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

เนื้อหา
4.2 การปฏิบตั ิตนให้สอดคล้องตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และการ
สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติ
5. หลักสิทธิมนุษยชนและบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการสิทธิ์
6. กฎหมายระหว่างประเทศที่ว่าด้วยการ
คุ้มครองสิทธิด้านบุคคล
7. การปฏิบัตติ ามหลักสิทธิมนุษยชน
8. การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
8.1 วิธสี ร้างความตระหนักในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
8.2 กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
8.3 การกระตุ้นจิตสานึกในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
สค3100๒ ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
๒ นก. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
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มาตรฐานการเรียนรู้-ตัวชี้วัด
๑. การเรียนรู้ด้วยตนเอง
1. อธิบายความหมาย ความสาคัญ และ
กระบวนการของการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. ปฏิบัติการฝึกทักษะพื้นฐานทางการศึกษา
หาความรู้ ทักษะการแก้ปัญหาและเทคนิค
ในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ และการวาง
แผนการเรียนรู้ และการประเมินผลการ
เรียนรูด้ ้วยตนเอง
3. ฝึกปฏิบัติทักษะการพูดและการทาแผนผัง
ความคิด
4. อธิบายปัจจัยที่ทาให้การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ประสบความสาเร็จ
๒. การใช้แหล่งเรียนรู้
1. อธิบายความหมาย ความสาคัญ ประเภท
แหล่งเรียนรู้ การใช้ห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ที่สาคัญ รวมทั้งการใช้
อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ของตนเอง
2. บ่งชี้ข้อดีข้อเสียของแหล่งเรียนรู้
3. ปฏิบัติการเรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้ตา่ ง ๆ ได้
เหมาะสม
๓. การจัดการความรู้
1. อธิบายความหมาย ความสาคัญ หลักการ
กระบวนการจัดการความรู้ การรวมกลุ่ม
เพื่อต่อยอดความรู้ การพัฒนาขอบข่าย
ความรู้ของกลุ่ม การจัดทาสารสนเทศ
เผยแพร่ความรู้

2000*๙๓01

ทักษะการเรียนรู้
(Learning Skill)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
2-0-2

1. ความหมาย ความสาคัญ หลักการ กระบวน
การจัดการความรู้ การรวมกลุ่มเพือ่ ต่อยอด
ความรู้ การพัฒนาขอบข่ายความรูข้ องกลุ่ม
การจัดทาสารสนเทศเผยแพร่ความรู้
แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. เพื่อให้ สามารถใช้แหล่งการเรียนรู้ จัดการความรู้และสรุปองค์ความรู้ คิดวิเคราะห์เพื่อการ
แก้ปัญหา และการวิจัยอย่างง่าย
3. เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ด้วยความขยัน อดทน
และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ หลักการและกระบวนการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งการเรีย นรู้
และกระบวนการวิจัย
2. แสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง
3. วางแผนและดาเนินการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานตามหลักการและกระบวนการ
4. จั ด การความรู้ แ ละสรุ ป องค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาค้ น คว้ า จากแหล่ ง การเรี ย นรู้ และ
1. ความหมาย ความสาคัญ ประเภทแหล่งเรียนรู้
กระบวนการวิจัยตามหลักการและกระบวนการ
เข้าถึงสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่สาคัญ
รวมทั้งการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ของ คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมาย ความสาคัญและกระบวนการของการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้แหล่ง
ตนเอง
การเรียนรู้ กระบวนการจัดการความรู้และสรุปองค์ความรู้ การคิดวิเคราะห์เพื่อกาหนดทางเลือกในการ
2. ข้อควรคานึงในการศึกษาเรียนรู้กบั แหล่ง
ข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยี แก้ปัญหา และการวิจัยอย่างง่าย

1. ความหมาย ความสาคัญ และกระบวนการ
ของการเรียนรูด้ ้วยตนเอง
2. ทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู้ ทักษะ
การแก้ปัญหาและเทคนิคในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง รวมทั้งการวางแผนการเรียนรู้ และ
การประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3. ทักษะการพูดและการทาแผนผังความคิด
4. ปัจจัย ที่ทาให้การเรียนรูด้ ้วยตนเองประสบ
ความสาเร็จ

เนื้อหา

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ทร3100๑ ทักษะการเรียนรู้
๕ นก. วิชาเลือกเสรี
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มาตรฐานการเรียนรู้-ตัวชี้วัด
2. ปฏิบัติการด้านทักษะกระบวนการจัดการ
ความรู้ด้วยตนเองและด้วยการรวมกลุ่ม
ปฏิบัติการ
3. สรุปองค์ความรู้ของกลุ่ม จัดทาสารสนเทศ
องค์ความรู้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว
๔. การคิดเป็น
1. อธิบายความหมาย ความสาคัญของการ
คิดเป็น
2. รวบรวมและวิเคราะห์สภาพปัญหาของ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และคิดวิเคราะห์
โดยใช้ข้อมูลด้านตนเอง ด้านวิชาการ
และด้านสังคมสิ่งแวดล้อม
3. กาหนดแนวทางทางเลือกที่หลากหลายใน
การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีความสุข การประยุกต์ใช้
อย่างมีเหตุผลเหมาะสมกับตนเอง
ครอบครัว และชุมชน/สังคม

1. ความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผู้ใหญ่/
การศึกษานอกระบบ ที่เชื่อมโยงมาสู่ปรัชญา
คิดเป็น
2. ความหมาย ความสาคัญของการคิดเป็น
3. การรวบรวมและวิเคราะห์สภาพปัญหา ของ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และคิดวิเคราะห์
โดยใช้ข้อมูลด้านตนเอง ด้านวิชาการ และ
ด้านสังคมสิ่งแวดล้อม
4. กระบวนการและเทคนิคการเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลทั้ง 3 ประการ
ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน เพื่อ
ประกอบการคิด การตัดสินใจ
5. การกาหนดแนวทางทางเลือกที่หลากหลาย
ในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม และมีความสุขอย่างยั่งยืน การ
ประยุกต์ใช้อย่างมีเหตุผลเหมาะสมกับตนเอง
ครอบครัว และชุมชน/สังคม

เนื้อหา
2. ทักษะกระบวนการจัดการความรู้ด้วยตนเอง
และด้วยการรวมกลุ่มปฏิบัติการ
3. สรุปองค์ความรู้ของกลุ่ม จัดทาสารสนเทศ
องค์ความรู้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ทร3100๑ ทักษะการเรียนรู้
๕ นก. วิชาเลือกเสรี
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มาตรฐานการเรียนรู้-ตัวชี้วัด
๕. การวิจัยอย่างง่าย
1. อธิบายความหมาย ความสาคัญการวิจัย
อย่างง่าย กระบวนการและขั้นตอนของ
การดาเนินงาน
2. อธิบาย และฝึกปฏิบตั ิเกี่ยวกับสถิติง่าย ๆ
เพื่อการวิจัย
3. สร้างเครื่องมือการวิจัยอย่างง่าย ๆ
4. ปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัยอย่างง่าย ๆ
และมีทักษะการวิจัยในอาชีพ การเขียน
รายงานวิจัย การนาเสนอและเผยแพร่
งานวิจัย
๖. ทักษะการเรียนรู้และศักยภาพหลักของพื้นที่
ในการพัฒนาอาชีพ
1. อธิบายความหมาย ความสาคัญของทักษะ
การเรียนรู้ และศักยภาพหลักของพื้นที่ ที่
แตกต่างกัน
2. ยกตัวอย่างเกี่ยวกับศักยภาพหลักของพื้นที่
หลักที่แตกต่างกัน
3. สามารถบอกหรือยกตัวอย่างเกี่ยวกับ
ศักยภาพหลักของพื้นที่ของตนเอง
4. ยกตัวอย่างอาชีพที่ใช้หลักการพื้นฐานของ
ศักยภาพหลักในการประกอบอาชีพใน
กลุ่มอาชีพใหม่เช่น กลุ่มอาชีพด้าน
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
ความคิดสร้างสรรค์ การบริหารจัดการ
และการบริการ

1. ความหมาย ความสาคัญ ของศักยภาพหลัก
ของพื้นที่
2. กลุ่มอาชีพใหม่ 5 ด้าน และศักยภาพหลักของ
พื้นที่ 5 ประการ
กลุ่มอาชีพใหม่
1. กลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม
2. กลุ่มอาชีพด้านอุตสาหกรรม
3. กลุ่มอาชีพด้านพาณิชยกรรม
4. กลุ่มอาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์
5. กลุ่มอาชีพด้านการบริหารจัดการและการ
บริการ

1. ความหมาย ความสาคัญการวิจยั อย่างง่าย
กระบวนการและขั้นตอนของการดาเนินงาน
2. สถิติง่าย ๆ เพื่อการวิจัย
3. การสร้างเครื่องมือการวิจัย
4. การเขียนโครงการวิจัยอย่างง่าย ๆ
5. ทักษะการวิจัยในอาชีพ การเขียนรายงานวิจัย
การนาเสนอและเผยแพร่งานวิจัย

เนื้อหา

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ทร3100๑ ทักษะการเรียนรู้
๕ นก. วิชาเลือกเสรี
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มาตรฐานการเรียนรู้-ตัวชี้วัด

เนื้อหา
ศักยภาพหลักของพื้นที่
1. ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละ
พื้นที่
2. ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมอิ ากาศ
3. ศักยภาพของภูมิประเทศ และทาเลที่ตั้ง
ของแต่ละพื้นที่ศักยภาพของศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่
ละพื้นที่
4. ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละ
พื้นที่
3. ตัวอย่างการวิเคราะห์ศักยภาพหลักของพื้นที่
ทั้ง 5 ประการในกลุม่ อาชีพใหม่ ด้านการ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
ความคิดสร้างสรรค์ บริหารจัดการและการ
บริการ

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ทร3100๑ ทักษะการเรียนรู้
๕ นก. วิชาเลือกเสรี
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มาตรฐานการเรียนรู้-ตัวชี้วัด
๑. ทักษะในการขยายอาชีพ
1. อธิบายความจาเป็นในการฝึกทักษะอาชีพ
กระบวนการผลิต กระบวนการตลาดที่ใช้
นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อการขยายอาชีพ
2. อธิบายความหมาย ความสาคัญของการ
จัดการอาชีพ และระบบการจัดการ เพื่อ
การขยายอาชีพโดยพัฒนาต่อยอด
ประยุกต์ใช้ภมู ิปัญญา และคานึงถึงความ
หลากหลายทางชีวภาพ
3. สารวจแหล่งเรียนรู้ และสถานทีฝ่ กึ ทักษะ
ในการขยายอาชีพ
4. วางแผนในการฝึกทักษะอาชีพโดยพัฒนา
ต่อยอด ประยุกต์ใช้ภูมิปญ
ั ญา และคานึง
ถึงความหลากหลายทางชีวภาพ
5. ฝึกทักษะอาชีพตามแผนที่กาหนดไว้ได้โดย
มีการบันทึกขั้นตอนการฝึกทุกขั้นตอน
๒. การทาแผนธุรกิจเพื่อการขยายอาชีพ
1. วิเคราะห์ชุมชน
โดยการระดมความคิดเห็นของคนใน
ชุมชน และกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
รายได้ ค่านิยมของชุมชน เป้าหมาย และ
กลยุทธ์ตามศักยภาพ 5 ด้าน ได้แก่
ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละ
พื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะ
ภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศและ

2501-8501

โครงการ
(Project)

*-*-4

๔ นก.

แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

1. ความจาเป็นในการฝึกทักษะอาชีพ
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
กระบวนการผลิต กระบวนการตลาดที่ใช้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทาโครงการสร้างและหรือพัฒนางาน
นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อการขยายอาชีพ
2. สามารถประมวลความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวน
2. ความหมาย ความสาคัญของการจัดการอาชีพ
การวางแผน ดาเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทารายงานและนาเสนอผลงาน
และระบบการจัดการ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิด
3. แหล่งเรียนรู้ และสถานทีฝ่ ึกอาชีพ
ริเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
4. การวางแผนโดยกาหนดสิ่งต่าง ๆ ดังนี้
สมรรถนะรายวิชา
- ความรู้และทักษะที่ต้องฝึก
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวางแผน จัดทาโครงการ ดาเนินงาน แก้ไขปัญหา
- วิธีการฝึก
ประเมินผล จัดทารายงานและนาเสนอผลงาน
- แหล่งฝึก
2. เขียนโครงการสร้างและหรือพัฒนางานตามหลักการ
- วัน เวลาในการฝึก ฯลฯ
3. ดาเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
5. การฝึกทักษะอาชีพ
4. ประเมินผลการดาเนินงานโครงการตามหลักการ
- การจดบันทึก
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
- ปัญหาและการแก้ปัญหา
- ข้อเสนอแนะ ฯลฯ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการจัดทาโครงการ การวางแผน การดาเนินงาน การแก้ไขปัญหา
1. การวิเคราะห์ชุมชน
การประเมินผล การจัดทารายงานและการนาเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจั ดทาโครงการสร้างและหรือ
- จุดแข็ง
พั ฒ นางานที่ ใ ช้ ค วามรู้ และทัก ษะในระดับ ฝีมือ สอดคล้ อ งกับ สาขาวิชาชี พ ที่ศึ ก ษา ด าเนิ น การเป็น
- จุดอ่อน
รายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กาหนด
- โอกาส
- อุปสรรค
ตามศักยภาพ 5 ด้านได้แก่ ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ ศักยภาพ
ของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพ

เนื้อหา

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
อช3100๒ ทักษะการขยายอาชีพ
๔ นก. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

๔. การจัดการการผลิตหรือการบริการ
1. จัดการเกีย่ วกับการควบคุมคุณภาพ
2. อธิบายวิธีการใช้นวตกรรมเทคโนโลยีใน
การผลิต
3. อธิบายขั้นตอนการลดต้นทุนการผลิตหรือ
การบริการ
4. จัดทาแผนการผลิตหรือการบริการ

๓. การจัดการความเสี่ยง
1. รู้และเข้าใจหลักการและขั้นตอนการ
จัดการ ความเสีย่ ง
2. วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงทางธุรกิจ
3. วางแผนการบริหารความเสีย่ ง (Risk
Management Planning)

มาตรฐานการเรียนรู้-ตัวชี้วัด
ทาเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของ
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต
ของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ในแต่ละพื้นที่ และแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2. วางแผนปฏิบัติการ

1. การจัดการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ
2. การใช้นวตกรรมเทคโนโลยีในการผลิต
3. การลดต้นทุนการผลิตหรือการบริการ
4. การจัดทาแผนปฏิบตั ิการ

1. ความหมาย
2. องค์ประกอบการจัดการความเสีย่ ง
3. การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงทางธุรกิจ
4. การประเมินความเสี่ยง
5. การกาหนดมาตรการแก้ไขและป้องกันความเสีย่ ง
6. การประเมินผลของมาตรการแก้ไขและป้องกัน
7. การวางแผนการบริหารความเสี่ยง (Risk
Management Planning
8. การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

เนื้อหา
ของภูมิประเทศและทาเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่
ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ
วิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่
2. การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
กลยุทธ์ ในการกาหนดแผนขยายธุรกิจของ
ชุมชน
3. การวางแผนปฏิบตั ิการ

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
อช3100๒ ทักษะการขยายอาชีพ
๔ นก. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
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๔ นก.
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มาตรฐานการเรียนรู้-ตัวชี้วัด
เนื้อหา
๕. การจัดการการตลาด
1. จัดการการตลาดเพื่อนาผลผลิตเข้าสู่ตลาด 1. การจัดการการตลาด
2. บอกประเภทของบัญชีประเภทต่าง ๆ ที่
- การโฆษณา
เกี่ยวข้อง
- การประชาสัมพันธ์
- การวิจัยตลาด
- การส่งเสริมการขาย
- การทาข้อมูลฐานลูกค้า
- การกระจายสินค้า
2. การจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
๗. การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อขยายอาชีพ
1. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนปฏิบัติ
1. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนปฏิบัติ
การในการขยายธุรกิจ
การในการขยายธุรกิจ
2. พัฒนาแผนปฏิบัติการการขยายธุรกิจ
2. แผนปฏิบัติการขยายธุรกิจ
3. อธิบายขั้นตอนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ 3. ขั้นตอนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัตกิ ารเพื่อการ
การเพือ่ การขยายธุรกิจ
ขยายธุรกิจ
๘. โครงการขยายอาชีพ
1. อธิบายความสาคัญของการทาโครงการ
1. ความสาคัญของโครงการ
ขยายอาชีพ
2. ขั้นตอนการเขียนโครงการ
2. เขียนโครงการ
3. การเขียนแผนปฏิบัติการ
3. เขียนแผนปฏิบัติการ
4. การตรวจสอบโครงการ
4. ตรวจสอบโครงการได้ถูกต้อง และ
เหมาะสม

๔ นก.

แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
อช3100๒ ทักษะการขยายอาชีพ
๔ นก. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

149

เนื้อหา

2000*๙501

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
กลุมวิชาสังคมศึกษา

๓ นก.
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เศรษฐกิจพอเพียง
๑-0-๑
(Civil Duties and Moral)
1. ความเปนมา ความหมายหลักแนวคิด
จุดประสงครายวิชา
2. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการ
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความรู
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต วางแผนบริหาร
จัดการชุมชน แกปญหาและพัฒนาชุมชนดานตาง ๆ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาตนเองและสวนรวม
๒. ชุมชนพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ และการ 1. ความหมาย ความสําคัญ การบริหารจัดการ
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการนําหลักปรัชญาของ
บริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญา
ชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต การบริหารจัดการชุมชน การแกปญหาและพัฒนา
2. การบริหารจัดการชุมชน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนดานตาง ๆ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. วิเคราะหกระบวนการ เทคนิคการบริหาร
2. วิเคราะหหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนํามาใชในการดําเนินชีวิต
3. กระบวนการ เทคนิคการบริหารจัดการชุมชน
จัดการชุมชน และประยุกตใชในการ
3. วางแผนการบริหารจัดการชุมชน การแกปญหาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
ดําเนินชีวิตอยางสมดุลพรอมรับตอการ
พอเพียง
เปลี่ยนแปลงของชุมชน
คําอธิบายรายวิชา
๓. การแกปญหาชุมชน
ศึกษาเกี่ยวกับ ความเปนมา ความหมายและหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบริหาร
1. สํารวจและวิเคราะหปญหาของชุมชนดาน 1. ปญหาของชุมชนดานสังคม เศรษฐกิจ
จั ด การชุ ม ชนตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การแก ป ญ หาและพั ฒ นาชุ ม ชนด า นสั ง คม
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมพื้นฐานของหลัก
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและ
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมตามหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัฒนธรรมพื้นฐานของหลักปรัชญาของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต
2. การพัฒนาชุมชนดานสังคมเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียง
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมตามหลักแนวคิด
2. อธิบายแนวทางพัฒนาชุมชนดานสังคม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมตาม
หลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. การมีสวนรวมแกปญหาหรือพัฒนาชุมชนดาน
สังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม
ได
โดยใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐานการเรียนรู- ตัวชี้วัด
๑. ความพอเพียง
1. อธิบายความเปนมา ความหมายและหลัก
แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. รูเขาใจและวิเคราะหแนวคิด หลักการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ทช3100๑ เศรษฐกิจพอเพียง
๑ นก.
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๕. สถานการณ์โลกกับความพอเพียง
1. วิเคราะห์สถานการณ์ของโลก ประเทศใน
การการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าไปได้
อย่างสมดุลภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์
2. ตระหนักในความสาคัญของการพัฒนา
ประเทศภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และ
เลือกแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต

มาตรฐานการเรียนรู้-ตัวชี้วัด
3. เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนด้านสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมโดย
ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. มีส่วนร่วมในการส่งเสริม เผยแพร่ ขยาย
ผลงานการปฏิบัตติ ามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของบุคคล ชุมชนที่
ประสบผลสาเร็จ
๔. สถานการณ์ของประเทศกับความพอเพียง
1. อธิบายและวิเคราะห์การพัฒนาประเทศ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างสมดุล
และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศชาติ

๑. การวิเคราะห์
เคราะห์สสถานการณ์
ถานการณ์ขของโลก
องโลกประเทศ
ประเทศ
1.การวิ
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่เกี่ยวข้อง เช่น
ภาวะโลกร้อน การสื่อสารไร้พรมแดน น้ามัน
เชื้อเพลิง ฯลฯ
2. การเลือกแนวทางการดาเนินชีวิตภายใต้
สถานการณ์ของโลกประเทศโดยใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. การวิเคราะห์สถานการณ์ของประเทศโดยใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น
สถานการณ์ของประเทศที่เกีย่ วข้องกับผู้เรียน
(ภาวะเงินเฟ้อ ราคาผลผลิตตกต่า ค่าครองชีพ
สูง ฯลฯ)
2. การเลือกแนวทางการดาเนินชีวิตภายใต้
สถานการณ์ของประเทศโดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เนื้อหา
4. การส่งเสริม เผยแพร่ ขยายผลงานการปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
บุคคล ชุมชนที่ประสบผลสาเร็จสูอ่ าเซียน

๓ นก.

แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ทช3100๑ เศรษฐกิจพอเพียง
๑ นก. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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มาตรฐานการเรียนรู- ตัวชี้วัด
เนื้อหา
อยางสมดุลและพรอมรับตอการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศภายใตกระแส
โลกาภิวตั น
๖. การประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการสรางรายได อยางมั่นคง มั่ง
คั่ง และยั่งยืน
1. อธิบายแนวทาง กระบวนการเขาสูอาชีพได 1. แนวทาง กระบวนการประกอบอาชีพ
2. อธิบายแนวทางการพัฒนาอาชีพได
1.1 การเขาสูอาชีพ
1.2 การพัฒนาอาชีพ
3. สามารถสรางงานตามกลุมอาชีพที่
เหมาะสมกับตนเองไดอยางนอย 1 อาชีพ 2. การสรางงานอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 5 กลุม อาชีพ
4. นําความรูมาใชเปนฐานในการประกอบ
2.1 เกษตรกรรม
อาชีพ
2.2 อุตสาหกรรม
5. มีคณ
ุ ธรรมในการประกอบอาชีพ
2.3 พาณิชยกรรม
2.4 ความคิดสรางสรรค
2.5 การอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง
3. แนวทางการประกอบอาชีพใหประสบ
ความสําเร็จ
3.1 มีความรู คือ ตองรอบรู รอบคอบ และ
ระมัดระวัง
3.2 คุณธรรมที่สงเสริมการประกอบอาชีพ
ใหประสบความสําเร็จคือ ความซือ่ สัตย
สุจริต ขยัน อดทน แบงปน

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ทช3100๑ เศรษฐกิจพอเพียง
๑ นก.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
กลุมวิชาสังคมศึกษา
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๓ นก.
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มาตรฐานการเรียนรู- ตัวชี้วัด
๑. ทัศนศิลปสากล
1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ และความ
เปนมาของงานทัศนศิลปสากลในดานตางๆ
2. อธิบายเกี่ยวกับความซาบซึ้งในงาน
ทัศนศิลปสากล
3. อธิบายกระบวนวิพากษ วิจารณ งาน
ทัศนศิลปสากลดานตาง ๆ
4. สามารถจินตนาการ และอธิบายวิเคราะห
วิพากษ วิจารณ วิธีการสรางสรรคความ
งามจากธรรมชาติใหออกมาเปนความงาม
ทางทัศนศิลปสากล
5. อธิบายวิเคราะห วิพากษ วิจารณคุณคา
ของงานทัศนศิลปสากล ในเรื่องของความ
งามที่เกิดจากความคิดสรางสรรคของ
มนุษยโดยนําวัตถุ วัสดุ สิ่งของตาง ๆ เขา
มาประดับ เสริมแตงรางกาย ที่อยูอ าศัย
ตกแตงสถานที่สิ่งแวดลอมตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม
6. นําเสนอ ถายทอดความรู วิพากษ วิจารณ
ความคิดริเริม่ สรางสรรค การตกแตงวัสดุ
ของงานทัศนศิลปสากล
7. อธิบายคุณคาของความซาบซึ้ง ความรัก
และความหวงแหนทางวัฒนธรรม
ประเพณีของโบราณสถานโบราณวัตถุของ
สากลทั่วโลก

2000*๙50๒

วิชาเลือกเสรี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ศิลปศึกษา
(Art)
1. ความหมาย ความสําคัญ และความเปนมาของ จุดประสงครายวิชา
ทัศนศิลปสากลในดาน
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกีย่ วกับสถาบันครอบครัวและสถาบันทางสังคมสิทธิหนาที่ของ
- จิตรกรรม
พลเมืองดี และหลักธรรมของศาสนา
- ประติมากรรม
2. เพื่อใหปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
- สถาปตยกรรม
3. เพื่อใหปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดตี ามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
- ภาพพิมพ
4. เพื่อใหตระหนักถึงการดํารงชีวิตที่ถูกตองดีงามในฐานะศาสนิกชนและพลเมืองดี
2. จุด เสน สี แสง-เงา รูปรางและรูปทรง เพื่อให
สมรรถนะรายวิชา
เกิดความซาบซึ้งและมีทัศนคติที่ดกี ับงาน
1. แสดงความรู เ กี่ ย วกั บ สถาบั น ครอบครั ว และสถาบั น ทางสั ง คมสิ ท ธิ ห น า ที่ ข องพลเมื อ งดี
ทัศนศิลป
และหลักธรรมของศาสนา
3. การวิพากษวิจารณ งานทัศนศิลปสากล
2. วิเคราะหหลักการของวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
4. ความงามทางทัศนศิลปสากล ที่เกิดจากการ
พอเพียงเพื่อใชในการดํารงชีวิต
สรางสรรคดวยจุด เสน สี แสง-เงา รูปราง
3. นําหลักศาสนาหลักธรรมและหลักกฎหมายมาประยุกตใชเพื่อการเปนพลเมืองดี
และรูปทรงของวัตถุจากธรรมชาติ
คําอธิบายรายวิชา
5.ความคิดสรางสรรค ความสวยงาม ความ
ศึกษาเกี่ ยวกั บ ความสํา คัญของสถาบันครอบครั วและสถาบัน ทางสัง คม วัฒนธรรม คุณธรรม
เหมาะสม ความพอดีของการนําวัตถุ วัสดุ
จริยธรรม คานิยม และการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สิทธิหนาที่ของพลเมืองดี
สิ่งของตางๆ มาประดับตกแตงรางกายที่อยู
อาศัย หรือตกแตงสถานที่สิ่งแวดลอมทั่ว ๆ ไป ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
6. การศึกษา เปรียบเทียบ วิเคราะห วิพากษ
วิจารณ เกีย่ วกับ ความคิดสรางสรรคในการ
ประดับตกแตงในงานทัศนศิลปสากล
7. ความสําคัญ ความดี ความงาม ของวัฒนธรรม
ประเพณี และความสวยงามของจิตรกรรมฝา
ผนังโบสถ วิหาร พระราชวัง ยุคสมัยตาง ๆ
ทั่วโลก

เนื้อหา

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ทช3100๓ ศิลปศึกษา
๒นก.

หน่วยศึกษานิเทศก์
และสำ�นักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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มาตรฐานการเรียนรู้-ตัวชี้วัด
8. นาเสนอถ่ายทอดความรู้ วิเคราะห์วิพากษ์
วิจารณ์ วัฒนธรรม ประเพณี โบราณสถาน
โบราณวัตถุของสากลได้
๒. ดนตรีสากล
1. อธิบายประวัติ ความเป็นมาและวิวฒ
ั นาการ
ของเครื่องดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ
2. อธิบาย รูปแบบและเทคนิควิธีการเล่นของ
เครื่องดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ
3. อธิบายคุณค่าและความไพเราะของการ
เล่นเครื่องดนตรีสากล และสามารถ
วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
4. อธิบายถึงคุณค่าและความไพเราะของเพลง
สากล และสามารถวิเคราะห์ วิพากษ์
วิจารณ์ เพลงสากล
5. อธิบายประวัติความเป็นมาของภูมิปัญญาทาง
ดนตรีและเพลงสากล
6. อธิบายถึงคุณค่าของความรัก และความ
หวงแหน พร้อมยกตัวอย่างตลอดจนร่วม
สืบสานกระบวนการถ่ายทอดของภูมิปัญญา
ทางดนตรีสากล
๓. นาฏศิลป์สากล
1. อธิบายรูปแบบ ประเภท และโอกาสในการ
แสดงนาฏศิลป์และการละครสากลทั่วโลก
2. อธิบายประวัติ ความเป็นมาและ
วิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละคร
สากลประเภทต่าง ๆ

1. การแสดงนาฏศิลป์และการละครสากลใน
รูปแบบและโอกาสต่าง ๆ
2. ประวัติ ความเป็นมา และวิวัฒนาการการ
แสดงทางนาฏศิลป์และการละครสากล
ประเภทต่าง ๆ

1. ประวัติ ความเป็นมาและวิวัฒนาการของ
เครื่องดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ
2. รูปแบบของเครื่องดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ
และเทคนิควิธีการเล่นของเครื่องดนตรีสากล
แต่ละประเภท
3. คุณค่าและความไพเราะของการเล่นเครื่อง
ดนตรีสากล และการวิเคราะห์ วิพากษ์
วิจารณ์
4. คุณค่าของความไพเราะของเพลงสากล และ
การวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
5. ประวัติ ความเป็นมาของภูมิปญ
ั ญาทางดนตรี
และเพลงสากล
6. เห็นคุณค่าและเกิดความหวงแหนภูมิปัญญา
ทางดนตรีสากล

เนื้อหา
8. การนาเสนอและการวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี โบราณสถานและ
โบราณวัตถุของสากล

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ทช3100๓ ศิลปศึกษา
๒ นก. วิชาเลือกเสรี
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9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

มาตรฐานการเรียนรู้-ตัวชี้วัด
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และ
การละครสากล กับการพัฒนาสังคม
สามารถประยุกต์ใช้ทักษะ การแสดง
นาฏศิลป์และการละครสากลไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมอย่าง
เหมาะสม
อธิบายการนาความรู้ ความเข้าใจและ
ประสบการณ์มาประเมินคุณค่าการละคร
และเชื่อมโยงกับชีวิตและสังคมเลือกชมการ
แสดง เพื่อสร้างความสุขและเกิดประโยชน์
ต่อตนเอง
อธิบายคุณค่า ความสาคัญของนาฏศิลป์
และการละครสากลมรดกทางวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาสากล กับการพัฒนาสังคม
อธิบายประวัติ ความเป็นมา และ
วิวัฒนาการของการลีลาศมาตรฐาน
อธิบาย คุณค่าและความสัมพันธ์ของ
วัฒนธรรม ประเพณีทเี่ กี่ยวข้องกับ
วิวัฒนาการของลีลาศมาตรฐานที่เกี่ยวกับ
มรดกทางวัฒนธรรม
ระบุคณ
ุ ค่าและความสัมพันธ์ของท่าลีลาศ
มาตรฐานไปประยุกต์ใช้ประกอบกับเพลง
อื่น ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม
ประเพณี และในชีวิตประจาวันของแต่ละ
ภูมิภาคทั่วโลก

เนื้อหา
3. ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และการละคร
สากลกับบทบาททางสังคมในการพัฒนาสังคม
4. การเลือกใช้และผสมผสานองค์ประกอบและ
พัฒนาทักษะทางนาฏศิลป์และการละครสากล
5. การใช้ความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์
ประเมินคุณค่าการละคร และวิธีการเลือกชม
การแสดงนาฏศิลป์และการละครของสากล
เพื่อสร้างความสุขและเกิดประโยชน์ต่อตนเอง
6. คุณค่าของนาฏศิลป์และการละครสากลที่
เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา
สากลและการพัฒนาสังคม
7. ประวัติ ความเป็นมา วิวัฒนาการของลีลาศ
สากลต่างๆทั่วโลก
8. คุณค่าและความสัมพันธ์ของวัฒนธรรม
ประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับการวิวัฒนาการของ
การลีลาศมาตรฐานที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
9. การนาท่าลีลาศมาตรฐานไปประยุกต์ใช้
ประกอบเพลงอื่น ๆ เพื่อนาไปใช้ โดยให้
สอดคล้องกับวัฒนธรรมในภูมภิ าค

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ทช3100๓ ศิลปศึกษา
๒ นก. วิชาเลือกเสรี

แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี
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มาตรฐานการเรียนรู- ตัวชี้วัด
เนื้อหา
๔. การออกแบบกับแนวทางการประกอบอาชีพ
1. ประเภทและลักษณะเฉพาะของอาชีพ
1. อธิบายประเภทและลักษณะของอาชีพ
การออกแบบดาน
ดานการออกแบบตกแตงที่อยูอาศัย
และเครื่องแตงกายได
- การออกแบบตกแตง
2. สามารถประยุกตและเลือกใชทักษะการ
- การออกแบบเครื่องเฟอรนเิ จอร
ออกแบบงานศิลปะและนําไปใชในการ
- การออกแบบเสือ้ ผาแฟชั่น
ประกอบอาชีพไดตรงตามแนวทางอาชีพ 2. สภาพการจาง การทํางานแตละสาขาอาชีพ
3. อธิบายถึงคุณสมบัติของผูที่จะประกอบ
ดานการออกแบบ
อาชีพดานการออกแบบตกแตงที่อยูอาศัย 3. คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพดานการ
และการแตงกายได
ออกแบบตกแตง เครื่องเฟอรนิเจอรและ
เสื้อผาแฟชั่น

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ทช3100๓ ศิลปศึกษา
๒ นก.
วิชาเลือกเสรี
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คณะท�ำงานและบรรณาธิการกิจ
๑. นายไพฑูรย์
๒. นายวิทยา
๓. นางสาววัลลภา
๔. นางธีรวรรค์
๕. นางสาวสุวรรณ
๖. นางธัญญาภรณ์
๗. นางสาวพิมพร
๘. นายศรณ์ณิวิชญ์
๙. นายวิทวัต
๑๐. นางสาวทัศนีย์
๑๑. นางสาวสายน�ำ้ ผึ้ง
๑๒. นางสาวชมณิศา
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นันตะสุคนธ์
ใจวิถี
อยู่ทอง
วระพงษ์สิทธิกุล
จินตอนันต์กุล
จ�ำลองกุล
ศะริจันทร์
ศรวิมล
ปัญจมะวัต
มุดเมาะ
ธีระศักดิ์
สบายดี

หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
หน่วยศึกษานิเทศก์
หน่วยศึกษานิเทศก์
หน่วยศึกษานิเทศก์
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ส�ำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ส�ำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ส�ำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ส�ำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
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