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ค ำน ำ 

 
กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับนำนำประเทศปัจจัยที่ส ำคัญ คือ "กำรพัฒนำคน" ซึ่งเป็น

โจทย์ที่ส ำคัญของกำรจัดระบบกำรศึกษำ และปฏิรูประบบกำรเรียนรู้ของประเทศไทยสู่กำรสร้ำงและพัฒนำ
พลเมืองให้มีคุณลักษณะในสังคมโลกของศตวรรษที่ ๒๑ อันมีเหตุผลมำจำกกำรปฏิวัติด้ำน Digital Revolution 
และควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT) ที่ท ำให้โลกทั้งโลกเชื่อมโยงและสื่อสำรถึงกันได้
อย่ำงรวดเร็ว กำรพัฒนำให้นักเรียนเป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่มีทักษะควำมรู้ ควำมสำมำรถ กำรคิดวิเครำะห์ จึงมี
ควำมส ำคัญยิ่งต่อกำรพัฒนำประเทศให้มีศักยภำพพร้อมที่จะแข่งขันกับประเทศอ่ืน 

กำรเตรียมพลเมืองให้มีทักษะคิด ทักษะงำน และทักษะชีวิต รองรับกำรพัฒนำงำน ให้สร้ำงรำยได้สู่
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตสอดคล้องกับภูมิล ำเนำถิ่นฐำน สร้ำงฐำนที่แข็งแกร่งของกำรสร้ำงเศรษฐกิจสู่เวทีกำร
แข่งขันในเวทีโลก ซึ่งกำรจัดกำรศึกษำจะเน้นให้ผู้ เรียนได้รับประสบกำรณ์(Experience) จำกแหล่งจัด
ประสบกำรณ์จริง โดยเรียนรู้จำกกำรสร้ำงกระบวนกำรคิดที่ประยุกต์ใช้หลักทฤษฎีควำมรู้ ไปสู่กำรลงมือปฏิบัติใน
สถำนกำรจ ำลองเสมือนจริงหรือจำกสถำนกำรณ์จริง และเรียนรู้จำกกำรสร้ำงกระบวนกำรแก้ปัญหำ เพ่ือให้ได้
ค ำตอบตำมประเด็นที่ตั้งไว้ ตำมทฤษฎี learning by doing ของ John Dewey ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ที่เร่งพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ กระบวนกำรวัดและประเมินผล 
โดนน ำเอำเทคโนโลยี และเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตมำใช้เพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำร 
โดยใช้ภำคีเครือข่ำยควำมรวมมือภำครัฐ และเอกชน ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศเข้ำมำมีส่วนจัดและช่วย
จัดกำรศึกษำ 

ยุทธศำสตร์กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและรองรับกำรพัฒนำประเทศ 
ให้มีก ำลังคนที่มีคุณภำพและมำตรฐำน สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตรง
ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนตำมกรอบคุณวุฒิวิชำชีพ เมื่อจบกำรศึกษำแล้วต้องมีงำนท ำ โดยก ำหนดแนว
ทำงกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรมีงำนท ำ ตำมแนวทำงกำรจัดทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ที่เน้น
สมรรถนะทำงสำขำวิชำชีพเป็น ๕ รูปแบบ คือ 
   1. กำรจัดหลักสูตรฐำนสมรรถนะอำชีพระยะสั้นในรำยวิชำเพ่ิมเติม ส ำหรับมัธยมศึกษำตอนต้น  
   2. กำรจัดหลักสูตรทวิศึกษำ ส ำหรับมัธยมศึกษำตอนปลำยที่ต้องกำรวุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
   3. กำรจัดหลักสูตรเตรียมพ้ืนฐำนควำมถนัดกลุ่มสำขำวิชำชีพในกำรศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำ 
   4. กำรจัดกิจกรรมชุมนุมเพ่ือกำรเรียนรู้กำรเป็นผู้ประกอบกำร 
   5. กำรจัดทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ในรำยวิชำพ้ืนฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ด ำเนินกำรจัดท ำแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรมีงำนท ำ ตำมแนวทำงกำรจัดทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ที่เน้นสมรรถนะทำง
สำขำวิชำชีพ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรและรองรับกำรพัฒนำประเทศ 
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บทท่ี 1 
การเตรียมศักยภาพผู้เรียนรองรับการพัฒนาประเทศ 

กระทรวงศึกษำธิกำรมีหน้ำที่หลักในกำรจัดกำรศึกษำที่จะต้องพัฒนำก ำลังคนให้มี ขีดควำมสำมำรถ
และศักยภำพในกำรแข่งขันบนเวทีโลกจึงได้มีแผนกำรปฏิรูปกำรศึกษำทั้งระบบ (พ.ศ. 2558 – 2564)  มีแผนกำร
ผลิตและพัฒนำก ำลังคน เพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรแข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยของชำติ (พ.ศ.2557) ที่ให้
ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำคนอย่ำงยั่งยืน  และจำกแนวโน้มกำรปฏิรูปกำรศึกษำในหลำยประเทศได้ให้ควำมส ำคัญ
อย่ำงมำกกับ “ทักษะ” (Skill) หรือควำมช ำนำญในกำรปฏิบัติมำกยิ่งกว่ำเนื้อหำตำมต ำรำ (Content)  ซึ่งองค์กำร
ยูเนสโกได้แนะน ำว่ำผู้เรียนควรมีทักษะที่ครอบคลุม 3 กลุ่ม ได้แก่ ทักษะพ้ืนฐำน คือ ทักษะที่จ ำเป็นต่อกำร
ด ำรงชีวิต เช่น อ่ำนออก  เขียนได้ คิดเลขเป็น ทักษะเพ่ือกำรท ำงำน คือ ทักษะพ้ืนฐำนในกำรท ำงำนของทุกอำชีพ 
ได้แก่ เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรคิดวิเครำะห์กำรคิดสร้ำงสรรค์ กำรท ำงำนเป็นทีม และกำรสื่อสำร และทักษะ
เฉพำะอำชีพ คือ ทักษะเบื้องต้นของอำชีพที่สนใจ 

ตำมนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ 2558 และ 2559 ได้ก ำหนด
ยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท นอกจำกนี้ยังได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญและเตรียม
ควำมพร้อมด้ำนวิชำชีพให้ผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำ เพ่ือให้ผู้เรียนมองเห็นภำพงำนอำชีพต่ำงๆ โดยมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนรู้จักตนเอง ส ำรวจควำมสนใจ ควำมถนัด และมองเห็นเส้นทำงชีวิตในอนำคต เพ่ือวำงแผนในกำรศึกษำต่อ 
หรือเข้ำสู่ตลำดแรงงำนได้อย่ำงมีคุณภำพ และได้ร่วมมือกับหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน เพ่ือเตรียมคนให้มี
ทักษะและศักยภำพสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนด้ำนทักษะฝีมือ ด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ ด้ำน
ลักษณะนิสัยในกำรท ำงำน (ขยัน อดทน กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ) ให้สำมำรถก้ำวสู่โลกแห่งกำร
ท ำงำน หรือ  ศึกษำต่ออย่ำงมีคุณภำพ 

 



~ 4 ~ 
 

การจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานท า ตามแนวทางการจดัทกัษะการเรียนรู่ในศตวรรษท่ี 21  

 

กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ประชำกรและปัญหำในกำรพัฒนำประเทศท ำให้เห็นว่ำเด็กแรกเกิดและเด็ก
ปฐมวัย อำยุ 0-5 ปี มีปัญหำควำมพร้อมตั้งแต่ในครรภ์ กำรโภชนำกำรและกำรเลี้ยงดูต่ ำกว่ำมำตรฐำน เด็กในวัย
เรียนอำยุ 5-14 ปี ได้รับกำรศึกษำไม่ทั่วถึง ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ ำกว่ำเกณฑ์ World Economic Forum 
2014 ไทยอยู่อันดับที่ 87 จำก 144 ประเทศ ซึ่งเดิมอยู่อันดับที่ 78 และเป็นอันดับที่  6 ในอำเซียน ช่วงวัยรุ่นและ
นักศึกษำ อำยุ 15-21 ปี ขำดควำมรู้และทักษะ ไม่พร้อมเข้ำสู่ตลำดแรงงำน มีพฤติกรรมเสี่ยงเรื่องกำรตั้งครรภ์ ยำ
เสพติด และอบำยมุข ช่วงวัยแรงงำน อำยุ 15-59 ปี มีกำรคุ้มครองจำกระบบประกันสังคมยังไม่ทั่วถึง มีกำรออม
น้อย มีหนี้มำก และผลิตภำพต่ ำ ช่วงผู้สูงอำยุ 60 ปีขึ้นไป ยังมีระบบดูแลไม่ได้มำตรฐำน ขำดรำยได้ ขำดกำรพัฒนำ
ทักษะกำรด ำรงชีวิตที่มีคุณภำพ และไม่มีส่วนร่วมในกำรท ำงำนและพัฒนำประเทศ เมื่อมำพิจำรณำปัญหำกำรจัด
กำรศึกษำมีนักเรียนจบภำคบังคับจ ำนวนมำกประมำณร้อยละ 40 ไม่ได้เรียนต่อและขำดทักษะและสมรรถนะทำง
อำชีพ 

 
ปัญหำกำรจัดกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ นักเรียนจบมัธยมศึกษำปีที่ 3 หรือปีที่ 6 ไม่ศึกษำต่อมีจ ำนวนถึง   

ร้อยละ 40 และขำดสมรรถนะกำรท ำงำนในสำขำอำชีพต่ำง ๆ สถำนประกอบกำรไม่ต้องกำรรับเข้ำท ำงำน และ
ประกอบอำชีพอิสระไม่ประสบผลส ำเร็จ เนื่องจำกขำดทักษะที่เป็น พ้ืนฐำนของสมรรถนะในแต่ละอำชีพ ส ำหรับ
นักเรียนที่จบมัธยมศึกษำปีที่ 3 เข้ำศึกษำต่อระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพมีเพียงร้อยละ 30  ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
นโยบำยกำรเพิ่มนักเรียนสำยช่ำงฝีมือแรงงำนให้ได้สัดส่วน สำยอำชีวะ : สำยสำมัญ เป็น 60 : 40 ที่มีอยู่ในจ ำนวน 
ร้อยละ 30 นั้น ยังมีสถำนศึกษำรองรับนักเรียนเข้ำศึกษำต่อไม่ครอบคลุมทุกอ ำเภอและต ำบล ท ำให้นักเรียนต้องไป
ศึกษำต่อในตัวจังหวัด ห่ำงไกลจำกครอบครัวส่งผลกระทบต่อภำวะเศรษฐกิจครอบครัว พฤติกรรมของนักเรียนตำม
กระแสของสังคมเมือง ผลที่เกิดตำมมำเกิดปัญหำพฤติกรรมเบี่ยงเบนออกกลำงคันเรียนไม่จบถึงร้อยละ 30 ส ำหรับ
นักเรียนที่เรียนต่อสำยสำมัญมัธยมศึกษำตอนปลำยมีจ ำนวนเท่ำกับสำยอำชีวศึกษำคือ ร้อยละ 30 ที่จะเข้ำศึกษำ
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ต่อในระดับอุดมศึกษำ นักเรียนเรียนต่อปริญญำตรีตำมค่ำนิยมเดิม ๆ ที่ขำดสมรรถนะในสำขำวิชำชีพไม่มีเส้นทำง
กำรศึกษำต่อสู่ลู่กำรประกอบอำชีพ (Career Path) ที่ชัดเจน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ศึกษำและพัฒนำ (Research and development) 
รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทำงสำขำวิชำชีพ โดยแก้ปัญหำกับ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประกอบด้วยรูปแบบกำรจัดทักษะกำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในรำยวิชำพ้ืนฐำน และรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพ่ือกำรมีงำนท ำอีก 3 รูปแบบ
ในรำยวิชำเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. รูปแบบการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กำรบริหำรจัดกำร 7 Module ตำม
กระบวนกำร Five Steps of Learning (QSCCS) และจัดท ำหน่วยเรียนรู้บู รณำกำรแบบพหุวิทยำกำร  
(Multidisciplinary Integration) ของคณะครูผู้สอน ซึ่งจะท ำให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้จำก 
Passive Learning มำเป็น Active Learning 

2. รูปแบบการจัดสมรรถนะอาชีพระยะสั้นในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยควำมร่วมมือกับหน่วยงำน 
หรือสถำบันทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีพ ร่วมกันพิจำรณำน ำเอำหลักสูตรอำชีพระยะสั้นมำจัดเป็นรำยวิชำเพ่ิมเติม ซึ่ง
จะท ำให้นักเรียนได้รู้จักอำชีพอย่ำงหลำกหลำยและมีกำรฝึกและถอดประสบกำรในหน่วยสมรรถนะอำชีพระยะสั้น
ค้นพบตนเองว่ำสนใจและมีควำมถนัดในกำรท ำงำนอำชีพใดได้ดี น ำไปใช้วำงแผนกำรศึกษำต่อหรือเป็นพ้ืนฐำนกำร
ประกอบอำชีพได้ 

3. รูปแบบการจัดเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)  โดยควำม
ร่วมมือกับวิทยำลัยในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ร่วมกัน พิจำรณำน ำรำยวิชำในหมวดวิชำ
ทักษะวิชำชีพของหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพมำจัดท ำรำยวิชำเพ่ิมเติมของหลักสูตรขั้นพ้ืนฐำน ในรำยวิชำ
เพ่ิมเติมของโรงเรียนขั้นพ้ืนฐำน และปรับรำยวิชำพ้ืนฐำนของหลักสูตรขั้นพ้ืนฐำนให้สอดคล้องกับรำยวิชำในหมวด
วิชำทักษะชีวิต และหมวดวิชำเลือกเสรีของหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ จะท ำให้นักเรียนได้ 2 วุฒิกำรศึกษำไม่
ต่ ำกว่ำ 3 ปี 
 

4. รูปแบบการจัดเตรียมพื้นฐานความถนัดในสาขาวิชาชีพในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  
โดยควำมร่วมมือกับภำควิชำของสถำบันอุดมศึกษำ ร่วมกันวิเครำะห์พ้ืนฐำนควำมรู้ที่เป็นควำมถนัดของกลุ่ม
สำขำวิชำในกำรศึกษำต่อในสำขำวิชำชีพในระดับอุดมศึกษำ จัดเป็นรำยวิชำเพ่ิมเติมของโรงเรียนขั้นพ้ืนฐำน และ
จัดวิชำเรียนรู้ประสบกำรณ์อำชีพให้สอดคล้องกับกลุ่มสำขำวิชำที่จะศึกษำต่อ  จะท ำให้นักเรียนได้ฝึกและถอด
ประสบกำรณ์ในสถำนประกอบกำรจริงจะท ำให้รู้จักตัวตนที่สอดคล้องกับบุคลิกภำพของนักเรียนเอง และได้เตรียม
ควำมรู้ในกลุ่มสำขำวิชำได้ตรงกับเส้นทำงที่นักเรียนจะศึกษำต่อ 

 กำรจัดท ำเส้นทำงกำรศึกษำต่อสู่กำรประกอบอำชีพให้กับนักเรียน จะต้องยึดหลักกำรให้นักเรียนรู้จัก
อำชีพอย่ำงหลำกหลำย และรับรู้ลักษณะของอำชีพในจังหวัดและอ ำเภอที่เป็นท้องถิ่นของนักเรียนเอง เป็นกำร
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กระตุ้นควำมสนใจให้กับตัวนักเรียน มีกำรประเมินบุคลิกภำพควำมเหมำะสมด้ำนอำชีพจะท ำนักเรียนได้รู้จักตัวตน
ท ำให้ตัดสินใจเลือกเรียนตำมโปรแกรมกำรเรียนที่สอดคล้องกับบุคลิกภำพของตัวนักเรียนเอง ซึ่งโรงเรียนจะต้อง
เปิดกลุ่มวิชำในรำยวิชำเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับประเภทและสำขำวิชำชีพที่เป็นไปตำมควำมต้องกำรอัตรำก ำลัง
แรงงำนของจังหวัดและอ ำเภอ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนจะเน้นกำรเรียนรู้แบบฝึกและถอดประสบกำรณ์ 
(Problem Based Learning : PBL) โดยปฏิบัติจริงในสถำนประกอบกำร หรือกลุ่มอำชีพอิสระ เพ่ือสร้ำงทักษะ
และสมรรถนะ ให้เกิดกำรค้นพบควำมถนัดของตนเอง ซึ่งจะท ำให้นักเรียนมองเห็นสำขำวิชำที่จะท ำกำรศึกษำต่อสู่
กำรประกอบอำชีพในแต่ละกลุ่มอำชีพในอนำคตได้เป็นอย่ำงดี ทั้งนี้นักเรียนจะสำมำรถเปลี่ยนเส้นทำงระหว่ำง
เรียนโดยเปลี่ยนโปรแกรมกำรเรียนได้ เมื่อนักเรียนค้นพบตนเองว่ำยังไม่ใช้โปรแกรมกำรเรียนที่ จะน ำไปสู่ควำม
ถนัดด้ำนอำชีพของเขำได้จริง 

 
 ควำมร่วมมือจัดกำรศึกษำสนองควำมต้องกำรอัตรำก ำลังแรงงำนในถิ่นฐำนโดยเฉพำะในจังหวัดและ
อ ำเภอเป็นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือรองรับกำรพัฒนำถิ่นฐำนให้ผู้เรียนได้รู้จักและเห็นควำมส ำคัญของถิ่นฐำนของ
ตนเองและสร้ำงเส้นทำงกำรศึกษำที่จะประกอบอำชีพพัฒนำคุณภำพชีวิตในถิ่นฐำนของตนเอง ซึ่งจ ำเป็นต้องอำศัย
ควำมรวมมือกันของทุกภำคส่วนในจังหวัดและอ ำเภอนั้น ๆ ก ำหนดควำมต้องกำรที่จะพัฒนำคุณภำพชีวิตของทุก
คนและทุกกลุ่มอำชีพ โดยเริ่มจำกวิเครำะห์ปัจจัยที่เป็นต้นทุนเดิมมีอะไรที่จะน ำไปพัฒนำต่อยอดได้บ้ำง ได้แก่ 
ทรัพยำกรในท้องถิ่น ภูมิอำกำศ กำรคมนำคม ศักยภำพคน และวิถีชุมชน ปัจจัยเหล่ำนี้จะเป็นตัวก ำหนดคุณภำพ
ชีวิตของคนในกำรประกอบอำชีพในจังหวัดและอ ำเภอ สถำนประกอบกำรทั้งภำครัฐ และเอกชน รวมถึงกลุ่มอำชีพ
อิสระที่มีอยู่ตอบสนองรองรับปัจจัยเหล่ำนั้นกับกำรสร้ำงงำนสร้ำงรำยได้พัฒนำคุณภำพชีวิตได้ดีเพียงใด จะต้องต่อ
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ยอดพัฒนำอะไรเพ่ิมเติม โดยเฉพำะก ำลังคนที่จะรองรับกระบวนกำรน ำเข้ำซึ่งวัตถุดิบ กำรแปรรูป บรรจุภัณฑ์ จัด
จ ำหน่ำย และก ำลังคนที่เป็นฝ่ำยสนับสนุน ส่งเสริมตัวกระบวนกำรและคุณภำพของคน 

 กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หน่วยงำนและสถำบันกำรศึกษำด้ำนอำชีพ และ
สถำบันกำรศึกษำอุดมศึกษำ จึงต้องท ำควำมร่วมมือกันตลอดแนวจัดท ำหลักสูตรรองรับควำมต้องกำรของสถำน
ประกอบกำร และกลุ่มอำชีพอิสระ ที่ส ำคัญต้องรองรับควำมสนใจ บุคลิกภำพ และควำมถนัดของผู้เรียน สร้ำง
เส้นทำงกำรศึกษำและส่งต่อให้ตรงตำมศักยภำพของผู้เรียนและมีควำมหมำยต่อกำรออกไปประกอบอำชีพอย่ำงมี
คุณภำพระดับฝีมือ 

 กำรจัดท ำโปรแกรมกำรเรียนตำมโครงสร้ำงของหลักสูตรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน โรงเรียนจะด ำเนินกำร
ในรำยวิชำเพ่ิมเติมให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรอัตรำก ำลังแรงงำนในจังหวัดและอ ำเภอ โดยควำมร่วมมือกับสถำน
ประกอบกำรและกลุ่มอำชีพอิสระ ใช้เป็นที่ฝึกและถอดประสบกำรณ์ในรำยวิชำควำมถนัดตำมสมรรถนะทำงอำชีพ
หลักสูตรอำชีพระยะสั้นส ำหรับมัธยมศึกษำตอนต้น และกำรฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพส ำหรับมัธยมศึกษำตอน
ปลำย ส่วนกำรจัดรำยวิชำควำมถนัดทำงวิชำที่เป็นพ้ืนฐำนควำมรู้ของสำขำอำชีพ ให้ท ำควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ด้ำนกำรฝึกอำชีพ หรือสถำบันทำงกำรศึกษำ ก ำหนดหลักสูตรรำยวิชำและผลกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโปรแกรม
กำรเรียนตำมประเภท หรือกลุ่มสำขำอำชีพ โดยระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นจัดท ำหลักสูตรรำยวิชำตำมหลักสูตร
อำชีพระยะสั้นของวิทยำลัยสำรพัดช่ำง หรือศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัด หรือหน่วยงำนอ่ืนที่มีกำรจัดท ำ
หลักสูตรอยู่ ส่วนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหลักสูตรทวิศึกษำให้ใช้หลักสูตรตำมโครงกำรเรียนร่วมหลักสูตร
อำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำย ซึ่งได้ท ำควำมร่วมมือกับกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำอำชีวศึกษำ
ไว้แล้ว ส ำหรับหลักสูตรรำยวิชำควำมถนัดทำงกลุ่มสำขำวิชำชีพในระดับอุดมศึกษำให้ท ำควำมร่วมมือกับ
มหำวิทยำลัยในภูมิภำคที่เปิดกลุ่มสำขำวิชำชีพรองรับโปรแกรมกำรเรียนของโรงเรียนอยู่ 

 กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้กำรเป็นผู้ประกอบกำร ให้โรงเรียนด ำเนินกำรในกิจกรรมชุมนุ ม และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นกำรรวมตัวกันของนักเรียนที่สนใจ หรือมีบุคลิกภำพด้ำนอำชีพแบบเดียวกัน เปิดบริษัท
จ ำลองที่มีกำรจดทะเบียน ท ำโครงกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำยสินค้ำ มีกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรตลำด ผลิตและ
จัดหำวัตถุดิบ ก ำหนดกระบวนกำรผลิตและแปรรูป สร้ำงกลยุทธ์กำรขำย กำรบรรจุผลิตภัณฑ์ กำรขำยและจัด
จ ำหน่ำย ตลอดจนกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประกอบกำร ท ำบัญชีรำยรับรำยจ่ำย สำมำรถปฏิบัติจริงอย่ำงยั่งยืน 
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บทที่ 2 
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานท า 

 

 หัวใจกำรจัดกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำคือกำรจัดวำงเส้นทำงกำรศึกษำสู่กำรประกอบอำชีพให้กับ
นักเรียนเป็นรำยบุคคล ทั้งนี้ต้องเป็นไปตำมควำมสนใจ บุคลิกภำพ และควำมถนัดของนักเรียนรำยบุคคล เมื่อ
นักเรียนรู้ข้อมูลควำมต้องกำรอัตรำก ำลังแรงในแต่ละประเภท และกลุ่มสำขำอำชีพของจังหวัดและอ ำเภอของ
นักเรียนแล้ว ควรท ำให้นักเรียนเริ่มส ำรวจตนเองเพ่ือจัดวำงเส้นทำงกำรศึกษำสู่กำรประกอบอำชีพ ซึ่งถือเป็น
บทบำทที่ส ำคัญของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษำจะต้องวำงรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร และจัดหำหรือสร้ำง
เครื่องมือกำรค้นพบตัวตนของนักเรียน เพ่ือไม่ให้เกิดกำรสูญเสียกำรลงทุนกำรจัดกำรศึกษำที่ไม่ตรงกับบุคลิกภำพ
และควำมถนัดของนักเรียนแม้นแต่คนเดียว แนวทำงกำรจัดเส้นทำงกำรศึกษำต่อสู่กำรประกอบอำชีพ มีดังนี้ 

1. จัดรายวิชาแนะแนวแนะน าลักษณะการท างานของแต่ละอาชีพท่ีส าคัญ  
 จัดรำยวิชำแนะแนวแนะน ำลักษณะกำรท ำงำนของแต่ละอำชีพที่ส ำคัญในจังหวัดและอ ำเภอของ
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ให้นักเรียนรู้จักอำชีพอย่ำงหลำกหลำย จัดนิทรรศกำร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ให้นักเรียนได้สืบค้นรับรู้ลักษณะของอำชีพที่สนใจในจังหวัดและอ ำเภอที่เป็นท้องถิ่นของนักเรียนเอง เป็นกำร
กระตุ้นควำมสนใจให้กับตัวนักเรียน บทบำทของงำนแนะแนวจะต้องประสำนงำนกับกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ได้จัดท ำคลังอำชีพและสถำนประกอบกำรเอำไว้แล้ว น ำเอำสำรสนเทศกำร
แนะน ำลักษณะอำชีพในเขตอ ำเภอและจังหวัดที่ส ำคัญที่สอดคล้องกับโปรแกรมกำรเรียนมำจัดประชำสัมพันธ์ให้
นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทรำบ และเป็นแหล่งควำมรู้ให้นักเรียนได้สืบค้นเพ่ือกระตุ้นสร้ำงควำมสนใจให้กับ
นักเรียน 

2. ประเมินบุคลิกภาพความเหมาะสมด้านอาชีพ 
 กำรประเมินบุคลิกภำพควำมเหมำะสมด้ำนอำชีพควรด ำเนินกำรให้กับนักเรียนก่อนขึ้นชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 2 และปีท่ี 4 และก่อนจบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เพ่ือท ำให้นักเรียนได้รู้จักตัวตนว่ำสนใจ มีบุคลิกภำพ 
และควำมถนัดเป็นไปตำมประเภท และกลุ่มสำขำวิชำชีพใด สำมำรถตัดสินใจเลือกเรียนตำมโปรแกรมกำรเรียนที่
เปิดหลักสูตรรำยวิชำตำมประเภท และกลุ่มสำขำวิชำชีพรองรับควำมต้องกำรอัตรำก ำลังแรงงำนของจังหวัดและ
อ ำเภอไว้แล้วนั้น บทบำทของโรงเรียน และงำนแนะแนวจะต้องประสำนงำนกับกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำของ
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ที่ได้มีกำรจัดหำหรือท ำควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่มีเครื่องมือประเมินบุคลิกภำพ
ด้ำนอำชีพไว้แล้ว เช่นกรมกำรจัดหำงำน มหำวิทยำลัยศรีปทุม ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
น ำมำใช้ประเมินนักเรียนรำยบุคคล สะท้อนผลกำรประเมินโดยใช้เทคนิคกำรแปลผล และกำรสื่อสำรกับนักเรียน
และผู้ปกครองให้เห็นภำพสะท้อนของตัวนักเรียนใช้เป็นข้อมูลกำรตัดสินใจเลือกโปรแกรมกำรเรียนต่อไป 

3. ส ารวจความต้องการอัตราก าลังแรงงานของท้องถิ่นระดับจังหวัดและอ าเภอ  
 กำรรู้ถึงควำมต้องกำรอัตรำก ำลังแรงงำนในจังหวัดและอ ำเภอจะท ำให้สำมำรถจัดท ำโปรแกรมกำร
เรียนในกำรเตรียมนักเรียนเข้ำสู่เส้นทำงของโลกของงำนอำชีพที่จะศึกษำต่อให้สอดคล้องกับควำมสนใจ บุคลิกภำพ 
และควำมถนัดของตัวนักเรียนเพ่ือออกมำประกอบอำชีพ พัฒนำถิ่นฐำนและคุณภำพชีวิตของตนเอง บทบำทของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ และกลุ่มนโยบำยและแผน ควรจัดเสวนำผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกอำชีพในจังหวัดและอ ำเภอ ตั้งแต่สถำนประกอบกำร กลุ่มอำชีพอิสระ หอกำรค้ำจังหวัด แรงงำน
จังหวัด อุตสำหกรรมจังหวัด ผู้น ำส่วนรำชกำร และผู้น ำท้องถิ่น รวมถึงสถำนบันทำงศึกษำ เพ่ือก ำหนดควำม
ต้องกำรอัตรำก ำลังแรงงำนในประเภท และกลุ่มสำขำวิชำชีพต่ำง ๆ บนพ้ืนฐำนปัจจัยที่มีผลต่อกำรพัฒนำต่อยอด
ให้เป็นอำชีพที่สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ที่ส ำคัญในจังหวัดและอ ำเภอ ข้อสรุปกำรเสวนำจะท ำให้ได้รู้ควำมต้องกำร
สมรรถนะควำมรู้ และคุณลักษณะของประเภท และกลุ่มสำขำวิชำชีพต่ำง ๆ ที่ตรงกับควำมต้องกำรของสถำน
ประกอบกำร และกลุ่มอำชีพอิสระ บทบำทของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจำกนั้นควรด ำเนินกำรจัดท ำคลัง
แนะน ำสถำนประกอบกำร แหล่งเรียนรู้ และลักษณะอำชีพต่ำง ๆ ที่ส ำคัญในจังหวัดและอ ำเภอ และบทบำทอีก
ประกำรหนึ่งคือประสำนงำนกับหอกำรค้ำจังหวัด แรงงำนจังหวัด อุตสำหกรรมจังหวัด จัดท ำแผนควำมต้องกำร
อัตรำก ำลังแรงงำนของจังหวัดและอ ำเภอ ระยะ 8 ปี และมีกำรทบทวนทุกปีเพ่ือให้ข้อมูลสอดคล้องกับส ำนักงำน
สถิติแห่งชำติ ข้อมูลและสำรสนเทศเหล่ำนี้จะเป็นประโยชน์ต่องำนแนะแนวของโรงเรียนเป็นอย่ำงมำก  

4. จัดท าโปรแกรมการเรียนรองรับประเภทและสาขาวิชาชีพ หรือกลุ่มสาขาวิชา 
 กำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำในรำยวิชำเพ่ิมเติมต้องค ำนึงถึงควำมสอดคล้องกับควำมถนัดทำง
ทักษะและสมรรถนะทำงอำชีพ และควำมถนัดทำงสำขำวิชำชีพ ซึ่งจะต้องจัดให้สอดรับกัน และรองรับ พ้ืนฐำน
กำรศึกษำต่อในประเภทและสำขำตำมหลักสูตรของอำชีวศึกษำ หรือกลุ่มสำขำวิชำตำมหลักสูตรของอุดมศึกษำ 
ส ำหรับมัธยมศึกษำตอนต้นควรจัดเป็นหลักสูตรระยะสั้นที่อิงหน่วยสมรรถนะในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 เป็นลักษณะ
กลุ่มสมรรถนะย่อยแบบหลำกหลำยสำขำวิชำชีพ และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เป็นลักษณะหน่วยสมรรถนะที่
เฉพำะสำขำของประเภทวิชำชีพมำกขึ้น บทบำทของศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจะท ำกำร
ประสำนงำนและท ำควำมร่วมมือกับกับหน่วยงำนที่จัดหลักสูตรด้ำนควำมถนัดทำงสมรรถนะอำชีพ และควำมถนัด
ด้ำนกลุ่มสำขำวิชำชีพ เพ่ือรวบรวมหลักสูตรเหล่ำนั้นให้บริกำรแนะน ำหลักสูตรอำชีพต่ำง ๆ เป็นแหล่งควำมรู้ให้กับ
ฝ่ำยวิชำกำรของสถำนศึกษำ และงำนหลักสูตรน ำไปจัดท ำควำมร่วมมือใช้หลักสูตรด้ำนอำชีพกับหน่วยงำน ใน 3 
ลักษณะ คือ 
 ลักษณะที่ 1 หลักสูตรรำยวิชำหน่วยสมรรถนะอำชีพระยะสั้น และกลุ่มวิชำที่เป็นพ้ืนฐำนควำมรู้
ของรำยวิชำหน่วยสมรรถนะอำชีพระยะสั้นในรำยวิชำเพ่ิมเติมในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น โดยชั้นมัธยมศึกษำปี
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ที่ 1 และปีท่ี 2 จัดรำยวิชำ 1 หน่วยกิต จัดหน่วยสมรรถนะอำชีพย่อยได้มำกกว่ำ 1 สำขำของประเภทวิชำชีพ และ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จัดหน่วยสมรรถนะอำชีพ 1 หน่วยกิต จัดเป็นเฉพำะทำงสำขำของประเภทที่นักเรียนสนใจ
และมีควำมถนัดให้มำกขึ้น สถำนศึกษำจะท ำควำมร่วมมือกับวิทยำลัยสำรพัดช่ำง สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ หรือศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัด สังกัดกรมกำรจัดหำงำน หรือศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียน 
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำนอกโรงเรียน เป็นต้น 
 ลักษณะที่ 2 หลักสูตรทวิศึกษำหรือกำรเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำย 
นักเรียนที่สนใจ มีบุคลิกภำพ และควำมถนัดจำกกำรได้เรียนหน่วยสมรรถนะระยะสั้นในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
นักเรียนจะพบตัวตนว่ำมีบุคลิกภำพ และมีควำมถนัดเหมำะสมกับประเภท หรือกลุ่มสำขำวิชำชีพใด แต่ถ้ำมีควำม
ถนัดในสำขำวิชำที่เป็นพ้ืนฐำนของควำมถนัดของกลุ่มสำขำวิชำชีพต่ ำกว่ำเกณฑ์ นักเรียนควรตัดสินใจเลือกเรียน
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ ตำมประเภทและสำขำวิชำชีพที่มีควำมถนัด กับวิทยำลัยในสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ แต่ถ้ำอยู่ห่ำงไกลควรเลือกเรียนหลักสูตรทวิศึกษำในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เมื่อนักเรียนจบหลักสูตรจะได้รับวุฒิกำรศึกษำ 2 หลักสูตร คือได้ทั้งวุฒิ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ และวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย บทบำทของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึ กษำ 
โดยศึกษำนิเทศก์จะท ำกำรประสำนควำมร่วมมือกับวิทยำลัย หรือสถำบันกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ รวบรวบหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ ตำมประเภท และสำขำวิชำชีพของวิทยำลัย 
และสถำบันที่มีกำรเปิดสอนที่สอดรับกับควำมต้องกำรอัตรำก ำลังแรงงำนของจังหวัดและอ ำเภอ จัดท ำเป็นแหล่ง
ควำมรู้ให้ฝ่ำยวิชำกำรของสถำนศึกษำ และงำนหลักสูตร ได้น ำไปประสำนจัดท ำควำมร่วมมือกับวิทยำลัย และ
สถำบันกำรศึกษำดังกล่ำว 
 ลักษณะที่ 3 หลักสูตรเตรียมกลุ่มสำขำวิชำชีพกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ นักเรียนที่สนใจ มี
บุคลิกภำพ และควำมถนัดจำกกำรได้เรียนหน่วยสมรรถนะระยะสั้นในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น นักเรียนจะพบ
ตัวตนว่ำมีบุคลิกภำพ และมีควำมถนัดเหมำะสมกับกลุ่มสำขำวิชำชีพที่มีพ้ืนฐำนควำมรู้รำยวิชำเป็นไปตำมเกณฑ์ 
นักเรียนควรตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรเตรียมกลุ่มสำขำวิชำชีพตำมควำมถนัด ตำมที่สถำนศึกษำจัดท ำโปรแกรม
กำรเรียนร่วมกับสถำบันกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ บทบำทของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ โดยศึกษำนิเทศก์จะท ำกำรประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันอุดมศึกษำและสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ร่วมกันจัดท ำหลักสูตรเตรียมกลุ่มสำขำวิชำต่ำง ๆ ในรำยวิชำเพ่ิมเติม ที่สอดรับกับประเภท และกลุ่มอำชีพใน
จังหวัดและอ ำเภอ และจัดรำยวิชำฝึกและถอดประสบกำรณ์ในช่วงวัดหยุด หรือปิดภำคฤดูร้อนตำมประเภท และ
กลุ่มอำชีพที่นักเรียนเลือกโปรแกรมกำรเรียน 

5. จัดผลการเรียนรู้และสาระส าคัญรายวิชาตามประเภทและกลุ่มสาขาวิชาชีพของรายวิชา
เพิ่มเติม 
 ผลกำรเรียนรู้ และสำระส ำคัญรำยวิชำ ในรำยวิชำที่เป็นควำมถนัดตำมสมรรถนะอำชีพจะถูก
ก ำหนดตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะ ซึ่งจะน ำควำมสำมำรถที่จ ำเป็นส ำหรับกำรท ำงำนมำใช้เป็นฐำนหรือเนื้อหำของ
กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถตำมเนื้อหำนั้น มีกำรก ำหนดผลกำรเรียนรู้ชัดเจนว่ำผู้เรียนสำมำรถ
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ท ำอะไรได้เมื่อจบหลักสูตร ใช้มำตรฐำนสมรรถนะเป็นกรอบในกำรพัฒนำหลักสูตร ก ำหนดเนื้อหำ วำงแผนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนและประเมินผล เชื่อมโยงสู่กำรรับรองคุณวุฒิ  มีเกณฑ์กำรปฏิบัติงำน เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์กำร
ประเมินที่ชัดเจน ตำมมำตรฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำน และตำมมำตรฐำนด้ำนผลงำน วิทยำลัย หรือสถำบันในสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ และสถำบันอ่ืน ได้จัดท ำไว้แล้วสำมำรถท ำควำมร่วมมือในกำรน ำเอำ
หลักสูตรมำใช้ได้เลย ส่วนผลกำรเรียนรู้ และสำระส ำคัญรำยวิชำ ในรำยวิชำที่เป็นควำมรู้พ้ืนฐำนควำมถนัดทำง
กลุ่มสำขำวิชำของหลักสูตรฐำนสมรรถนะอำชีพต่ำง ๆ จะถูกก ำหนดตำมควำมถนัดวิชำที่เป็นพ้ืนฐำนควำมรู้ของ
กลุ่มสำขำวิชำ หรือประเภทสำขำวิชำ บทบำทของศึกษำนิเทศก์ ควรช่วยให้งำนหลักสูตร และครู เข้ำใจหลักสูตร
ฐำนสมรรถนะ และหลักสูตรควำมถนัดทำงกลุ่มสำขำวิชำ และช่วยท ำผลกำรเรียนรู้ และสำระส ำคัญร่วมกับ
สถำบันกำรศึกษำอุดมศึกษำในแต่ละภูมิภำค กำรจัดท ำสำระส ำคัญมีแนวทำงดังนี้ 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ให้เรียนรู้โลกของงำนอำชีพในอ ำเภอและจังหวัดของนักเรียน ที่นักเรียน
จะเรียนรู้ถึงลักษณะทั่วไปของกำรท ำงำนในแต่ละอำชีพ รู้จักพ้ืนฐำนควำมรู้ที่ช่วยน ำไปใช้ในกำรท ำงำนในแต่ละ
อำชีพ และรู้จักเครื่องมืออุปกรณ์เบื้องต้นที่ใช้ในกำรท ำอำชีพ โดยมีวิชำแนะแนวเป็นแหล่งแนะน ำคลังควำมรู้เรื่อง
อำชีพเกิดควำมสนใจอำชีพอย่ำงหลำกหลำย 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และปีที่ 2 นักเรียนจะได้เรียนหลักสูตรฐำน
สมรรถนะอำชีพระยะสั้นในรำยวิชำเพ่ิมเติม ที่เป็นหน่วยสมรรถนะย่อย ๆ แบบหลำกหลำย และเมื่อขึ้นระดับ
มัธยมศึกษำปีที่ 3 นักเรียนจะได้เรียนหน่วยสมรรถนะในประเภทและสำขำวิชำชีพตำมที่นักเรียนสนใจ ตำม
บุคลิกภำพ และควำมถนัดของตัวนักเรียน นักเรียนจะได้ฝึกทักษะและสร้ำงสมรรถนะทำงอำชีพต่ำง ๆ โดยท ำ
ควำมร่วมมือขอใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะและบุคลำกรหรือวิทยำกร กับ ศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัด วิทยำลัย
สำรพัดช่ำงจังหวัด หรือหน่วยงำนอ่ืนที่จัดท ำหลักสูตรฐำนสมรรถนะอำชีพระยะสั้น น ำมำจัดท ำเป็นรำยวิชำ
เพ่ิมเติมของสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ซึ่งจะใช้สถำนประกอบกำรทั้งรัฐ และเอกชน ตลอดจนกลุ่มอำชีพอิสระเป็น
สถำนที่ฝึกและถอดประสบกำรณ์ให้กับนักเรียน กำรจัดโปรแกรมกำรเรียนเป็นหลักสูตรอำชีพระยะสั้นในรำยวิชำ
เพ่ิมเติมจะจัดรองรับอำชีพที่เป็นไปตำมควำมต้องกำรอัตรำก ำลังแรงงำนของจังหวัดและอ ำเภอ และรองรับควำม
สนใจและบุคลิกภำพด้ำนอำชีพของนักเรียนเป็นรำยบุคคล เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมที่นักเรียนได้ฝึกทักษะและ
สร้ำงสมรรถนะทำงอำชีพต่ำง ๆ ท ำให้นักเรียนสำมำรถค้นหำควำมถนัดของตนเองได้ดีขึ้นก่อนจบชั้นมัธยมศึกษำปี
ที่ 3 และจะสำมำรถใช้เป็นข้อมูลกำรตัดสินใจเลือกเรียนในโปรแกรมกำรเรียนตำมสำขำวิชำชีพในระดับชั้น ชั้น
มัธยมศึกษำตอนปลำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ หรือเป็นสมรรถนะพ้ืนฐำนตำมกลุ่มอำชีพที่ใช้ประกอบอำชีพในกรณี
ที่ไม่ได้ศึกษำต่อ 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย กำรจัดท ำผลกำรเรียนรู้ และสำระส ำคัญรำยวิชำตำมประเภท และ
สำขำวิชำชีพ ของหลักสูตรทวิศึกษำ จะถูกปรับจำกหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ จำกสมรรถนะของรำยวิชำมำเป็นผลกำรเรียนรู้รำยวิชำ ส่วนค ำอธิบำยรำยวิชำจะถูกปรับมำเป็น
สำระส ำคัญรำยวิชำ ซึ่งได้มีกำรวิเครำะห์และจัดท ำเอกสำรแบบเทียบเคียงรำยวิชำ หรือกลุ่มวิชำ ของส ำนัก
มำตรฐำนของทั้ง 2 ส ำนักงำนไว้ตำมข้อตกลงควำมร่วมมือกันระหว่ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำและ
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนไว้เรียบร้อยทั้งรำยวิชำพ้ืนฐำน และรำยวำเพ่ิมเติม สถำนศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน และวิทยำลัย หรือสถำบันอำชีวศึกษำ สำมำรถน ำมำใช้เป็นเอกสำรประกอบกำรจัดท ำควำมร่วมมือกันได้
เลย ซึ่งบทบำทของศึกษำนิเทศก์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำควรท ำกำรรวบรวมเอกสำรแบบเทียบเคียง
ดังกล่ำวให้เป็นแหล่งควำมรู้กับสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน และท ำควำมเข้ำใจ ให้ควำมรู้ให้สำมำรถปฏิบัติได้ถูกต้อง 
 ส ำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย ที่มีกำรจัดท ำหลักสูตรเตรียมพ้ืนฐำนควำมถนัดตำมกลุ่ม
สำขำวิชำในกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ กำรจัดท ำผลกำรเรียนรู้ และสำระส ำคัญรำยวิชำ ควรให้มหำวิทยำลัยในแต่
ละภูมิภำคเป็นพ่ีเลี้ยง เนื่องจำกผลกำรเรียนรู้และสำระส ำคัญในกลุ่มสำขำควำมถนัดจะมีผลต่อพ้ืนฐำนควำมรู้ใน
สำขำวิชำชีพที่นักเรียนจะใช้เรียนต่อ ได้แก่ กลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ กลุ่มวิทยำศำสตร์กำยภำพและชีวภำพ กลุ่ม
วิศวกรรมศำสตร์ กลุ่มสถำปัตยกรรมศำสตร์ กลุ่มเกษตรศำสตร์ กลุ่มบริหำร พำณิชยศำสตร์ กำรบัญชี กำร
ท่องเที่ยวและโรงแรม เศรษฐศำสตร์ กลุ่มครุศำสตร์ ศึกษำศำสตร์ พลศึกษำและสุขศึกษำ กลุ่มศิลปกรรมศำสตร์ 
และกลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ซึ่งกลุ่มสำขำวิชำเหล่ำนี้จะถูกรองรับวิชำควำมถนัดทำงอำชีพต่ำงกันไป 
ได้แก่ วิชำควำมถนัดทำงคณิตศำสตร์ วิชำควำมถนัดทำงวิทยำศำสตร์ วิชำควำมถนัดทำงวิศวกรรมศำสตร์ วิชำ
ควำมถนัดทำงสถำปัตยกรรมศำสตร์ วิชำควำมถนัดทำงวิชำชีพครู วิชำควำมถนัดทำงศิลปกรรมศำสตร์ วิชำควำม
ถนัดทำงภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำฝรั่งเศส ภำษำเยอรมัน ภำษำญี่ปุ่น ภำษำจีน ภำษำอำหรับ และภำษำบำลี) ส่วน
รำยวิชำฝึกและถอดประสบกำรณ์ในวันหยุดและภำคฤดูร้อน ควรจัดท ำผลกำรเรียนร่วมกับสถำนประกอบกำร และ
มหำวิทยำลัย เพ่ือให้ไปสังเกต ถอดประสบกำรณ์ที่จะเรียนรู้อุปกรณ์ เครื่องมือ เรียนรู้ค ำศัพท์และภำษำเฉพำะทำง
ของกลุ่มสำขำวิชำชีพ เรียนรู้ทักษะกระบวนกำรและขั้นตอน วิธีกำรท ำงำน รวมถึงบุคลิกภำพ และทัศนคติต่อ
อำชีพที่จะเข้ำศึกษำต่อในคณะและสำขำวิชำชีพที่เลือกโปรแกรมกำรเรียนนั้น ๆ  บทบำทศึกษำนิเทศก์ส ำนัก งำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จะต้องประสำนควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยในภูมิภำคที่เปิดกลุ่มสำขำวิชำชีพตำมควำม
ต้องกำรอัตรำก ำลังแรงงำนของจังหวัดและอ ำเภอ ร่วมกับงำนหลักสูตรของสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนวิเครำะห์และ
ก ำหนดผลกำรเรียนและสำระส ำคัญในรำยวิชำควำมถนัดที่เป็นพ้ืนฐำนควำมรู้ ในกลุ่มสำขำวิชำชีพ (โปรแกรมกำร
เรียน) บทบำทที่ส ำคัญอีกประกำรหนึ่ง คือร่วมมือกับมหำวิทยำลัยให้ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจกับครูถึงควำม
แตกต่ำงของวิชำควำมถนัดทำงวิชำ 7 วิชำ กับวิชำพ้ืนฐำนตำมหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

6. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้แบบฝึกและถอดประสบการณ์บนฐานวิจัย 
(Problem-Based Learning & Project-Based Learning: PBL)  
 กำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้และจัดกระบวนกำรเรียนรู้เน้นไปที่กำรเปลี่ยนบทบำทของตัวครูจำก
บทบำทที่เป็นผู้สอน (Teacher) มำเป็นบทบำทผู้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ (Facilitator) และสร้ำงองค์
ควำมรู้ด้วยตนเอง เป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning เปลี่ยนจำกเดิมที่สอนแบบ Passive 
Learning ซึ่งตำมแนวทำงกำรจัดทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทำงสำขำวิชำชีพ ได้น ำกรอบ
ทฤษฎี QSCCS มำเป็นกรอบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  และใช้แนวคิดพหุวิทยำกำร (Multidisciplinary 
approach) มำจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรแบบข้ำมสำขำวิชำ (Transdisciplinary Integration) ของคณะ
ครูผู้สอน บทบำทของศึกษำนิเทศก์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ควรรวบรวมองค์ควำมรู้ให้ครูได้ศึกษำและลง
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ไปช่วยพำคณะครูในแต่ละระดับชั้นท ำหน่วยเรียนรู้บูรณำกำรของระดับชั้นที่ไม่แยกส่วนกันสอน กำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ตำมกรอบทฤษฎี QSCCS จะเป็นกำรเรียนรู้แบบฝึกและถอดประสบกำรณ์ (Problem-Based 
Learning) และต่อยอดด้วยกำรจัดท ำโครงงำน (Project-Based Learning) บทบำทของศึกษำนิเทศก์จึงควรนิเทศ
คณะครูให้จัดกำรสอนเป็นคณะครูในแต่ละหน่วยสมรรถนะพัฒนำทักษะของนักเรียนให้ เกิดทักษะกำรสังเกต 
น ำไปสู่กำรตั้งค ำถำมที่ค้นหำต้นเหตุ (ท ำไม อะไร อย่ำงไร) พร้อมกำรคำดเดำค ำตอบ ที่จะท ำให้เกิดควำมพยำยำม
ที่จะรู้ค ำตอบ และพยำยำมสืบค้น รวบรวมทฤษฎีควำมรู้ที่เชื่อถือได้น ำมำสนับสนุน หรือโต้แย้งกำรคำดเดำค ำตอบ
อย่ำงสมเหตุสมผล สำมำรถอธิบำยและแก้ปัญหำข้อสงสัยในแต่ละปรำกฏกำรณ์ได้ ซึ่งจะท ำให้นักเรียนน ำทักษะไป
ใช้อธิบำยและแก้ปัญหำกระบวนกำรและขั้นตอนขณะที่นักเรียนไปฝึกประสบกำรณ์กับสถำนประกอบกำร หรือ
กลุ่มอำชีพอิสระ 

7. วัดผลที่มีคุณภาพสูงและประเมินผลอย่างสมดุลเชิงคุณภาพ 
 กำรวัดผลที่มีคุณภำพสูง คือ กำรวัดผลตรงตำมระดับพฤติกรรมและตรงตำมหลักควำมรู้ที่ถูก
ก ำหนดไว้แต่ละตัวชี้วัดรำยวิชำ หรือตรงตำมฐำนสมรรถนะและควำมรู้ที่ต้องกำรให้ปฏิบัติได้ ข้อส ำคัญต้องตรงกับ
กำรท ำกิจกรรมกำรเรียนรู้  
 กำรวัดผลรำยวิชำพ้ืนฐำนจะจัดกลุ่มระดับพฤติกรรมเป็น 3 ด้ำน คือด้ำนควำมรู้ (knowledge) 
หรือ Cognitive domain ด้ำนทักษะกำรปฏิบัติ  ( skill) หรือ Psychomotor domain และด้ำนเจตนคติ  
(attitude) หรือ Affective domain และในแต่ละด้ำนจะมีระดับควำมลึกของกำรวัดแตกต่ำงกันไป ได้แก่ด้ำน
ควำมรู้ (knowledge) ประกอบด้วย ควำมจ ำ ควำมเข้ำใจ กำรน ำไปประยุกต์ใช้ กำรวิเครำะห์ กำรสังเครำะห์ และ
กำรประเมินค่ำ ด้ำนทักษะกำรปฏิบัติ (skill) ได้แก่ กำรท ำได้ตำมแบบที่ก ำหนดให้ กำรท ำได้โดยไม่ต้องดูแบบ กำร
ท ำได้ส ำเร็จทุกครั้ง กำรท ำได้ส ำเร็จทุกครั้งและมีคุณภำพ และกำรประยุกต์น ำไปใช้กับเรื่องอ่ืนได้ ด้ำนเจตนคติ 
(attitude) ได้แก่ กำรรับรู้ปรำกฏกำรณ์ กำรตอบสนองที่จะหำควำมจริง กำรได้หลักควำมรู้ยึดถือเป็นหลักควำมรู้ 
กำรน ำหลักควำมรู้ไปจัดระบบเพื่อกำรปฏิบัติและแสดงออก และกำรให้หลักควำมรู้ไปใช้ปฏิบัติในวิถีชีวิต 
 กำรวัดผลวิชำควำมถนัดทำงอำชีพถูกก ำหนดตำมมำตรของสมรรถนะ (Competency Standard) 
ซึ่งเป็นข้อก ำหนดหรือเกณฑ์มำตรฐำนของสมรรถนะที่คำดหวังว่ำบุคลำกรจะบรรลุส ำหรับอำชีพหนึ่ง รวมทั้งควำมรู้
และควำมเข้ำใจ ซึ่งก ำหนดเป็น มำตรฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำน มำตรฐำนด้ำนผลงำน หรือทั้งมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนและผลงำน ในมำตรฐำนของสมรรถนะจะเป็นควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
ทักษะปฏิบัติ และทักษะด้ำนควำมคิดในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิผลตำมมำตรฐำนที่ต้องกำรของอำชีพ 
 กำรวัดผลวิชำควำมถนัดทำงวิชำชีพ จะถูกก ำหนดเป็นผลกำรเรียนรู้ที่เป็นพ้ืนฐำนควำมรู้ ของกลุ่ม
สำขำวิชำชีพ หรือประเภทวิชำชีพ ซึ่งจะถูกก ำหนดเป็น 3 ด้ำน เช่นเดียวกับกำรวัดผลรำยวิชำพ้ืนฐำน 
 กำรประเมินแบบสมดุลเชิงคุณภำพ เป็นกำรแปลผลจำกำรวัดผลทั้ง 3 ด้ำน ในรูปตำรำงหรือกรำฟ 
ส ำหรับนักเรียนรำยบุคคล หรือรำยกลุ่ม ที่แสดงควำมสัมพันธ์สอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกันทั้งด้ำนทักษะ เจตน
คติ และควำมรู้ และจะเป็นประโยชน์อย่ำงมำกในรำยวิชำควำมถนัดทำงสำขำวิชำชีพที่เป็นพ้ืนฐำนของกลุ่มอำชีพ 
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จะเสดงควำมโดดเด่นเป็นพิเศษสำมำรถน ำไปใช้ตัดสินใจกำรสร้ำงเส้นทำงกำรศึกษำสู่กำรประกอบอำชีพได้เป็น
อย่ำงดี 
 บทบำทของศึกษำนิเทศก์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ควรท ำสื่อให้ควำมรู้เรื่องกำรวัดผลที่ตรง
ตำมระดับพฤติกรรมและตรงตำมหลักควำมรู้ที่ถูกก ำหนดไว้แต่ละตัวชี้วัดรำยวิชำ หรือตรงตำมฐำนสมรรถนะและ
ควำมรู้ที่ต้องกำรให้ปฏิบัติได้ และรวบรวมข้อทดสอบที่อิงมำตรฐำนกำรเรียนรู้ และตัวชี้วัดรำยวิชำ อิงระดับ
พฤติกรรมของผลกำรเรียนรู้ และอิงมำตรฐำนของสมรรถนะ จัดท ำคลังข้อทดสอบที่เป็นมำตรฐำนระดับท้องถิ่น
เพ่ือแลกเปลี่ยนกันใช้ของสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

8. จัดการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการในกิจกรรมชุมนุม  
 นักเรียนมีทักษะและสมรรถนะตำมประเภทวิชำชีพ และสำขำวิชำชีพ นักเรียนสำมำรถเข้ำอยู่ใน
สถำนประกอบกำรอย่ำงมีฝีมือแรงงำน แต่ยังไม่สำมำรถไปเป็นผู้ประกอบกำรในอำชีพอิสระได้ประสบผลส ำเร็จ 
เนื่องจำกขำดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้กำรเป็นผู้ประกอบกำร กำรจัดหลักสูตรสถำนศึกษำควรจัดกิจกรรมชุมนุม 
และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนเสริมหลักสูตร เป็นกระบวนกำรเรียนรู้กำรเป็นผู้ประกอบกำร โดยให้อิสระของนักเรียน
ทุกคนได้เลือกจับกลุ่มที่สนใจ และมีควำมถนัดในกำรประกอบกำรค้ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ที่มีกำรรวมตัวกันจด
ทะเบียนกำรประกอบกำรธุรกิจ ท ำโครงกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำยสินค้ำ มีกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรตลำด ผลิต
และจัดหำวัตถุดิบ ก ำหนดกระบวนกำรผลิตและแปรรูป สร้ำงกลยุทธ์กำรขำย กำรบรรจุผลิตภัณฑ์ กำรขำยและจัด
จ ำหน่ำย ตลอดจนกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประกอบกำร ท ำบัญชีรำยรับรำยจ่ำย สำมำรถปฏิบัติจริงอย่ำงยั่งยืน  
 บทบำทศึกษำนิเทศก์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ควรจัดหำรวบรวมสื่อตัวอย่ำงที่ แสดง
กระบวนกำรและขั้นตอนกำรเป็นผู้ประกอบกำร หรือน ำผู้ที่ประสบควำมส ำเร็จในชีวิตกำรประกอบกำร ใช้เป็นสื่อ
สร้ำงแรงบันดำนใจให้กับนักเรียน ส่วนกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำควรมีกำรจัดแสดงผลงำน จัดเวทีตลำดกำรค้ำ
เป็นระยะ เพ่ือติดตำมผลควำมก้ำวหน้ำกำรเรียนรู้กำรเป็นผู้ประกอบกำร 

9. จัดการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชากรณีเปลี่ยนโปรแกรมการเรียน 
 กรณีนักเรียนยังไม่ค้นพบตัวตน ที่เป็นบุคลิกภำพ และควำมถนัดด้ำนอำชีพ มีเพียงควำมสนใจเมื่อ
นักเรียนเลือกโปรแกรมกำรเรียนอำจจะไม่ตรงกับตัวตนที่แท้จริงของนักเรียน เมื่อนักเรียนเรียนไปสักระยะหนึ่ง
ค่อยมำพบตัวตน สถำนศึกษำจึงต้องปรับเส้นทำงกำรศึกษำให้กับนักเรียนไม่ว่ำจะเปลี่ยนจำกเส้นทำงสู่อุดมศึกษำ
มำเป็นเส้นทำงสำย Technician หรือจำกประเภทวิชำหนึ่งไปอีกประเภทวิชำหนึ่ง หรือกรณีอ่ืน ๆ สถำนศึกษำจึง
ควรท ำหลักเกณฑ์กำรเทียบโอนหน่วยกิจรำยวิชำที่พ้ืนฐำนเรียนร่วมกัน และเทียบสำระส ำคัญรำยวิชำและจ ำนวน
ชั่วโมงกำรเรียน ซึ่งจะท ำให้กำรจัดเส้นทำงกำรศึกษำสู่กำรประกอบอำชีพได้ตรงกับศักยภำพของนักเรียนอย่ำง
แท้จริงลดกำรสูญเสียกำรตกงำน หรือเปลี่ยนงำนในอนำคตส ำหรับผู้เรียน 
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บทท่ี 3 

การบริหารจัดการการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสาขาวิชาชีพ 

กระบวนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงกำรจัดทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นกำร
เปลี่ยนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจำก Passive Learning เป็น Active Learning ซึ่งหมำยถึงกำรเปลี่ยนบทบำท
ของตัวครูจำกบทบำทที่เป็นผู้สอน (Teacher) มำเป็น บทบำทผู้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ (Facilitator) และ
สร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง ซึ่งตำมแนวทำงกำรจัดทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทำงสำขำ
วิชำชีพ ได้น ำกรอบทฤษฎี QSCCS มำเป็นกรอบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  และใช้แนวคิดพหุวิทยำกำร 
(Multidisciplinary approach) มำจัดกำรเรียนรู้ แบบบูรณำกำรแบบข้ำมสำขำวิชำ (Transdisciplinary 
Integration) ของคณะครูผู้สอน 

 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงกำรจัดทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  จะใช้กระบวนกำร
บริหำรจัดกำร 7 โมดูล เริ่มจำกกำรรู้จักบริบทสภำพแวดล้อมของท้องถิ่นในอ ำเภอและจังหวัด น ำมำจัดท ำหน่วย
เรียนรู้บูรณำกำรที่ใช้เป็นสถำนกำรณ์กระตุ้น ท ำให้เกิดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงไปค้นหำค ำตอบของหลัก
ควำมรู้ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดรำยวิชำ เกิดแรงบันดำนใจพัฒนำต่อยอดเทคโนโลยีเดิม สร้ำงเป็น
นวัตกรรมข้ึนใช้อ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินชีวิต ซึ่งสำมำรถวัดผลและประเมินผลได้ตำมสภำพจริง ที่จะท ำให้
นักเรียนได้ค้นพบตัวตนในศักยภำพ บุคลิกภำพ และควำมถนัดต่ออำชีพต่ำง ๆ ในอ ำเภอและจังหวัดของตน ที่มี
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กำรเรียนรู้และเข้ำถึงองค์ควำมรู้ได้อย่ำงรวดเร็วและกว้ำงขวำง จึงได้ก ำหนดกรอบกำรบริหำรจั ดกำรเป็น 7 โมดูล 
ดังนี้ 

1. ส ารวจความต้องการของถิ่นฐานระดับจังหวัดและอ าเภอ 
หลักกำรเรียนรู้เริ่มต้นจำกบุคคลต้องอยำกรู้จึงจะพยำยำมที่จะเรียนรู้ สืบค้นหำค ำตอบ สิ่งที่ท ำให้

จุดเริ่มต้นอยำกรู้ คือสถำนกำรณ์กระตุ้น ได้แก่แหล่งเรียนรู้ และสถำนประกอบกำร ที่อยู่ในจังหวัดและอ ำเภอที่ใกล้
ตัวที่มีควำมรู้จักคุ้นเคยที่สุด กลไกตำมธรรมชำติเมื่อเกิดค ำถำมสงสัยก็จะคำดเดำค ำตอบ ซึ่งเป็นทักษะกำรสังเกต
ตำมกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ สำระที่ 8.1 สังเกตเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภำพ และเชิงปริมำณที่มีรำยละเอียด
ของข้อมูลที่มำกพอ จะท ำให้เกิดประเด็นสงสัยตั้งค ำถำมอยำกรู้ พร้อมกับคำดเดำค ำตอบ ซึ่งเป็นกระบวนกำรขั้น 
Learn to question: Q ของ QSCCS ดังนั้นกระบวนกำรบริหำรจัดกำรน ำหลักสูตรไปใช้จึงต้องด ำเนินกำรส ำรวจ
ควำมต้องกำรของถิ่นฐำนระดับจังหวัดและอ ำเภอ ผลกำรส ำรวจจะท ำให้เกิดสิ่งต่อไปนี้ 

1.1 คลังแหล่งเรียนรู้ 
คลังแหล่งเรียนรู้ “เป็นแหล่ง” หรือ “สถำนที่” ที่เป็นที่รวมข้อมูลข่ำวสำร สำรสนเทศ และ

ประสบกำรณ์ ซึ่งรวมถึงสถำนประกอบกำร ในจังหวัดและอ ำเภอ ในส่วนแหล่งเรียนรู้ที่ เป็นแหล่งส ำคัญ 
สถำนศึกษำจะน ำไปจัดท ำหน่วยเรียนรู้บูรณำกำรของระดับชั้น และใช้สถำนประกอบกำรเป็นที่ฝึกและถอด
ประสบกำรณ ์

1.2 คลังสถำนประกอบกำรและคลังแนะน ำลักษณะอำชีพ 
ในสถำนประกอบกำรและกลุ่มอำชีพอิสระจะมีบุคคลในแต่ละสำขำวิชำชีพเข้ำไปอยู่ใน

กระบวนกำรของกำรประกอบกำร ซึ่งหอกำรค้ำจังหวัด และแรงงำนจังหวัด ได้ท ำกำรวิเครำะห์ควำมเจริญเติบโต
ของภำคประกอบ และได้มีกำรจัดท ำแผนควำมต้องกำรอัตรำก ำลังแรงงำน ในช่วง 5-10 ปีข้ำงหน้ำ ข้อมูลนี้จะมี
ประโยชน์ต่อกำรจัดเสวนำก ำหนดสมรรถนะควำมรู้ และคุณลักษณะของอัตรำก ำลังแรงงำนในแต่ละสำขำอำชีพ 
น ำแผนควำมต้องกำรอัตรำก ำลังมำใช้จัดท ำคลังแนะน ำลักษณะประเภทและสำขำวิชำชีพที่เป็นที่ต้องกำรของ
จังหวัดและอ ำเภอ ซึ่งสถำนศึกษำจะน ำมำใช้ก ำหนดโปรแกรมกำรเรียนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร  

1.3 โปรแกรมกำรเรียนตำมสมรรถนะสำขำวิชำชีพ 
กำรเปิดโปรแกรมกำรเรียนของสถำนศึกษำก็เพ่ือรองรับแผนควำมต้องกำรอัตรำก ำลังแรงงำน

ของจังหวัดและอ ำเภอ ซึ่งจะก ำหนดกลุ่มรำยวิชำชีพไว้ในรำยวิชำเพ่ิมเติม ในระดับมัธยมศึกษำตอนต้นจะเป็น
หลักสูตรฐำนสมรรถนะอำชีพระยะสั้น สำมำรถท ำควำมร่วมมือกับวิทยำลัยสำรพัดช่ำง ศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำน
จังหวัด หรือศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียน น ำหลักสูตรฐำนสมรรถนะอำชีพระยะสั้นมำใช้เป็นรำยวิชำเพ่ิมเติมพร้อม
กับวิทยำกรมำช่วยจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ร่วมกับครูผู้สอนของสถำนศึกษำ ทั้งนี้ควรวำงแผนกำรจัดรำยวิชำ
หลักสูตรฐำนสมรรถนะอำชีพระยะสั้นให้สำมำรถรวมรำยวิชำเป็น 1 รำยวิชำของสำขำวิชำชีพ เพ่ือใช้สะสมหน่วย
กิตน ำไปเทียบโอนในกรณีเลือกศึกษำต่อในหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ ส ำหรับในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
นักเรียนมีทำงเลือกตำมควำมสนใจ บุคลิกภำพ และควำมถนัดที่จะเลือกเรียนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพใน
สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่เปิดหลักสูตรทวิศึกษำ ให้ท ำควำมร่วมมือกับวิทยำลัย หรือสถำบันกำรศึกษำในสังกัด
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ น ำเอำหลักสูตรกลุ่มทักษะอำชีพมำเปิดในรำยวิชำเพ่ิมเติม กรณีนักเรียน
เลือกเรียนหลักสูตรเตรียมควำมถนัดตำมกลุ่มสำขำวิชำชีพในกำรเรียนต่อระดับอุดมศึกษำ ให้ท ำควำมร่วมมือกับ
มหำวิทยำลัยในภูมิภำค ก ำหนดรำยวิชำที่เป็นพ้ืนฐำนควำมถนัดทำงวิชำชีพ และรำยวิชำฝึกและถอดประสบกำรณ์
ทำงอำชีพ ตลอดจนกำรจัดท ำผลกำรเรียนรู้ และสำระส ำคัญรำยวิชำ 

บทบำทของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จะด ำเนินกำรประสำนควำมร่วมมือกับหอกำรค้ำ
จังหวัด แรงงำนจังหวัด และอุตสำหกรรมจังหวัด รวบรวมแผนควำมต้องกำรอัตรำก ำลังแรงงำนของจังหวัดและ
อ ำเภอ ช่วง 5-8 ปี และจัดเสวนำควำมต้องกำรคุณลักษณะ และสมรรถนะควำมรู้ของแรงงำนแต่ละสำขำวิชำชีพ 
บทบำทที่ส ำคัญอีกประกำรหนึ่งคือ จัดท ำคลังแหล่งเรียนรู้ และสถำนประกอบกำร ตลอดจนลักษณะอำชีพตำมที่
ต้องกำร ในรูปเอกสำร หรืออิเล็กทรอนิกส์ และกระตุ้นให้สถำนศึกษำน ำข้อมูลไปใช้จัดท ำโปรแกรมกำรเรียน และ
ใช้ในงำนแนะแนวอำชีพท่ีส ำคัญในจังหวัดและอ ำเภอ 

2. จัดท าหน่วยเรียนรู้บูรณาการระดับช้ัน 

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรพหุวิทยำกำร (Multidisciplinary Integration) ของคณะ
ครูผู้สอน ตำมแนวคิดพหุวิทยำกำร (Multidisciplinary approach) จะช่วยลดควำมซ้ ำซ้อนของเนื้อหำวิชำ เพ่ิม
เวลำเรียนรู้ สถำนกำรณ์กระตุ้นเดียวตั้งประเด็นค ำถำมและคำดเดำค ำตอบได้หลำยวิชำ สำมำรถวัดผลกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้ได้หลำยวิชำ คณะครูในแต่ละระดับชั้นจะท ำกำรคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ หรือสถำนประกอบกำร จำกคลัง
มำจัดท ำหน่วยบูรณำกำรระดับชั้น ที่จะให้เป็นสถำนกำรณ์กระตุ้นค ำถำมตำมกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ ผลกำร
จดัท ำหน่วยเรียนรู้บูรณำกำรระดับชั้นจะท ำให้เกิดสิ่งต่อไปนี้ 

2.1 หน่วยเรียนรู้บูรณำกำรข้ำมสำขำวิชำของคณะครู 
 กำรจัดท ำหน่วยเรียนรู้บูรณำกำรพหุวิทยำกำรของครูระดับชั้น จะเป็นกำรลดควำมซ้ ำซ้อน
ของเนื้อหำสำระแบบข้ำมรำยวิชำและสำขำวิชำ ลดกำรมอบหมำยงำนจำกหลำย ๆ วิชำ ลดกำรสอนและกำร
บรรยำย (Passive Learning) มำจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตัวเอง (Active 
Learning) และเป็นกำรฝึกและถอดประสบกำรณ์ควำมรู้ตำมกระบวนกำรและขั้นตอน โดยใช้แหล่งเรียนรู้ สถำน
ประกอบกำร และกลุ่มอำชีพเป็นหน่วยเรียนรู้บูรณำกำรในแต่ละระดับชั้น เริ่มจำกกำรวิเครำะห์ปรำกฏกำรณ์ที่
เกิดขึ้นในแหล่งเรียนรู้ หรือสถำนประกอบกำร มีที่มำของกระบวนกำรและขั้นตอนกำรเกิดขึ้นมีอะไรเป็นต้นเหตุ 
และสำเหตุ น ำมำจ ำแนกจัดเป็นกลุ่มข้อมูลที่เป็นกระบวนกำรหลัก กลุ่มข้อมูลที่เป็นกระบวนกำรรอง และกลุ่ม
ข้อมูลที่เป็นกระบวนกำรย่อย 
 กำรพิจำรณำปรำกฏกำรณ์ของข้อมูลในแต่ละกลุ่มข้อมูลจะถูกซ่อนค ำอธิบำยของหลัก
ควำมรู้ที่เป็นต้นเหตุและเหตุผลของกำรเกิดปรำกฎกำรณ์ของข้อมูล จึงเหมำะที่น ำมำใช้เป็นสถำนกำรณ์กระตุ้น
ประเด็นค ำถำมท่ีสงสัยในกำรใช้ท ำหน่วยเรียนรู้บูรณำกำรย่อย หรือหน่วยสมรรถนะย่อยได้เป็นอย่ำงด ี
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2.2 กำรวิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดรำยวิชำ และวิเครำะห์ผลกำรเรียนรู้และ
มำตรฐำนฐำนสมรรถนะ 
 กำรวิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดรำยวิชำ และวิเครำะห์ผลกำรเรียนรู้และ
มำตรฐำนฐำนสมรรถนะก็เพ่ือตรวจสอบหลักควำมรู้ของตัวชี้วัดรำยวิชำ และผลกำรเรียนรู้รำยวิชำ ที่ใช้เป็น
หลักเกณฑ์น ำไปเทียบเคียงกับหลักควำมรู้ของปรำกฏกำรณ์ของข้อมูลในแต่ละกลุ่มข้อมูลที่ใช้ท ำหน่วยเรียนรู้
บูรณำกำรย่อย ซึ่งเป็นวิธีกำรน ำตัวชี้วัดรำยวิชำ และผลกำรเรียนรู้รำยวิชำไปบูรณำกำรกับหน่วยเรียนรู้บูรณำกำร
ย่อยไดห้ลำยวิชำ และยังสำมำรถวิเครำะห์น้ ำหนักเวลำของตัวชี้วัดที่น ำมำใช้บูรณำกำรได้ด้วยเช่นกัน 
 เมื่อพิจำรณำหลักสูตรอิงมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดรำยวิชำ และอิงผลกำรเรียนรู้ฐำน
สมรรถนะ จ ำเป็นต้องมีกำรวิเครำะห์หลักควำมรู้ของตัวชี้วัดรำยวิชำ และผลกำรเรียนรู้รำยวิชำ ต้องกำรให้เรียนรู้
เรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับทฤษฎีควำมรู้อะไร ควรจัดเตรียมสื่อควำมรู้จำกที่ใดที่เชื่อถือได้เหมำะสมกับระดับชั้นของ
นักเรียน จึงควรมีกำรประเมินสื่อ เอกสำรสื่อ อย่ำงหลำกหลำย และวิเครำะห์สำระเนื้อหำที่เชื่อถือได้ เพ่ือน ำมำใช้
เป็นแหล่งสืบค้น อ้ำงอิงกำรสร้ำงควำมรู้ให้กับนักเรียน 
 เมื่อพิจำรณำระดับพฤติกรรมกำรเรียนรู้ตำมพฤติกรรมกำรเรียนรู้ของ Bloom’s Model 
ด้ำน Cognitive Domain (พุทธิพิสัย) ด้ำน Psychomotor Domain (ทักษะพิสัย) และด้ำน Affective Domain 
(จิตพิสัย) ก็จะท ำให้รู้ว่ำจะวัดผลในแต่ละด้ำนด้วยเครื่องมือวัดผลแบบใด และวัดในระดับพฤติกรรมใด ข้อส ำคัญก็
คือจะท ำให้สำมำรถวิเครำะห์กิจกรรมกำรเรียนรู้ว่ำจะสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้และขั้นตอนอย่ำงไรที่ตรงกับสิ่งที่
ต้องกำรจะวัดผลพฤติกรรมของตัวชี้วัด และผลกำรเรียนรู้ ซึ่งระดับพฤติกรรมของแต่ละด้ำนมีดังนี้  
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พฤติกรรมกำรเรียนรู้ของ Bloom’s Model 

ระดับ พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย จิตพิสัย 

6 ประเมินค่ำ     
5 สังเครำะห์ ท ำเป็นธรรมชำติ สร้ำงบุคลิกภำพ 
4 วิเครำะห์ ปฏิบัติถูกต้องทุกข้ันตอน จัดระบบตนเอง 
3 น ำไปใช้ ปฏิบัติมีควำมผิดพลำดน้อย เห็นคุณค่ำ 
2 ควำมเข้ำใจ ปฏิบัติตำมค ำสั่ง ตอบสนอง 
1 ควำมรู้ควำมจ ำ เลียนแบบ,ท ำตำม กำรรับรู้ 

2.3 ตำรำงสอนหน่วยเรียนรู้บูรณำกำรตำมกระบวนกำร QSCCS 
 กำรจัดตำรำงสอนแยกกันสอนที่ละวิชำตำมน้ ำหนักเวลำของหน่วยกิตรำยวิชำแสดงถึงกำร

สอนแบบแยกส่วน ไม่ได้บูรณำกำรควำมซ้ ำซ้อนของเนื้อหำสำระ ไม่ลดเวลำกำรสอน แต่กลับไปท ำให้เวลำเรียนรู้
ลดน้อยลง ดังนั้นกำรจัดท ำหน่วยเรียนรู้บูรณำกำรจะต้องสอนเนื้อหำเท่ำที่จ ำเป็นแต่จะสร้ำงแรงกระตุ้นจำกแหล่ง
เรียนรู้ หรือสถำนประกอบกำรให้เกิดค ำถำมอย่ำงมำกมำย เพ่ือท ำให้อยำกรู้ค ำตอบ ที่ต้องเร่งไปสืบค้นหำควำมรู้มำ
อธิบำย เกิดกำรเรียนรู้ทั้งกำรอ่ำน กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ควำมรู้กับเพ่ือนและผู้เชี่ยวชำญ จนได้ข้อสรุปน ำมำ
ซึ่งกำรน ำเสนอสื่อสำรข้อค้นพบต่อชั้นเรียนและครู ซึ่งบทบำทครูจะท ำหน้ำที่สรุปท้ำยหน่วยเรียนรู้บูรณำกำรย่อย 
กำรน ำเสนอของนักเรียน และกำรสรุปโดยครูจะต้องสรุปควำมเชื่อมโยงเชิงระบบถึงท ำไมเกิดปรำกฎกำรณ์ อะไร
เป็นสำเหตุกำรเกิดปรำกฎกำรณ์ และเกิดปรำกฎกำรณ์นั้นได้อย่ำงไร มีผลต่อปรำกฏกำรณ์อะไรอีกได้บ้ำง และ
อย่ำงไร และน ำไปใช้ประโยชน์อะไรได้ ดังนั้นตำรำงสอนแบบหน่วยเรียนรู้บูรณำกำรจึงต้องจัดตำมกระบวนกำร
และข้ันตอนกำรเรียนรู้ ตำมกระบวนกำร QSCCS ของหน่วยเรียนรู้บูรณำกำรย่อย หรือหน่วยสมรรถนะย่อย 

 ตำรำงสอนเช้ำเป็นกำรแนะน ำสถำนกำรณ์ที่จะใช้กระตุ้นค ำถำมของแต่ละหน่วยเรียนรู้
บูรณำกำรย่อยและกำรแจ้งกิจกรรมกำรเรียนรู้ เพ่ือน ำนักเรียนไปสัมผัสกับสถำนกำรณ์ในช่วงตำรำงสอนภำคบ่ำย 
ตำรำงสอนช่วงเช้ำยังเป็นกำรสรุปและรำยงำนหลักควำมรู้ที่ปฏิบัติได้ดีตำมเกณฑ์ศีลธรรม และเกณฑ์ทำงสังคม    
ที่ได้ท ำกิจกรรมกำรเรียนรู้ หรือกิจกรรมกำรฝึกและถอดประสบกำรณ์ในช่วงบ่ำยทุกครั้ง ตำรำงสอนช่วงเช้ำเป็น
กำรสรุปข้อสงสัยและแก้ปัญหำให้กับนักเรียน กำรแนะน ำบรรณำนุกรมควำมรู้ให้ไปสืบค้นควำมรู้ รวมทั้งติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำของนักเรียนรำยบุคคลที่ต้องลงปฏิบัติกิจกรรมในตำรำงสอนช่วงบ่ำย ได้แก่ กำรสืบค้นรวบรวม
ควำมรู้ กำรไปฝึกและถอดประสบกำรณ์ควำมรู้ กำรท ำกิจกรรมชุมนุมเรียนรู้กำรเป็นผู้ประกอบกำร กิจกรรม
ลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรควำมรู้กับเพ่ือน หรือผู้เชี่ยวชำญ
แล้วยังไม่เข้ำใจ กำรหำข้อสรุปในกำรท ำกิจกรรมกลุ่มเพ่ือน ำเสนอสื่อสำรของแต่ละกลุ่ม และทุกครั้งของท้ำยหน่วย
เรียนรู้บูรณำกำรย่อยของตำรำงสอนในช่วงบ่ำย หรือช่วงเช้ำบำงครั้งตำมที่นัดหมำยพิเศษจะเป็นกำรสรุปแบบ
เชื่อมโยงควำมรู้ของครูที่รับผิดชอบในรำยวิชำที่มำร่วมบูรณำกำร หรือนักเรียนตัวแทนที่ครูคอยเสริมภำยหลัง 
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บทบำทของศึกษำนิเทศก์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำควรสร้ำงสื่อหรือรวบรวมสื่อควำมรู้ตำม
กรอบทฤษฎี QSCCS สื่อกำรจัดท ำหน่วยเรียนรู้บูรณำกำรและหน่วยเรียนรู้บูรณำกำรย่อย หรือหน่วยสมรรถนะ
และหน่วยสมรรถนะย่อย สื่อกำรวิเครำะห์หลักควำมรู้ และระดับขั้นพฤติกรรมของตัวชี้วัดรำยวิชำในแต่ละด้ำน
ตำมพฤติกรรมกำรเรียนรู้ของ Bloom’s Model เพ่ือให้คณะครูระดับชั้นได้เรียนรู้ และสร้ำงกลไกกำรน ำหลัก
ควำมรู้ไปบูรณำกำรกับหน่วยเรียนรู้บูรณำกำรย่อย เช่นประกวดและให้รำงวัลกำรน ำแหล่งเรียนรู้ หรือสถำน
ประกอบกำรไปจัดท ำหน่วยเรียนรู้บูรณำกำร หรือหน่วยสมรรถนะ อีกบทบำทหนึ่งควรมีกำรนิเทศร่วมกับหัวหน้ำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ท ำกำรนิเทศแผนกำรเรียนรู้ ที่มีรูแบบเป็นหน่วยเรียนรู้บูรณำกำรระดับชั้นไม่แยกส่วน โดยต้ัง
ข้อสังเกตได้จำกกิจกรรมเป็นไปตำมกระบวนกำร QSCCS ทีค่รูท ำหน้ำทีอ่อกแบบกระบวนกำรเรียนรู้ให้นักเรียนไป
เรียนรู้สร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง (Facilitator & Coach) และช่วยพำท ำตำรำงสอนที่จัดตำมกระบวนกำรของ
หน่วยเรียนรู้บูรณำกำร มำกกว่ำตำรำงสอนที่จัดเป็นที่ละวิชำ    

3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ 
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้บูรณำกำรเป็นกำรน ำหน่วยเรียนรู้บูรณำกำรมำสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้

ต ำ มกรอบท ฤ ษฎี  QSCCS (Five Steps of Learning) คื อ  Q: Learn to Question, S: Learn to Search,            
C: learn to Construct, C: Learn to Communicate และ S: Learn to Service ซึ่งคณะครูของระดับชั้นจะ
ร่วมกันออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำนใบกิจกรรม และใบควำมรู้ ดังนี้ 

3.1 ใบกิจกรรมกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำร QSCCS แบบ Problem Based 
Learning 
 ใบกิจกรรม (Work Sheet) เป็นใบมอบหมำยงำน (Assignment Sheet) ให้ไปท ำกิจกรรมตำม
กระบวนกำรและขั้นตอนของ QSCCS ในหน่วยเรียนรู้บูรณำกำรย่อย หรือหน่วยสมรรถนะย่อย ประกอบด้วย ชื่อ
หน่วยเรียนรู้บูรณำกำรย่อย หรือหน่วยสมรรถนะย่อย ค ำชี้แจงและขั้นตอนกำรไปท ำกิจกรรม วันเวลำและสถำนที่ 
อุปกรณ์เครื่องมือ ข้อควรระมัดระวังเรื่องควำมปลอดภัย กำรรำยงำนผลและวิธีกำร ซึ่งตำมกระบวนกำร QSCCS 
ขั้นตอน Problem Based Learning มีใบกิจกรรมมอบหมำยให้ไปท ำกิจกรรม ดังต่อไปนี้  

กิจกรรมกำรฝึกทักษะกำรสังเกต เป็นกำรมอบหมำยงำนให้นักเรียนไปสืบค้นควำมรู้ทักษะกำร
สังเกตตำมกระบวนกำรวิทยำศำสตร์ จำกบรรณำนุกรมที่ครูแนะน ำแหล่งควำมรู้ให้ แล้วน ำมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน โดยครูเป็นผู้สรุปควำมรู้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ที่เป็นเครื่องมือส ำหรับกำรเรียนรู้  และมอบหมำยให้
นักเรียนท ำกิจกรรมจ ำลองฝึกทักษะกำรสังเกต เพ่ือใช้ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์รับรู้ปรำกฏกำรณ์ เก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณ ตั้งประเด็นค ำถำมที่อยำกรู้ของแต่ละข้อมูลพร้อมกำรคำดเดำค ำตอบ 
และรำยงำนคุณภำพข้อมูล และประเด็นค ำถำม เพ่ือกำรตรวจสอบและให้ข้อแนะน ำ 

กิจกรรมกำรฝึกกำรตรวจกำรแสดงออกคุณลักษณะและค่ำนิยม 12 ประกำร เป็นกำรมอบหมำย
งำนให้นักเรียนฝึกกำรวิเครำะห์เหตุกำรณ์ของกิจกรรมกำรท ำงำนในแต่ละเรื่อง มีพฤติกรรมที่ถูกอธิบำยข้อควร
ระมัดระวังด้วยหลักควำมรู้ตำมเกณฑ์ทำงสังคม หรือเกณฑ์ทำงศีลธรรม เรื่องอะไรบ้ำง ที่แสดงออกในแต่ละ
เหตุกำรณ์ และมอบหมำยให้วิเครำะห์ก ำหนดแหล่งควำมรู้ และแนะน ำบรรณำนุกรมให้ไปสืบค้นรวมรวมควำมรู้ 
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น ำมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเพ่ือน เพ่ือใช้ประเมินตนเองและรำยงำนพฤติกรรมกำรแสดงออกตำมเกณฑ์ทำง
สังคมและศีลธรรม ในกำรท ำกิจกรรมที่มอบหมำยให้ท ำงำน 

กิจกรรมกำรส ำรวจแหล่งเรียนรู้ของหน่วยบูรณำกำร เป็นกำรมอบหมำยให้ลงพ้ืนที่แหล่งเรียนรู้ 
หรือสถำนประกอบกำรสถำนกำรณ์จริง ให้ใช้ทักษะกำรสังเกต กำรเก็บรวบรวมข้อมลู กำรตั้งประเด็นค ำถำมพร้อม
คำดเดำค ำตอบ และกำรใช้หลักควำมรู้ตำมเกณฑ์สังคมที่ดีงำม ตลอดจนเกณฑ์ศีลธรรมก ำกับกำรแสดงออกของ
พฤติกรรมขณะท ำกิจกรรมกำรส ำรวจ และรำยงำนผลข้อมูล ค ำถำม กำรคำดเดำค ำตอบ พร้อมกับพฤติกรรมที่
ปฏิบัติได้ดีตำมเกณฑ์ 

กิจกรรมกำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนค ำถำมและคำดเดำค ำตอบ เป็นกำรมอบหมำยให้นักเรียนเขียน
บันทึกข้อสรุปรำยงำนผลพฤติกรรมที่แสดงออกได้ตำมเกณฑ์และประเมินตนเองในช่วงตำรำงสอนภำคเช้ำ และ
มอบหมำยกำรท ำงำนในภำคบ่ำยให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3-6 คน น ำข้อมูล ค ำถำมอยำกรู้ของแต่ละข้อมูลพร้อม
กำรคำดเดำค ำตอบมำน ำเสนอแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ของปรำกฏกำรณ์ที่รับรู้ พร้อมข้อสงสัยค ำถำมที่อยำกรู้
และคำดเดำค ำตอบ เพ่ือหำข้อสรุปของกลุ่มและน ำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มอ่ืน โดยมีครูเป็นผู้สรุป และ
ควบคุมกำรท ำกิจกรรม 

กิจกรรมกำรอภิปรำยเชื่อมโยงค ำถำมกับสำระส ำคัญรำยวิชำ เป็นกำรมอบหมำยงำนให้นักเรียนแต่
ละกลุ่ม ร่วมกันวิเครำะห์และจัดกลุ่มค ำถำมที่เป็นสำเหตุ หรือเป็นเหตุผลกำรเกิดปรำกฏกำรณ์ของข้อมูลเป็นกลุ่ม
กระบวนกำรหลักกลุ่มกระบวนกำรรอง และกลุ่มกระบวนกำรย่อย น ำมำเขียนผังมโนทัศน์ควำมเชื่อมโยงกันของ
กลุ่มกระบวนกำร และน ำเสนอที่ละกลุ่ม ในช่วงท้ำยกิจกรรมครูผู้สอนแต่ละวิชำจะเป็นผู้สรุปปิดท้ำยว่ำกลุ่มค ำถำม
แต่ละกลุ่มกระบวนกำร สอดคล้องและเกี่ยวข้องกับหลักควำมรู้ของตัวชี้วัดรำยวิชำ  หรือผลกำรเรียนรู้เรื่องอะไร 
พร้อมกับให้แหล่งควำมรู้ที่เขียนแทนด้วยบรรณำนุกรม เตรียมน ำไปใช้วำงแผนกำรสืบค้นควำมรู้ เพ่ือใช้สนับสนุน 
หรือโต้แย้งกำรคำดเดำค ำตอบของค ำถำมที่อยำกรู้ โดยกำรมอบหมำยงำนให้นักเรียนน ำไปเขียนก ำกับไว้ที่ผังมโน
ทัศน์ควำมรู้อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือเป็นกำรวำงแผนกำรสืบค้นควำมรู้ต่อไป 

กิจกรรมกำรใช้บรรณำนุกรมอ่ำนสืบค้นควำมรู้มำอธิบำยให้เหตุผลค ำตอบ เป็นกำรมอบหมำยงำน
ในช่วงตำรำงสอนภำคบ่ำยให้นักเรียนน ำบรรณำนุกรมที่ครูแนะน ำให้ หรือนักเรียนหำเพิ่มเติมเอง ไปใช้วำงแผนกำร
สืบค้น อ่ำน รวบรวมควำมรู้ เพ่ือน ำไปใช้สนับสนุน หรือโต้แย้งกำรคำดเดำค ำตอบที่ละหน่วยบูรณำกำรย่อย ซึ่ง
คณะครูจะร่วมกันก ำหนดช่วงระยะเวลำของหน่วยเรียนรู้บูรณำกำรย่อย หรือหน่วยสมรรถนะย่อย เพ่ือมอบหมำย
กิจกรรมให้นักเรียนทยอยท ำกิจกรรมกำรสืบค้น รวบรวมควำมรู้จำกแหล่งสืบค้นแบบต่ำง ๆ และมอบหมำย
กิจกรรมให้นักเรียนน ำมำแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ควำมรู้กันภำยในกลุ่ม 3-6 คน และหำข้อสรุปค ำตอบของ
ค ำถำม โดยมีที่มำของแหล่งควำมรู้อ้ำงอิงที่เชื่อถือได้ โดยมีครแูสดงบทบำทเป็นผู้กระตุ้น ชี้แนะให้นักเรียนใช้ทักษะ
กำรให้เหตุผล กำรอธิบำย และแก้ปัญหำในตัวค ำถำมและกำรคำดเดำค ำตอบของปรำกฏกำรณ์ที่ได้ตั้งประเด็นไว้  
กำรจัดกิจกรรมนี้จะให้ระยะเวลำเรียนรู้ยำวกว่ำกิจกรรมอ่ืนเนื่องจำกจะมอบหมำยกิจกรรมกำรท ำงำนทีละหน่วย
บูรณำกำรย่อย หรือหน่วยสมรรถนะย่อย และถือเป็นกิจกรรมที่ส ำคัญที่นักเรียนจะใช้ทักษะตำมกระบวนกำรทำง
คณิตศำสตร์สำระที่ 6.1 ในกำรให้เหตุผล และสร้ำงกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ จึงควรให้ครูตรวจสอบ และติดตำม
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ควำมก้ำวหน้ำของกำรสรุปผลควำมรู้ของนักเรียนอย่ำงใกล้ชิด และในช่วงท้ำยหน่วยกำรเรียนรู้ครูผู้สอนที่รับผิด
ชองตัวชี้วัดรำยวิชำ หรือผลกำรเรียนรู้รำยวิชำ หรือนักเรียนตัวแทนต้องท ำหน้ำที่สรุปควำมเชื่อมโยงเชิงระบบจำก
ท ำไมเกิดปรำกฎกำรณ์ของข้อมูล มีอะไรเป็นสำเหตุ และอธิบำยขั้นตอนกำรเกิดได้อย่ำงไร มีผลตกกระทบต่อ
ปรำกฏกำรณอ่ื์นหรือไม่ อย่ำงไร และประโยชน์ที่จะได้รับจำกปรำกฏกำรณ์ดังกล่ำวมีเรื่องอะไรบ้ำง และครูควรเติม
เต็มทฤษฎีควำมรู้ที่ขำดหำยไป 

กิจกรรมสรุปผลควำมรู้และวัดผลควำมรู้ เป็นกำรมอบหมำยงำนให้นักเรียนรำยงำนกำรประมวล
ทักษะผลควำมรู้ ที่เป็นไปตำมระดับพฤติกรรมด้ำนต่ำง ๆ ของตัวชี้วัดรำยวิชำ หรือผลกำรเรียนรู้รำยวิชำ ทั้งด้ำน
ควำมรู้ (Cognitive Domain) ด้ำนทักษะ (Psychomotor domain) และเจตนคติ (Affective domain) โดยก่อน
รำยงำนต้องมอบหมำยให้นักเรียนไปกำรฝึกทักษะตำมระดับพฤติกรรมด้ำนต่ำง ๆ ของตัวชี้วัดรำยวิชำ หรือผลกำร
เรียนรู้รำยวิชำ เป็นไปตำมที่ครูที่รับผิดชอบตัวชี้วัดรำยวิชำ หรือผลกำรเรียนรู้รำยวิชำ มอบหมำยกิจกรรมกำรฝึก
ทักษะควำมรู้ ได้แก่ กำรลงมือปฏิบัติจริง หรือทดลองหลำย ๆ ครั้งในห้องปฏิบัติกำร หรือสถำนที่ฝึกประสบกำรณ์ 
เพ่ือยืนยันและอธิบำยกำรเกิดตำมทฤษฎีควำมรู้และกระบวนกำรและขั้นตอนจริง และมอบหมำยให้ท ำข้อทดสอบ
ประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ย่อยของแต่ละวิชำ เพ่ือฝึกทักษะด้ำนควำมรู้และตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำของควำมรู้ และ
วัดผลควำมรู้ รวมถึงติดตำมซ่อมเสริมควำมรู้ของนักเรียนที่ยังไม่เป็นไปตำมระดับขั้นพฤติกรรมของแต่ละตัวชี้วัด
รำยวิชำ เมื่อนักเรียนพร้อมที่จะประมวลผลควำมรู้ซึ่งอยู่ในช่วงระยะเวลำที่ครูก ำหนดนักเรียนจะส่งรำยงำนกำร
ประมวลผลควำมรู้และประเมินตนเองด้วยระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำน หรือระดับคุณภำพของผลงำน และนัด
หมำยเวลำกำรประเมินยืนยันผลกำรประเมินตนเอง กำรมอบหมำยงำนสุดท้ำยของกำรประเมินผลทักษะควำมรู้ให้
มอบหมำยเขียนผังมโนทัศน์ควำมรู้จำกชื่อวิชำ ค ำถำมท่ีต้องกำรรู้ บรรณำนุกรมที่ใช้สืบค้น และข้อสรุปของค ำตอบ
ที่ได้ รวมถึงควำมรู้อ่ืนที่ค้นพบเพิ่มเติมเข้ำมำ 

3.2 ใบควำมรู้ประกอบกำรจัดกิจกรรมกระบวนกำรเรียนรู้ตำมข้ันตอนของกระบวนกำร QSCCS 
จัดท ำใบควำมรู้ประกอบกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยครูน ำหลักควำมรู้จำกมำตรฐำนตัวชี้วัดรำยวิชำ

ของแต่ละหน่วยเรียนรู้บูรณำกำรย่อย มำจัดหำสื่อควำมรู้และคณะครูร่วมกันวิเครำะห์ควำมน่ำเชื่อถือของสื่อ
ควำมรู้ที่เป็นไปตำมหลักควำมรู้สำกล ตลอดจนประเมินควำมเหมำะสมของสำรสนเทศและเนื้อหำควำมรู้ที่น ำไปใช้
กับระดับชั้นของนักเรียนได้อย่ำงเหมำะสม ก ำหนดสื่อและแหล่งควำมรู้ในรูปบรรณำนุกรม ที่จะน ำไปให้นักเรียนใช้
สืบค้น อ่ำน รวบรวมควำมรู้ กำรจัดท ำใบควำมรู้ของหน่วยเรียนรู้บูรณำกำรย่อย ให้เขียนชื่อหน่วยเรียนรู้บูรณำกำร
ย่อย เขียนประเด็นหัวข้อกำรสืบค้นจำกกำรน ำหลักควำมรู้ของตัวชี้วัดมำตรฐำนรำยวิชำมำก ำหนดเป็นประเด็น
หัวข้อ เขียนสื่อควำมรู้หรือแหล่งควำมรู้ในรูปบรรณำนุกรมก ำกับประเด็นหัวข้อหลักควำมรู้ของตัวชี้วัดรำยวิชำ 
เขียนข้อทดสอบประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้ย่อยโดยใช้ระดับขั้นพฤติกรรมของตัวชี้วัดรำยวิชำก ำกับประเด็นหัวข้อของ
หลักควำมรู้ในแต่ละตัวชี้วัดรำยวิชำ และเขียนเงื่อนไขระยะเวลำและข้อก ำหนดอ่ืน ๆ ในกำรวัดผลควำมรู้และ
ตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำของควำมรู้ตำมควำมเหมำะสม 

บทบำทศึกษำนิเทศก์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จัดท ำสื่อแนวทำงกำรจัดท ำใบกิจกรรม 
และใบควำมรู้ และนิเทศช่วยเหลือพำท ำผ่ำนสื่อเอกสำร หรือระบบสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ มีกำรนิเทศติดตำม
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ควำมก้ำวหน้ำผ่ำนระบบ Video Conference และลงไปติดตำมสภำพจริง เพ่ือให้ข้อเสนอแนะกระบวนกำรจัด
กิจกรรมที่สอดคล้องกับใบกิจกรรม และใบควำมรู้ ติดตำมเครื่องมือกำรวัดผลประเมินผลที่ตรงกำรระดับพฤติกรรม
ในแต่ละด้ำน และให้ข้อเสนอแนะกำรจัดท ำเครื่องมือวัดระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำน คุณภำพผลงำน หรือทั้งคุณ
ภำระกำรปฏิบัติงำนและผลงำน 

4. จัดกิจกรรมพัฒนาต่อยอดสร้างนวัตกรรม 
หลังจำกเรียนรู้ตำมขั้นตอน Problem Based Learning จำกหน่วยเรียนรู้บูรณำกำรย่อย หรือ

หน่วยสมรรถนะย่อยได้ครบแล้ว จะออกแบบกิจกรรมต่อยอดกำรสร้ำงแรงบันดำนใจด้วยขั้นตอนของ Project 
Based Learning พัฒนำต่อยอดเทคโนโลยีเดิม สร้ำงนวัตกรรมตอบสนองและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนิน
ชีวิตและพัฒนำคุณภำพชีวิต ตำมกรอบกระบวนกำรเรียนรู้ของ QSCCS (Five Steps of Learning) อีกครั้งหนึ่ง 
ซึ่งคณะครูของระดับชั้นจะร่วมกันออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำนใบกิจกรรม ให้เกิดผลงำนและนวัตกรรม 
สำมำรถแสดงและจัดประกวดผลงำน ดังนี้ 

4.1 ใบกิจกรรมกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำร QSCCS แบบ Project Based 
Learning  
 ใบกิจกรรม (Work Sheet) เป็นใบมอบหมำยงำน (Assignment Sheet) ให้ไปท ำกิจกรรม 
Project Based Learning ตำมกระบวนกำรและข้ันตอนของ QSCCS มีใบกิจกรรมมอบหมำยให้ไปท ำกิจกรรม  
กำรเรียนรู้โดยใช้โครงงำนเป็นฐำน (Project- Based Learning : PBL ส ำหรับให้นักเรียนศึกษำค้นคว้ำอิสระสู่
ควำมเชี่ยวชำญตำมประเด็นที่สนใจ หรือปัญหำที่ค้ำงคำใจ สร้ำงแรงบันดำลใจ พัฒนำนวัตกรรมขึ้นมำใช้อ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรสร้ำงคุณภำพชีวิต โดยคณะครูจะร่วมกันออกแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ดังนี้ 
 กิจกรรมให้ควำมรู้กำรเรียนรู้โดยใช้โครงงำนเป็นฐำน (Project- Based Learning) เมื่อ
นักเรียนท ำกิจกรรมกำรเรียนรู้ได้ครบคลุมตัวชี้วัดรำยวิชำของทุกวิชำแล้ว ในช่วงเดือนสุดท้ำยของภำคเรียนคณะ
ครูผู้สอนเริ่มจัดกิจกรรมศึกษำควำมรู้โดยใช้โครงงำนเป็นฐำน (Project- Based Learning)  โดยกำรออกแบบ
กิจกรรมให้ไปสืบค้น รวบรวมควำมรู้กระบวนกำรและขั้นตอน Project- Based Learning จำกกำรชี้แนะแหล่ง
ควำมรู้ หรือบรรณำนุกรมให้นักเรียนวำงแผนกำรสืบค้น รวบรวมควำมรู้ และมอบหมำยกิจกรรมให้น ำกลับมำ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับกลุ่มเพ่ือน มอบหมำยกิจกรรมให้น ำเสนอ สื่อสำร โดยจะมีคณะครูผู้สอนสรุป
กระบวนกำรและขั้นตอนดังกล่ำวเป็นขั้นตอนสุดท้ำย และแจ้งให้นักเรียนน ำหลักควำมรู้ตำมกระบวนกำรและ
ขั้นตอนกำรท ำ Project- Based Learning ไปใช้สร้ำงนวัตกรรม หรือพัฒนำต่อยอดเทคโนโลยีเดิม โดยจะมีครูที่
ปรึกษำท ำหน้ำที่ติดตำมควำมก้ำวหน้ำตำมเงื่อนไขเวลำที่เป็นข้อตกลงในแต่ละกระบวนกำรและขั้นตอนของ 
Project- Based Learning และท ำหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำแนะน ำกำรแก้ปัญหำให้กับนักเรียน 
 กิจกรรมส ำรวจประเด็นปัญหำสร้ำงแรงบันดำลใจ คณะครูผู้สอนจะมอบหมำยกิจกรรมกำร
สร้ำงแรงบันดำลใจ โดยให้นักเรียนส ำรวจประเด็นปัญหำ หรือประเด็นคับข้องใจ จำกกระบวนกำรเรียนรู้ในขั้นตอน
กำรใช้ปัญหำเป็นฐำน (Problem-Based Learning : PBL) ต้องกำรจะปรับเปลี่ยน ฝืนปรำกฏกำรณ์เดิม      เกิด
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กำรสร้ำงแรงบันดำลใจที่จะพัฒนำต่อยอดเทคโนโลยีเดิม สร้ำงนวัตกรรมขึ้นมำใช้ใหม่ ที่เกิดประโยชน์ใช้อ ำนวย
ควำมสะดวกกับบุคคลในชุมชน สังคม น ำไปสู่กำรตั้งสมมติฐำนค ำตอบ โดยมีครูที่ปรึกษำเป็นผู้ชี้แนะ 
 กิจกรรมรวบรวม สืบค้นหลักควำมรู้และทฤษฎีควำมรู้ที่ เกี่ยวข้อง ครูที่ปรึกษำแนะน ำ
นักเรียนให้สืบค้น รวบรวมทฤษฎีควำมรู้ที่ใช้อธิบำยกระบวนกำรและขั้นตอนของเทคโนโลยีเดิม และทฤษฎีควำมรู้
ที่น ำมำใช้อธิบำยต่อยอดกระบวนกำรและขั้นตอนของผลงำนที่จะเกิดขึ้นใหม่ โดยให้นักเรียนก ำหนดและวำงแผน
ด ำเนินกำรเอง เพียงแต่ครูเป็นที่ปรึกษำคอยติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรรวบรวมทฤษฎีควำมรู้ในแต่ละสัปดำห์ 
โดยกำรรวบรวม สืบค้นทฤษฎีควำมรู้ควรให้นักเรียนแสดงผลกำรรวบรวม สืบค้นเป็นรูปแบบผังมโนทัศน์ควำม
เชื่อมโยงสมมติฐำนค ำตอบกับทฤษฎีควำมรู้ที่ใช้อธิบำยกระบวนกำรและขั้นตอน 
 กิจกรรมกำรเขียนโครงร่ำงโครงงำน ครูที่ปรึกษำจะต้องติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำร 
ยกร่ำงโครงงำน ก ำหนดชื่อเรื่อง ขอบเขตและนิยำมเรื่องที่จะวิจัย วัตถุประสงค์กำรวิจัย สมมติฐำนกำรวิจัย ทฤษฎี
ควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง กระบวนกำรและขั้นตอนที่อธิบำยได้ด้วยทฤษฎีควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง ก ำหนดปฏิทินกำรท ำงำน 
สถำนที่ อปุกรณ์และวัสดุกำรท ำงำน ก ำหนดวิธีกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรและข้ันตอน 
 กิจกรรมกำรด ำเนินกำรตรวจสอบ ทดลองตำมกระบวนกำรและขั้นตอน ครูที่ปรึกษำต้อง
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของผลกำรตรวจสอบ ทดลองตำมกระบวนกำรและขั้นตอนเป็นระยะ ๆ อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ
ครั้ง หรือมีกำรนัดหมำยกรณีพิเศษเพ่ิมขึ้นอีก นอกจำกนั้นยังคงต้องก ำหนดวิธีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ และ
ทดลองของแต่ละกระบวนกำรและขั้นตอน ยืนยันว่ำยังคงเป็นไปตำมค ำอธิบำยของทฤษฎีควำมรู้หรือไม่ และถ้ำไม่
เป็นไปตำมค ำอธิบำยของทฤษฎีควำมรู้ นักเรียนจะปรับเปลี่ยน สืบค้นทฤษฎีควำมรู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมใหม่อย่ำงไร 
และข้อสรุปที่เกิดขึ้นจำกกำรตรวจสอบและทดลองจะถูกสรุปผล ยืนยันผลกำรพัฒนำนวัตกรรมตำมสมมติฐำน
ค ำตอบได้ข้อสรุปอย่ำงไร และน ำไปสู่กำรตอบวัตถุประสงค์กำรน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริงของบุคคลในชุมชน และ
สังคมได้อย่ำงไร 
 กิจกรรมกำรเขียนรำยงำนผลโครงงำน ครูที่ปรึกษำติดตำมกำรเขียนรำยงำนแบบง่ำย 
ประกอบด้วยชื่อเรื่อง ขอบเขตและนิยำมเรื่องที่จะวิจัย วัตถุประสงค์กำรวิจัย สมมติฐำนกำรวิจัย ทฤษฎีควำมรู้ที่
เกี่ยวข้อง กระบวนกำรและขั้นตอนด ำเนินกำร ผลกำรวิเครำะห์และแปลผล กำรอภิปรำยผลกำรตรวจสอบและ
ทดลอง ข้อเสนอแนะกำรน ำไปใช้ประโยชน์ และบรรณำนุกรมกำรอ้ำงอิงกำรสืบค้นหลักและทฤษฎีควำมรู้ ข้อ
ส ำคัญควรให้นักเรียนจัดท ำกำรจัดกำรควำมรู้ รูปแบบ KM และบันทึก Video On-demand เผยแพร่บนเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ตบนเว็บไซด์ต่ำง ๆ  

4.2 ผลงำนและนวัตกรรมของนักเรียนและจัดแสดงและประกวดผลงำนและจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้เป็นผู้ประกอบกำร 
 กำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำร Problem Based Learning จำกหน่วยสมรรถนะจะได้เรียนรู้
กระบวนกำรและขั้นตอนกำรผลิตของผลผลิตในสำขำอำชีพต่ำง ๆ และกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำร Project 
Based Learning จะได้เรียนรู้กำรผลิตนวัตกรรม ท ำให้นักเรียนแต่ละกลุ่มมีผลงำน และนวัตกรรมสำมำรน ำมำ
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แสดง น ำเสนอแนวคิดและทักษะกระบวนกำรผลิต แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ต่อกันได้เป็นอย่ำงดี เกิดกำรรวมกลุ่ม
ที่สนใจเหมือน ๆ กันรวมตัวกันในกิจกรรมชุมนุมเรียนรู้กำรเป็นผู้ประกอบกำร ดังนี้ 
  จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เป็นผู้ประกอบกำรในกิจกรรมชุมนุม โดยกำรให้นักเรียนทุกระดับชั้น
รวมกลุ่มควำมสนใจส ำหรับนักเรียนที่ชอบ มีทักษะและสมรรถนะลักษณะเดียวกันเรียนรู้กำรเป็นผู้ประกอบกำร 
อำจให้ทดลองจัดตั้งบริษัทจ ำกัด มีกำรจดทะเบียนจ ำลอง ท ำโครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพ่ือกำรธุรกิจกำรค้ำ ใช้
ประกอบกำรขออนุมัติกำรกู้ยืมเงินกำรท ำธุรกิจกำรค้ำ จำกทำงโรงเรียนที่จ ำลองกำรเป็นรัฐบำล ผ่ำน
คณะกรรมกำรนักเรียนที่จ ำลองกำรเป็นคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ซึ่งรูปแบบโครงกำรจะต้องเสนอแผนกำรตลำดที่
แสดงควำมต้องกำรบริโภคและอุปโภค เสนอแผนกำรจัดหำวัตถุดิบกำรผลิต เสนอแผนกำรลงทุนและจัดท ำรูปแบบ
กระบวนกำรแปรรูปกำรผลิตและขั้นตอนกำรผลิต เสนอแผนกำรสร้ำงกลยุทธ์กำรขำยและจัดจ ำหน่ำยตลอดจนกำร
สร้ำงบรรจุภัณฑ์เพ่ิมมูลค่ำเพ่ิม และเสนอแผนกำรแก้ปัญหำตัวปัจจัยเงื่อนไขที่จะท ำให้ธุรกิจกำรค้ำไม่ประสบ
ผลส ำเร็จ และจะต้องให้นักเรียนจัดท ำธุรกิจกำรค้ำจริงตำมแผนที่ได้เสนอหลังกำรอนุมัติเงินตำมโครงกำรที่เสนอขอ 
มีกำรรำยงำนผลกำรประกอบกำรจัดท ำบัญชีรำยรับ รำยจ่ำย 
 จัดกิจกรรมน ำเสนอผลงำน สื่อสำรด้วยวิธีที่หลำกหลำย โดยกำรน ำเสนอ สื่อสำรในรูปแบบ
ที่หลำกหลำย อำจเป็นรูปแบบกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) บันทึก Video On-demand เผยแพร่บนเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ตบนเว็บไซด์ต่ำง ๆ บน YouTube เอกสำรสิ่งพิมพ์ หรือรูปแบบอ่ืน ๆ ซึ่งกำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยกำร
เผยแพร่ จะเป็นกลุ่มที่จะน ำผลงำน หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ได้จริงต่อกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำน
และด ำเนินชีวิตสู่กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ยั่งยืน นอกจำกนั้นยังมีกำรคัดเลือกผลงำนที่น ำไปสู่กำรน ำนักเรียนเข้ำ
ค่ำยพัฒนำนวัตกรรมพัฒนำผลงำนสู่เวทีกำรแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระดับภูมิภำค และระดับประเทศ
ต่อไป ส ำหรับผลงำนที่มีกำรเผยแพร่น ำไปใช้ประโยชน์ได้จริงให้เรียนรู้และจดสิทธิบัตรต่อไป 
 บทบำทส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ควรรวบรวมผลงำน และนวัตกรรมของนักเรียน และของครู 
เพ่ือให้ครู และนักเรียนเข้ำถึงกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ใช้แบบประเมินตนเองตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพกำร
พัฒนำเป็นกลไกให้โรงเรียนน ำข้อมูลย้อนกลับไปท ำแผนพัฒนำคุณภำพให้บรรลุเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพระดับดี 
และจัดเวทีประกวดผลงำนเชิงสร้ำงสรรค์ ในรูปแบบ Online หรือแบบอ่ืน ๆ เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำร QSCCS  

5. วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
หลักสูตรอิงมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด องค์ประกอบของตัวชี้วัดรำยวิชำประกอบด้วยส่วนที่

เป็นหลักควำมรู้ และส่วนที่เป็นระดับพฤติกรรมในแต่ละด้ำน (Bloom’s Model) ได้แก่ ด้ำน Cognitive Domain 
(พุทธิพิสัย) ด้ำน Psychomotor Domain (ทักษะพิสัย) และด้ำน Affective Domain (จิตพิสัย) และองค์ประกอบ
ของผลกำรเรียนรู้รำยวิชำตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะ ประกอบไปด้วย ทักษะควำมรู้ (Psychomotor Domain & 
Cognitive Domain) และคุณลักษณะ (Affective Domain) กำรวัดผลที่มีคุณภำพสูงจะต้องวัดให้ตรงกับหลัก
ควำมรู้ที่ถูกก ำหนดไว้ในตัวชี้วัดรำยวิชำ และผลกำรเรียนรู้รำยวิชำ และใช้ระดับพฤติกรรมของแต่ละด้ำนที่ก ำหนด
ไว้ในตัวชี้วัดรำยวิชำ และผลกำรเรียนรู้รำยวิชำ ส่วนกำรประเมินผลสมดุลเชิงคุณภำพ เป็นกำรแปลผล และ
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แสดงผลที่มีควำมสอดคล้องกันของด้ำนทักษะ ด้ำนควำมรู้ และด้ำนของคุณลักษณะนิสัย ซึ่งคุณภำพของผู้เรียน
จะต้องมีพฤติกรรมทั้ง 3 ด้ำน พัฒนำขึ้นในทิศทำงเดียวกัน ซึ่งกำรวัดผลและประเมินผลตำมสภำพจริงจะต้องมีกำร
ด ำเนินกำร ดังนี้ 

5.1 เครื่องมือวัดผลวัดผลคุณภำพสูง 
วัดผลคุณภำพสูงตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดรำยวิชำ จะมีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์

ตัวชี้วัดรำยวิชำในรำยวิชำพ้ืนฐำน และวิเครำะห์ผลกำรเรียนรู้ในรำยวิชำเพ่ิมเติม เพ่ือตรวจสอบหลักควำมรู้ และ
ทักษะควำมรู้ของผลกำรเรียนรู้ที่ต้องกำรให้รู้ และตรวจสอบระดับข้ันพฤติกรรมที่ต้องกำรวัด เพ่ือเลือกวิธีกำรสร้ำง
เครื่องมือกำรวัดผลให้ตรงตำมระดับพฤติกรรมที่ต้องกำรวัดตำมหลักควำมรู้ที่ระบุในตัวชี้วัดและผลกำรเรียนรู้ดังนี้ 

กำรวิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด และผลกำรเรียนรู้  ครูผู้สอนรำยวิชำจะต้อง
ตรวจสอบหลักควำมรู้ที่ระบุค ำส ำคัญในตัวชี้วัด และผลกำรเรียนรู้ เพ่ือท ำกำรวิเครำะห์สื่อแหล่งควำมรู้ที่มี
สำรสนเทศควำมรู้ที่ประเมินแล้วมีควำมเหมำะสมกับระดับชั้นที่ต้องกำรให้นักเรียนเรียนรู้ เขียนแทนด้วย
บรรณำนุกรมไว้ส ำหรับย้อนกลับกระบวนกำรออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนไปสืบค้น รวบรวมควำมรู้ และ
ตรวจสอบระดับข้ันพฤติกรรมที่ตัวชี้วัดรำยวิชำต้องกำรจะวัดในหลักควำมรู้ของตัวชี้วัด และผลกำรเรียนรู้ ซึ่งระดับ
ขั้นพฤติกรรมที่ต้องกำรจะวัดนั้น ประกอบไปด้วยด้ำนควำมรู้ (knowledge) หรือ Cognitive domain ด้ำนทักษะ
กำรปฏิบัติ (skill) หรือ Psychomotor domain และด้ำนเจตนคติ (attitude) หรือ Affective domain และใน
แต่ละด้ำนจะมีระดับควำมลึกของกำรวัดแตกต่ำงกันไป ได้แก่ด้ำนควำมรู้ (knowledge) ประกอบด้วย ควำมจ ำ 
ควำมเข้ำใจ กำรน ำไปประยุกต์ใช้ กำรวิเครำะห์ กำรสังเครำะห์ และกำรประเมินค่ำ ด้ำนทักษะกำรปฏิบัติ (skill) 
ได้แก่ กำรท ำได้ตำมแบบที่ก ำหนดให้ กำรท ำได้โดยไม่ต้องดูแบบ กำรท ำได้ส ำเร็จทุกครั้ง กำรท ำได้ส ำเร็จและมี
คุณภำพ และกำรประยุกต์น ำไปใช้กับเรื่องอ่ืนได้ ด้ำนเจตนคติ (attitude) ได้แก่ กำรรับรู้ปรำกฏกำรณ์ กำร
ตอบสนองที่จะหำควำมจริง กำรได้หลักควำมรู้ยึดถือเป็นหลักควำมรู้ กำรน ำหลักควำมรู้ไปจัดระบบเพ่ือกำรปฏิบัติ
และแสดงออก และกำรน ำหลักควำมรู้ไปใช้ปฏิบัติเป็นวิถีชีวิต ซึ่งระดับขั้นพฤติกรรมของตัวชี้วัดรำยวิชำ และของ
ผลกำรเรียนรู้ ครูผู้สอนจะต้องออกแบบเครื่องมือวัดผลให้ตรงกับระดับขั้นพฤติกรรมและหลักควำมรู้ที่จะวัด จึงจะ
เป็นกำรวัดที่มีคุณภำพสูงและตรงกับสภำพจริงที่ถูกย้อนกลับกระบวนกำรไปออกแบบกิจกรรมให้เกิดกำรเรียนรู้ 

กำรสร้ำงเครื่องมือวัดผลควำมรู้ (knowledge) จะใช้ผลกำรวิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดรำยวิชำ และผลกำรเรียนรู้รำยวิชำ ย้อนกระบวนกำรกลับไปออกแบบกิจกรรมกำรสืบค้น รวบรวมหลัก
ควำมรู้ของตัวชี้วัดรำยวิชำ ซึ่งจะต้องยึดถือระดับข้ันพฤติกรรมของตัวชี้วัดรำยวิชำ เพ่ือย้อนกลับไปท ำกำรออกแบบ
กิจกรรมอีกครั้งให้นักเรียนได้ท ำกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ตรงตำมระดับขั้นพฤติกรรมที่ต้องกำรวัด เช่น บอก แปล
ควำม ตีควำม อธิบำย ใช้หลักกำรกับเรื่องอ่ืน เปรียบเทียบ วิเครำะห์ สร้ำงหลักกำร ประเมินตำมเกณฑ์ท้องเรื่อง 
หรือสังคม เป็นต้น โดยที่ครูผู้สอนรำยวิชำอำจตั้งประเด็นค ำถำมกระตุ้นตำมระดับขั้นพฤติกรรมของตัวชี้วัดเพ่ือให้
นักเรียนแลกเปลี่ยนประเด็นควำมคิดเห็นและหำข้อสรุปเพ่ือน ำเสนอเพ่ือกำรวัดผลควำมรู้ที่ครูจะเป็นผู้สรุปและให้
นักเรียนที่ยังสรุปไม่ตรงได้ซ่อมเสริมจนบรรลุผลตำมระดับขั้นพฤติกรรมของหลักควำมรู้ หรือให้ออกแบบกิจกรรม
ให้ท ำแบบทดสอบประจ ำหน่วยกำรเรียนรู้เพ่ือกำรวัดผลควำมรู้ 
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กำรสร้ำงเครื่องมือวัดผลทักษะกำรปฏิบัติ (skill) จะใช้ผลกำรวิเครำะห์ระดับขั้นพฤติกรรม
ของตัวชี้วัดรำยวิชำเพ่ือย้อนกลับไปท ำกำรออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนได้ท ำกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ตรงตำมระดับ
ขั้นพฤติกรรมที่ต้องกำรวัดหลังจำกท ำกิจกรรมกำรสืบค้น รวบรวมหลักควำมรู้ของตัวชี้วัดรำยวิชำ เช่น ทดลองและ
อธิบำย แสดงว่ำต้องออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนทดลองตำมหลักควำมรู้แล้วจึงอธิบำยผลว่ำเกิดขึ้นสอดคล้อง
สำมำรถอธิบำยได้ตำมหลักควำมรู้ในหลำกหลำยสถำนกำรณ์ โดยที่ครูต้องออกแบบกำรสร้ำงเครื่องมือกำรวัดผล
กำรปฏิบัติตำมระดับคุณภำพของกระบวนกำรและขั้นตอนของนักเรียน หรือวัดผลกำรปฏิบัติตำมระดับคุณภำพ
ของผลที่ได้จำกกำรทดลอง แต่กรณีนี้ที่เป็นกำรทดลองและอธิบำยจะต้องใช้กำรวัดผลกำรปฏิบัติทั้งระดับคุณภำพ
กระบวนกำรและขั้นตอน และระดับคุณภำพของผลงำน ซึ่งกำรน ำหลักควำมรู้มำอธิบำยผลที่เกิดขึ้นจะท ำให้เห็น
และน ำไปสู่กำรใช้หลักควำมรู้อธิบำยกำรปฏิบัติเพื่อให้เกิดคุณภำพของผลงำน 

กำรสร้ำงเครื่องมือวัดผลเจตนคติ (attitude) จะใช้ผลกำรวิเครำะห์ระดับขั้นพฤติกรรมของ
ตัวชี้วัดรำยวิชำเพ่ือย้อนกลับไปท ำกำรออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนได้ท ำกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ตรงตำมระดับขั้น
พฤติกรรมที่ต้องกำรวัดหลังจำกท ำกิจกรรมกำรสืบค้น รวบรวมหลักควำมรู้ของตัวชี้วัดรำยวิชำ เช่นซำบซึ้ง น ำผล
ไปใช้ในวิถีชีวิต ซึ่งจะต้องวิเครำะห์เหตุกำรณ์ที่จะน ำไปใช้ในวิถีชีวิตให้นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนอธิบำยควำมชื่นชม 
หรือประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติเกิดกำรใช้เป็นประจ ำจำกหลักควำมรู้ของตัวชี้วัด ซึ่งต้องให้นักเรียนบันทึกผล ในช่วง
ระยะเวลำหนึ่งในชีวิตประจ ำวัน หรือออกแบบเครื่องมือให้นักเรียนได้ตรวจสอบระดับกำรคุณภำพกำรปฏิบัติ 

กำรสร้ำงเครื่องมือวัดผลควำมรู้ควำมสำมำรถรวมส ำหรับกำรวัดกำรตกตะกอนควำมรู้ เป็น
กำรวัดผลกลำงภำคเรียน และปลำยภำคเรียน ครูผู้สอนรำยวิชำจะท ำกำรวิเครำะห์และเลือกตั วชี้วัดรำยวิชำที่
ส ำคัญและเป็นตัวแทนควำมรู้ควำมสำมำรถ มำสร้ำงเครื่องมือวัดผลที่เหมำะสมกับกำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถให้
ตรงตำมระดับขั้นพฤติกรรมที่ต้องกำรวัด เช่นแบบปรนัย แบบเติมค ำ แบบจับคู่ แบบถูกผิด และแบบอัตนัยเป็นต้น 

5.2 กำรแปลผลและแสดงผลกำรประเมินสมดุลเชิงคุณภำพ 
ประเมินผลแบบสมดุลเชิงคุณภำพเชิงคุณภำพ เป็นกำรน ำผลของกำรวัดผลตำมระดับของ

พฤติกรรมของตัวชี้วัดรำยวิชำ และผลกำรเรียนรู้รำยวิชำ ด้ำนควำมรู้ (knowledge) ด้ำนทักษะกำรปฏิบัติ (skill) 
และด้ำนเจตนคติ (attitude) มำประเมินหำควำมสอดคล้องในทิศทำงเดียวกัน ซึ่งจะเป็นกำรประเมินคุณภำพของ
นักเรียนรำยบุคคล โดยกำรน ำผลคะแนนของระดับพฤติกรรมของตัวชี้วัดรำยวิชำ และผลกำรเรียนรู้รำยวิชำของแต่
ละด้ำนมำสร้ำงกรำฟเปรียบเทียบกัน อำจเป็นกรำฟเส้น กรำฟแท่ง หรือกรำฟใยแมงมุม เพ่ือเป็นตัวบ่งบอกควำม
สมดุลเชิงคุณภำพของผู้เรียนรำยบุคคล 

กำรแปลผลและซ่อมเสริมหลังกำรประเมินผลควำมสมดุลเชิงคุณภำพ นักเรียนที่มีคะแนนด้ำน
ควำมรู้ (knowledge) สูง แต่มีคะแนนด้ำนทักษะกำรปฏิบัติ (skill) และด้ำนเจตนคติ (attitude) ต่ ำแสดงว่ำ
นักเรียนไม่สำมำรถน ำควำมรู้มำสร้ำงกระบวนกำรและขั้นตอนปฏิบัติได้จริง ควรให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ ให้มำกข้ึน 
ส่วนนักเรียนที่มีคะแนนด้ำนทักษะกำรปฏิบัติ (skill) และด้ำนเจตนคติ (attitude) สูง แต่มีคะแนนด้ำนควำมรู้ 
(knowledge) ต่ ำแสดงว่ำนักเรียนไม่สำมำรถน ำหลักควำมรู้มำอธิบำยกระบวนกำรและขั้นตอนกำรปฏิบัติได้ดี ควร
ให้นักเรียนอ่ำนและสืบค้นหลักควำมรู้มำอธิบำยกระบวนกำรและขั้นตอนให้มำกข้ึน 
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บทบำทส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ควรรวบรวมสื่อควำมรู้เรื่องหลักสูตรอิงมำตรฐำน
รำยวิชำและอิงตัวชี้วัด รวมถึงหลักสูตรฐำนสมรรถนะ เพ่ือให้ครูใช้องค์ประกอบของตัวชี้วัด และองค์ประกอบของ
ผลกำรเรียนรู้ วัดผลให้มีคุณภำพสูง และย้อนกระบวนกำรกลับมำออกแบบกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียน
น ำไปใช้เรียนรู้และสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตัวเอง น ำสื่อควำมรู้ดังกล่ำวไปสร้ำงเงื่อนไขกำรให้ครูได้ศึกษำทั้งทำงตรง 
และทำงอิเล็กทรอนิกส์ และไปพำท ำหรือติดตำมควำมก้ำวหน้ำเป็นระยะ ๆ โดยศึกษำนิเทศก์ หรือสร้ำงเกณฑ์กำร
ประเมินกระบวนกำรด ำเนินงำนให้ประเมินตนเองและตรวจสอบโดยหัวหน้ำกลุ่มสำระ และมีกำรประเมินจัดกลุ่ม
ครูที่ท ำได้ดี ท ำได้ และท ำไม่ได้ เพ่ือสร้ำงกลยุทธ์กำรพัฒนำ 

6. ควำมร่วมมือพัฒนำสมรรถนะตำมสำขำอำชีพจัดท ำ Career Path  
กำรจัดท ำหลักสูตรรำยวิชำในวิชำเพ่ิมเติม เพ่ือสนองควำมต้องกำรอัตรำก ำลังแรงงำนของจังหวัด

และอ ำเภอ สนองตอบควำมสนใจ บุคลิกภำพ และควำมถนัดของนักเรียน จ ำเป็นต้องอำศัยควำมร่วมมือกับ
วิทยำลัย สถำบันกำรศึกษำ ด้ำนอำชีพ และมหำวิทยำลัยในภูมิภำคจัดท ำโครงสร้ำงเวลำ และผลกำรเรียนรู้ที่อิง
ฐำนสมรรถนะในแต่ละประเภท หรือกลุ่มสำขำวิชำ และท ำควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำร และกลุ่มอำชีพ
อิสระ ใช้สถำนประกอบกำร และสถำนที่เป็นที่ฝึกและถอดประสบกำรณ์ ตลอดจนท ำควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำระบบกำรแนะแนว จัดหำเครื่องมือวัดควำมสนใจ ประเมินบุคลิกภำพ และควำมถนัด  จึง
ต้องมีควำมร่วมมือด ำเนินงำนในเรื่องต่อไปนี้ 

6.1 ควำมร่วมมือพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะอำชีพระยะสั้น หลักสูตรทวิศึกษำ และหลักสูตร
ควำมถนัดกลุ่มสำขำวิชำชีพระดับอุดมศึกษำ 
 กำรท ำควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่มีกำรจัดท ำหลักสูตรฐำนสมรรถนะอยู่แล้วถือเป็นทำงเลือก
ล ำดับต้น เนื่องจำกมีกำรรับรองมำตรฐำนฐำนสมรรถนะของหลักสูตรจำกหน่วยงำนต้นสังกัดอยู่แล้ว และสำมำรถ
ใช้วิทยำกรของหน่วยงำนดังกล่ำวมำร่วมจัดทีมกำรสอนโดยตรงแทนกำรจัดหำครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงสำขำวิชำชีพ 
ซึ่งมีหลักสูตรฐำนสมรรถนะอำชีพระยะสั้นให้เลือกจำกวิทยำลัยในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
จำกศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัดในสังกัดกรมกำรจัดหำงำน และจำกส ำนักงำนกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย มำกกว่ำ 1,000 หลักสูตรระยะสั้น และครอบคลุมทั้ง 5 ประเภทวิชำชีพ ได้แก่ อุสำหกรรม 
พำณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม และเกษตรกรรม และเป็นไปตำมทิศทำงกำรพัฒนำประเทศด้ำนสมรรถนะทำง
สำขำอำชีพภำคเกษตรกรรม ภำคอุสำหกรรม ภำคบริกำร และภำควิทยำศำสตร์เทคโนโลยี กรณีที่ยังไม่มีหลักสูตร
อำชีพระยะสั้นที่เป็นควำมต้องกำรของชุมชน โรงเรียนสำมำรถร่วมมือกับหน่วยงำนดังกล่ำวข้ำงต้นร่วมกันพัฒนำ
จัดท ำหลักสูตรขึ้นมำใช้ได้ ถือเป็นทำงเลือกต่อมำ ซึ่งโรงเรียนไม่ควรจัดท ำขึ้นเองตำมล ำพังเพรำะจะขำดกำรรับรอง
มำตรฐำนจำกหน่วยงำนต้นสังกัด 
 ส ำหรับหลักสูตรทวิศึกษำ หรือโครงกำรเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำตอน
ปลำย ให้เป็นไปตำมบันทึกควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
และโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่เป็นไปตำมควำมสนใจ บุคลิกภำพ และควำม
ต้องกำรของนักเรียน โดยโรงเรียนสำมำรถเปิดโปรแกรมกำรเรียนให้ตรงควำมต้องกำรดังกล่ำวกับวิทยำลัย
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อำชีวศึกษำที่มีหลักสูตรตำมควำมต้องกำรของนักเรียน ได้มำกกว่ำ 1 วิทยำลัย ทั้งในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง 
ในสำขำวิชำชีพของ 8 ประเภทวิชำชีพ ได้แก่ ประเภทอุตสำหกรรม พำณิชยกรรม คหกรรม เกษตรกรรม กำร
โรงแรมและกำรท่องเที่ยว ศิลปกรรม เทคโนโลยีและสำรสนเทศ และประมง กำรท ำบันทึกควำมร่วมมือจะมี
ประเด็นกำรเทียบโอนหน่วยกิจรำยวิชำที่สำมำรถจบหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 ปีกำรศึกษำ แล้วได้วุฒิประกำศนียบัตร
มัธยมศึกษำตอนปลำย และประกำศนียบัตรวิชำชีพ ตำมเงือนไขกำรจบทั้ง 2 หลักสูตรตำมประเภทวิชำชีพ และ
สำขำวิชำชีพที่ปรำกฏกำรท ำควำมร่วมมือ มีรำยละเอียดแนบเทียบโครงสร้ำงหลักสูตรซ้ำยขวำ รำยละเอียดแนบ
กำรบริหำรจัดกำรที่ท ำให้เกิดค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ตำมตำรำงสอน เช่นพำหนะรับส่ง เบี้ยเลี้ยง วัสดุฝึก ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว
นักเรียนตำมระเบียบ เป็นต้น กำรจัดท ำหลักสูตรและดูแลมำตรฐำนหลักสูตรฐำนสมรรถนะ ให้เป็นไปตำมควำม
ร่วมมือของวิทยำลัยอำชีวศึกษำ 
 ส ำหรับหลักสูตรควำมถนัดกลุ่มสำขำวิชำชีพระดับอุดมศึกษำ จะต้องมกีำรจัดท ำโปรแกรมกำร
เรียนให้สอดคล้องรองรับควำมสนใจ บุคลิกภำพ และควำมถนัดของนักเรียน รองรับควำมถนัดกับคณะและกลุ่ม
สำขำวิชำชีพในกำรเข้ำศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำ โรงเรียนจ ำเป็นต้องท ำควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยในภูมิภำค
ก ำหนดรำยวิชำฝึกและถอดประสบกำรณ์ควำมถนัดตำมกลุ่มสำขำอำชีพ และก ำหนดรำยวิชำควำมถนัดทำงกลุ่ม
สำขำวิชำชีพที่เป็นพ้ืนฐำนของกลุ่มสำขำอำชีพ จัดท ำสำระส ำคัญ และผลกำเรียนรู้ที่เป็นพ้ืนฐำนกำรเข้ำและศึกษำ
ในกลุ่มสำขำระดับอุดมศึกษำนั้น ๆ โรงเรียนไม่ควรก ำหนดเองเพรำะไม่รู้สำระส ำคัญที่เป็นพ้ืนฐำนที่ส ำคัญควรให้
มหำวิทยำลัยในภูมิภำครับรองและบันทึกควำมร่วมมือกันในกำรท ำหลักสูตรและพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้และ
วัดผลประเมินผล ตำมมำตรฐำนที่สำมำรถส่งต่อนักเรียนเป็นโควตำกำรเข้ำเรียนได้ กำรก ำหนดกลุ่มสำขำวิชำชีพใน
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำมี 9 กลุ่มสำขำวิชำชีพ คือ กลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ กลุ่มวิทยำศำสตร์กำยภำพและ
ชีวภำพ กลุ่มวิศวกรรมศำสตร์ กลุ่มสถำปัตยกรรมศำสตร์ กลุ่มเกษตรศำสตร์ กลุ่มบริหำร พำณิชยศำสตร์ กำรบัญชี 
กำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม เศรษฐศำสตร์ กลุ่มครุศำสตร์ ศึกษำศำสตร์ พลศึกษำและสุขศึกษำ กลุ่มศิลปกรรม
ศำสตร์ และกลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   

6.2 ควำมร่วมมือส ำรวจ และประเมินบุคลิกภำพ ควำมถนัดทำงอำชีพ 
 สิ่งที่ส ำคัญและมีควำมจ ำเป็นต่อคุณภำพชีวิตของบุคคล คือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในระดับ
มัธยมศึกษำที่จะต้องค้นพบตัวตนว่ำสนใจ มีบุคลิกภำพ และควำมถนัดในสำขำอำชีพใด เพ่ือให้นักเรียนได้เลือ ก
เรียนโปรแกรมกำรเรียนที่ตรงกับตัวตนของนักเรียนเอง และเป็นกำรลดควำมสูญเสียในกำรลงทุนทำงกำรศึกษำที่
เลือกศึกษำที่ผิดเส้นทำงและไม่ได้น ำมำใช้ในกำรประกอบอำชีพ ท ำให้ประเทศชำติผลิตและพัฒนำคนไม่ตรงตำม
สำขำและตรงตำมตัวตนของคนเข้ำสู่ตลำดแรงงำนเพ่ือพัฒนำประเทศ 
 ควำมร่วมมือที่ส ำคัญคือกำรพัฒนำระบบงำนแนะแนวเริ่มจำกพัฒนำบุคลำกรในศูนย์เครือข่ำย
กำรแนะแนวประจ ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ของแต่และจังหวัด และพัฒนำบุคลำกรเครือข่ำกำรแนะแนว
ประจ ำโรงเรียนที่ประกอบด้วยครูแนะแนว และครูที่ปรึกษำห้อง อันดับต่อไปเป็นกำรจัดหำและพัฒนำเครื่องมือวัด
ควำมสนใจ บุคลิกภำพ และควำมถนัดด้ำนอำชีพ ที่น ำมำใช้กับนักเรียนรำยบุคคลและแปลผลสื่อสำรให้นักเรียน
และผู้ปกครองรับทรำบและรู้จักตัวตนของนักเรียน และอันดับต่อไปเป็นกำรพัฒนำระบบกำรแนะแนวที่จะต้องมี
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คลังอำชีพใช้แนะแนวรำยละเอียดพ้ืนฐำนของกลุ่มอำชีพต่ำง ๆ ไม่ว่ ำจะเป็นลักษณะกำรท ำงำน พ้ืนควำมรู้และ
สมรรถนะที่จ ำเป็น ตลอดจนคุณลักษณะที่มีผลต่อกำรท ำงำน นอกจำกนี้ยังคงแสดงถึงสถำบันกำรศึกษำที่เป็น
เส้นทำงกำรศึกษำในระดับสูงขึ้นไปจนออกมำประกอบอำชีพตำมแผนควำมต้องกำรอัตรำก ำลังแรงงำนของแต่ละ
จงหวัดและอ ำเภอ ดังนั้นส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และโรงเรียนจึงต้องท ำควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่มี
นักจิตวิทยำ และเครื่องมือวัดควำมสนใจ บุคลิกภำพ และควำมถนัดด้ำนอำชีพ เพ่ือน ำมำใช้คัดกรองนักเรียนเข้ำ
โปรแกรมกำรเรียนตำมควำมสนใน และบุคลิกภำพของนักเรียน และมีกำรเก็บข้อมูลประสบกำรณ์ทักษะควำมรู้
ระหว่ำงเรียนน ำมำประเมินควำมถนัดต่อประเภทวิชำชีพ หรือควำมถนัดกลุ่มสำขำวิชำชีพ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลวำง
เส้นทำงกำรศึกษำต่อหรือกำรประกอบอำชีพของนักเรียน หน่วยงำนที่มีนักจิตวิทยำ และเครื่องมือมีทั้งภำครัฐ และ
ภำคเอกชน ได้แก่ ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัด สังกัดกองส่งเสริมกำรมีงำนท ำ กรมกำรจัดหำงำน กระทรวงมหำดไทย  
มหำวิทยำลัยศรีปทุม มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เป็นต้น   

6.3 ควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรและหน่วยงำนรับรองสมรรถนะตำมสำขำอำชีพ 
 กำรจัดหลักสูตรฐำนสมรรถนะในวิชำเพ่ิมเติม จะก ำหนดผลกำรเรียนรู้เมื่อผู้เรียนจบหลักสูตร
รำยวิชำแล้วจะมีทักษะควำมรู้อะไรบ้ำง และมีคุณลักษณะอะไร ดังนั้นกระบวนกำรและขั้นตอนของเรื่องที่นักเรียน
จะต้องท ำได้สำมำรถน ำทฤษฎีควำมรู้มำอธิบำยได้อย่ำงถูกต้อง และมีเจตนคติและคุณลักษณะที่ดีต่อกำรท ำงำนนั้น
ด้ำนทักษะกำรใช้เครื่องมือ กำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน และเห็นประโยชน์ที่จะน ำไปใช้งำน 
 กำรท ำควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำร หรือหน่วยงำนที่มีสถำนที่ฝึกและถอดประสบกำรณ์ 
จึงเป็นเรื่องจ ำเป็นที่นักเรียนจะเกิดทักษะควำมรู้ ซึ่งสถำนประกอบกำรจะต้องได้กำรรับรองจำกหน่วยงำนหรือ
สถำนศึกษำที่ท ำหลักสูตรฐำนสมรรถนะเมื่อนักเรียนจบในแต่ละหลักสูตรทั้งหลักสูตรฐำนสมรรถนะย่อย หรือ
หลักสูตรฐำนสมรรถนะ หน่วยงำนหรือสถำนศึกษำที่ท ำหลักสูตรฐำนสมรรถนะจะเป็นผู้ออกใบรับรองหรือวุฒิบัตร
เป็นกรณีไป ยกเว้นหลักสูตรอำชีระยะสั้นของศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัดต้องรอรับกำรประเมินสมรรถนะเมื่อ
นักเรียนอำยุครบ 15 ปี กำรเรียนและฝึกประสบกำรณ์กับสถำนประกอบกำรถือเป็นไปตำมกำรฝึกประสบกำรณ์
ตำมหลักสูตร ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีกำรศึกษำควรจัดหำสถำนประกอบกำรและปะเมินมำตรฐำนควำมพร้อมเพ่ือใช้
เป็นที่ฝึกประสบกำรณ์และมีรำยได้ระหว่ำงเรียน ซึ่งให้ควำมส ำคัญไปที่กลุ่มนักเรียนจบมัธยมศึกษำปีที่ 3 และปีที่ 
6 ไม่ต้องกำรศึกษำต่อให้เน้นกำรพัฒนำสมรรถนะอำชีพและคุณลักษณะตำมที่สถำนประกอบกำรก ำหนดเกณฑ์
มำตรฐำนเพ่ือรับเข้ำท ำงำนเม่ือเรียนจบกลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

6.4 ท ำควำมร่วมมือกำรเทียบโอนหน่วยกิตรับคุณวุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
 เมื่อโรงเรียนท ำบันทึกควำมร่วมมือกับวิทยำลัยอำชีวศึกษำในกำรใช้หลักสูตรทวิศึกษำ และ
จัดท ำบันทึกแนบประกอบบันทึกควำมร่วมมือกำรเทียบโอนกันทั้ง 2 หลักสูตรในแต่ละภำคเรียน หรือรอครบหน่วย
กิตรำยวิชำของหมวดวิชำทักษะวิชำชีพแล้วจึงโอน โดยโรงเรียนขั้นพื้นฐำนจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำพ้ืนฐำน 
41 หน่วยกิต และจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน และให้วิทยำลัยอำชีวศึกษำเป็นผู้รับโอนไปเป็นหน่วยกิตรำยวิชำหมวด
วิชำทักษะชีวิต 22 หน่วยกิต และหมวดวิชำเลือกเสรีไม่น้อยกว่ำ 10 หน่วยกิต ทั้งนี้ผลกำรเรียนต้องไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
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ส่วนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนวิทยำลัยอำชีวศึกษำรับโอนได้ท้ังหมด ส ำหรับรำยวิชำเพ่ิมเติม ให้ใช้รำยวิชำของวิทยำลัย
อำชีวศึกษำหมวดวิชำทักษะวิชำชีพ 71 หน่วยกิต มำเป็นโครงสร้ำงรำยวิชำและให้วิทยำลัยอำชีวศึกษำเป็นผู้จัดกำร
เรียนกำรสอน และให้โรงเรียนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเป็นผู้รับโอนมำเป็นรำยวิชำเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่ำ 36 หน่วยกิต  
ซึ่งนักเรียนจะสำมำรถจบหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตรได้ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี 
  บทบำทส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยเฉพำะกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ เข้ำมำประสำน
ควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำร และร่วมมือกับศึกษำนิเทศก์เพ่ือประเมินควำมพร้อมของสถำนประกอบกำร
จัดท ำคลังสถำนประกอบกำร และจัดท ำคู่มือกำรฝึกและถอดประสบกำรณ์ ศึกษำนิเทศก์เข้ำไปช่วยโรงเรียนจัดท ำ
แผนกำรเรียนรู้กิจกรรมกำรฝึกและถอดประสบกำรณ์ กำรวัดผลทักษะควำมรู้ และคุณลักษณะ และร่วมกันติดตำม
กำรเทียบโอนให้เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรจัดเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำยอย่ำงต่อเนื่อง  
กลุ่มนโยบำยและแผนจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศกำรเปิดโปรแกรมกำรเรียนของโรงเรียน มีนักเรียนกี่ห้อง จ ำนวน
เท่ำไร ท ำควำมร่วมมือกับวิทยำลัยอำชีวศึกษำ หรือหน่วยงำนใด ประเภทวิชำชีพ และสำขำที่ท ำควำมร่วมมือ ทั้ง
หลักสูตรฐำนสมรรถนะอำชีพระยะสั้น และทวิศึกษำ ซึ่งหลักสูตรทวิศึกษำจะต้องเก็บข้อมูลเลข 13 หลัก เพ่ือท ำ
ข้อมูลเงินอุดหนุนรำยหัวที่แตกต่ำงกันของแต่ละประเภทวิชำชีพ จัดท ำข้อมูลควำมขำดห้องปฏิบัติกำร และห้องฝึก
ทักษะประสบกำรณ์ ตำมประเภทวิชำชีพ หรือกลุ่มสำขำวิชำส ำหรับนักเรียนที่มุ่งศึกษำระดับอุดมศึกษำ ตลอดจน
ท ำข้อมูลควำมขำดครุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับห้องปฏิบัติกำร ห้องฝึกทักษะประสบกำรณ์ ที่เป็นไปตำมโปรแกรมกำร
เรียนที่เปิดสอน 

7. กำรใช้เทคโนโลยีบริหำรจัดกำรและจัดกำรเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีมีกำรพัฒนำต่อยอดอยู่ตลอดเวลำอย่ำงต่อเนื่อง เกิดกำรคิดค้น

นวัตกรรมขึ้นมำใช้อ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินชีวิต และกำรท ำงำน  ซึ่งจ ำเป็นต้องเลือกใช้อย่ำงชำญฉลำด
และเท่ำทัน ตอบสนองเป้ำหมำยกำรใช้งำนและกำรท ำงำนอย่ำงพอเพียง คุ้มค่ำ และไม่พุ่มเฟือย และท่ีส ำคัญอย่ำง
ยิ่งต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรละเมิดสิทธิ์ ตำมเกณฑ์ศีลธรรม และเกณฑ์สังคม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต้องเป็นไปตำม
กฎหมำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้บริหำรจัดกำร และจัดกำรเรียนรู้จะมีแนวทำงและข้อพึง
ระมัดระวัง ดังนี้ 

7.1 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีน ำไปจัดกระบวนกำรเรียนรู้และบริหำรจัดกำร 
 กำรจัดกำรประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรมุ่งไปที่กำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้รองรับ
กำรเข้ำถึง และจัดกระท ำข้อมูลสำรสนเทศที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำย ทันต่อกำรใช้
พัฒนำคุณภำพงำนของทุกสำยงำน ที่สำมำรถติดตำมและประเมินผลควำมส ำเร็จได้รวดเร็ว ลดก ำลังแรงงำน ลด
ต้นทุนและเวลำ แต่ได้ผลลัพธ์สูงสุด ดังนั้นกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ทั้ง 7 โมดูล ควรที่จะต้องน ำ
เทคโนโลยีมำช่วยจัดกำรท ำงำนที่มีกำรต่อเชื่อมโยงกันอย่ำงเป็นระบบ ตั้งแต่กำรจัดท ำคลังทะเบียนแนะน ำแหล่ง
เรียนรู้ และสถำนประกอบกำร ตลอดจนคลังทะเบียนแนะน ำลักษณะอำชีพในอ ำเภอและจังหวัดที่เป็นถิ่นฐำน 
สำมำรถจัดบริกำรให้ครู และนักเรียนได้เข้ำถึงองค์ควำมรู้ดังกล่ำว โดยเฉพำะตัวโรงเรียนที่สำมำรถประมวลผล
ควำมต้องกำรอัตรำก ำลังแรงงำนในระดับอ ำเภอและจังหวัดตัดสินใจเปิดโปรแกรมกำรเรียนรองรับกำรจัดหลักสูตร
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รำยวิชำที่มีรำยชื่อหน่วยงำน และสถำบันกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำ และอุดมศึกษำ ที่เปิดประเภทวิชำชีพ หรือ
กลุ่มสำขำวิชำ เข้ำมำท ำควำมร่วมมือจัดท ำหลักสูตรรำยวิชำ และพัฒนำกระบวนกำรจัดท ำหน่วยเรียนรู้บูรณำกำร 
มีสำรสนเทศที่สำมำรถวิเครำะห์หลักควำมรู้และระดับขั้นพฤติกรรมด้ำนต่ำง ๆ ของตัวชี้วัด และผลกำรเรียนรู้
รำยวิชำ มีเทคโนโลยีช่วยจัดตำรำงสอน และออกแบบใบกิจกรรม ตลอดจนกำรจัดกำรควำมรู้ กำรมอบหมำย
กิจกรรมกำรท ำงำนในแต่ละหน่วยกำรเรียนรู้ จัดระบบกำรเรียนรู้ของนักเรียน ให้สืบค้น รวบรวบควำมรู้ และ
เข้ำถึงองค์ควำมรู้ได้อย่ำงรวดเร็วและกว้ำงขวำงทุกที่ทุกเวลำ และมีควำมสอดคล้องกันกับระบบห้องสมุดหนังสือ
และกำรสืบค้นแบบ Online และ Offline จัดระบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (PLC) รองรับกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
คณะครู และคณะนักเรียน แบบหลำกหลำยรูปแบบ จัดระบบกำรมอบกำรบ้ำนและส่งกำรบ้ำนพร้องกับกำรตรวจ 
และวัดผลทักษะ ควำมรู้ และคุณลักษณะในแต่ละหน่วยกำรเรียนรู้  มีระบบกำรจัดท ำคลังข้อสอบที่อิงมำตรฐำน
กำรเรียนรู้และตัวชี้วัดรำยวิชำ จัดกำรระบบสอบเพ่ือฝึกทักษะกำรคิดแก้ไขปัญหำ ของกำรวัดระดับขั้นพฤติกรรม
แบบต่ำง ๆ จัดกำรระบบสอบกลำงภำคและปลำยภำคที่มีคุณภำพสูงตรงตำมระดับพฤติกรรมที่ปรำกฏตำมตัวชี้วัด
รำยวิชำ มีระบบวิเครำะห์ผลจ ำแนกตำมด้ำนของตัวชี้วัด ได้แก่ควำมรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ของนักเรียนเป็น
รำยบุคคล และกลุ่มนักเรียน และครูผู้สอน ซึ่งสำมำรถน ำผลทั้ง 3 ด้ำนมำแปรผลในรูปกรำฟแบบต่ำง ๆ ที่แสดง
ควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพ่ือน ำไปประเมินควำมสมดุลเชิงคุณภำพของนักเรียนเป็นรำยบุคคลที่จะต้องมีระดับสูง
ไปในทิศทำงเดียวกัน มีระบบกำรวัดควำมสนใจ บุคลิกภำพ และควำมถนัด ตลอดจนกำรจัดเก็บผลงำน
ควำมสำมำรถ ควำมถนัดรำยวิชำที่แสดงถึงบุคลิกภำพด้ำนกำรท ำงำนที่เหมำะสมในแต่ละกลุ่ มอำชีพ เพ่ือวำง
เส้นทำงกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพของนักเรียนในอนำคต 

7.2 ปลูกฝังจริยธรรมกำรใช้สื่อเทคโนโลยี สำรสนเทศ 
 สังคมสำรสนเทศเป็นสังคมในยุคศตวรรษที่ 21 กำรอยู่ร่วมกันในสังคมสำรสนเทศ จ ำเป็นต้อง
มีกฎเกณฑ์ เพ่ือกำรอยู่ร่วมกันโดยสันติและสงบสุข เอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน ทุกวันนี้เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตได้
เข้ำมำมีบทบำท ในชีวิตประจ ำวัน มีกำรใช้คอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสำรกันมำก ขณะเดียวกันก็มีผู้ใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศในทำงที่ไม่ถูก ไม่ควร ดังนั้นจึงจ ำเป็นต้องมีกฎ ระเบียบกำรใช้เทคโนโลยีในโรงเรียน และปฏิบัติภำยใต้
กฎหมำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ และเมื่อมีกฎหมำยแล้ว ผู้ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศจะปฏิเสธ ควำมผิดว่ำไม่รู้
กฎหมำยไม่ได ้ 
 ครู และนักเรียน ได้น ำเอำ Computer, Smartphone, Tablet และเครื่องมืออ่ืน ๆ มำใช้
งำนร่วมกับระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต เพ่ือกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ ตลอดจนเพ่ือกำรบันเทิง เพ่ือให้
เป็นไปตำมกฎ กติกำ และมำรยำท โรงเรียนควรออกระเบียบรองรับกำรใช้อุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่ำวในขณะ
ท ำกำรเรียนกำรสอนว่ำจะให้ใช้ได้เมื่อไร ในสถำนกำรณ์ใดบ้ำง  และที่ส ำคัญต้องบูรณำกำรกำรวิเครำะห์สื่อ 
เทคโนโลยี และประเมินสำรสนเทศเข้ำไปสู่กิจกรรมของหน่วยกำรเรียนรู้ให้เกิดเป็นนิสัย และเกิดเป็นวิถีกำรด ำเนิน
ชีวิต ที่มีกำรน ำเสนอและกำรสื่อสำรทุกครั้งต้องวิเครำะห์สื่อ เทคโนโลยีที่มำจำกแหล่งที่เชื่อถือได้ และประเมิน
สำรสนเทศ เนื้อหำว่ำมีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ที่จะน ำไปใช้ และต้องมีควำมรับผิดชอบต่อผลที่ ได้น ำเสนอ 
และสื่อสำรออกไป 
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 กำรใช้สื่อ เทคโนโลยี และสำรสนเทศนอกห้องเรียน หรือนอกโรงเรียนจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในโลก
ศตวรรษท่ี 21 ที่จะต้องรับผิดชอบต่อกำรกระท ำที่ไปละเมิดต่อกฎหมำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ และรวมถึงกำรสร้ำง
จริยธรรมในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศด้วย โรงเรียนควรจัดนิทรรศกำรควำมรู้ และบูรณำกำรควำมรู้เรื่อกฎหมำย
เทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำไปในกิจกรรมของหน่วยกำรเรียนรู้ และเม่ือมีกำรละเมิดควรมีผลกำรบังคับใช้อย่ำงจริงจัง 
เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักต่อผลที่เกิดกำรละเมิด  
 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มีผลต่อผู้ใช้
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป ผู้ให้บริกำร ซึ่งรวมไปถึงหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เปิดบริกำรอินเทอร์เน็ตให้แก่ผู้อ่ืน
หรือ กลุ่มพนักงำนนักศึกษำในองค์กร ควรทรำบถึงรำยละเอียดของพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (http://www.informatics.buu.ac.th/885101/chapters/chapter_13.pdf)  
ควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฐำนควำมผิดและบทลงโทษส ำหรับกำรกระท ำโดยมิชอบ  
 

ตารางความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์          ฐาน
ความผิด 

โทษจ าคุก โทษปรับ 

กำรเข้ำถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ ไม่เกิน 6 เดือน ไม่เกิน 10,000 บำท 
กำรเปิดเผยมำตรกำรป้องกันกำรเข้ำถึงระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำข้ึนเป็นกำรเฉพำะโดยไม่
ชอบ 

ไม่เกิน 1 ปี ไม่เกิน 20,000 บำท 

กำรเข้ำถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ ไม่เกิน 2 ปี ไม่เกิน 40,000 บำท 
กำรดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนโดยไม่ชอบ ไม่เกิน 3 ปี ไม่เกิน 60,000 บำท 
กำรทำให้เสียหำย ทำลำย แก้ไข เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมเติมข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ 

ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000 บำท 

กำรกระทำเพ่ือให้กำรทำงำนของระบบคอมพิวเตอร์
ของผู้อ่ืนไม่สำมำรถทำงำนได้ตำมปกติ 

ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000 บำท 

กำรส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์รบกวนกำรใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ของคนอ่ืนโดยปกติสุข (Spam Mail) 

ไม่มี ไม่เกิน 100,000 บำท 

กำรจำหน่ำยชุดคำสั่งที่จัดทำขึ้นเพ่ือนำไปใช้เป็น
เครื่องมือในกำรกระทำควำมผิด 

ไม่เกิน 1 ปี ไม่เกิน 20,000 บำท 

การกระทาตอ่ความมัน่คง - ก่อความเสียหายแก่
ข้อมลูคอมพิวเตอร์ - กระทบตอ่ความมัน่คง
ปลอดภยัของประเทศ/เศรษฐกิจ - เป็นเหตใุห้ผู้ อ่ืน
ถึงแก่ชีวิต 

ไมเ่กิน 10 ปี 3 ปีถึง 
15 ปี 10 ปีถึง 20 ปี 

และไมเ่กิน 200,000 
บาท และ60,000-
300,000 บาท ไมมี่ 

http://www.informatics.buu.ac.th/885101/chapters/chapter_13.pdf
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การใชร้ะบบคอมพวิเตอรท์าความผดิอืน่ (การเผยแพรเ่นือ้หา
อนัไม่เหมาะสม) 

ไมเ่กิน 5 ปี ไมเ่กิน 100,000 บาท 

ตารางความผิดเก่ียวกับคอมพวิเตอร์          
ฐานความผิด 

โทษจ าคุก โทษปรับ 

ผู้ให้บริการจงใจสนบัสนนุหรือยินยอมให้มีการ
กระทาความผิด 

ต้องระวางโทษ
เชน่เดียวกบัผู้กระท า
ความผิด 

ต้องระวางโทษ
เชน่เดียวกบัผู้กระทา
ความผิด 

การตกแตง่ข้อมลูคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นภาพของบคุคล ไมเ่กิน 3 ปี ไมเ่กิน 60,000 บาท 
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บทที่ 4 
การจัดหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพระยะสั้นในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและรองรับกำรพัฒนำประเทศ ตำม

ยุทธศำสตร์กรอบปฏิรูปกำรศึกษำ รองรับตลำดแรงงำนภำยในประเทศ และเป็นศูนย์พัฒนำอำเซียน รองรับเขต
พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษและโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของรัฐบำล เพียงพอและตรงตำมควำมต้องกำรของสถำน
ประกอบกำร และมีขีดควำมสำมำรถแข่งขันได้ในระดับสำกล จะต้องด ำเนินกำรแก้ปัญหำกำรติดยึดค่ำนิยมของคน
ไทยเรื่องกำรศึกษำเพ่ือให้ได้วุฒิกำรศึกษำโดยเฉพำะปริญญำบัตร แต่ขำดสมรรถนะกำรท ำงำนในสำขำอำชีพ ซึ่ง ผู้
จบกำรศึกษำภำคขั้นพ้ืนฐำนถึงร้อยละ 40 ไม่ได้เรียนต่อ และเข้ำสู่สถำนประกอบกำรอย่ำงไร้ฝีมือแรงงำน รวมถึง
ประกอบอำชีพอิสระแบบไร้ทิศทำง และไม่มีประสบกำรกำรเรียนรู้กำรเป็นผู้ประกอบกำร ซึ่งสภำพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติได้วิเครำะห์มิติเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนำคต 4 ภำคกำรประกอบกำร พบว่ำ ภำคเกษตรมี
ผลิตภำพแรงงำนอยู่ระดับต่ ำ ประชำกรวัยแรงงำนลดลงคนรุ่นใหม่ไม่นิยมท ำกำรเกษตรและมีเพียงผู้สูงวัยยังคงท ำ
กำรเกษตรแบบดั่งเดิม อำศัยแรงงำนต่ำงด้ำวมำช่วยท ำในแบบเดิม ๆ ภำคอุตสำหกรรม คุณภำพแรงงำนไม่ตรง
ควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรและกำรลงทุนของประเทศ โดยเฉพำะด้ำนภำษำไม่สำมำรถสื่อสำรได้ ค่ำนิยม
ต้องกำรปริญญำบัตรท ำให้ปริญญำตรีล้นตลำดและตกงำน แรงงำนระดับมัธยมศึกษำ และอำชีวศึกษำขำดแคลน 
ภำคบริกำร ถึงแม้นแรงงำนมีจุดแข็งในกำรให้บริกำรแต่แรงงำนเหล่ำนั้นมีสมรรถนะกำรใช้ภำษำและเทคโนโลยีต่ ำ
มำกจึงเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจกำรบริกำร และต้นทุนค่ำจ้ำงสูง กำรผลิตแรงงำนไม่ตรงกับควำมต้องกำรของภำค
ประกอบกำร แรงงำนบำงประเภทขำดแคลน แต่บำงประเภทล้นตลำด เป็นปัญหำคุณภำพแรงงำนที่ต้องเร่ง
แก้ปัญหำ ภำควิทยำศำสตร์เทคโนโลยี กำรผลิตแรงงำนด้ำนนี้ขำดแคลนมำก ผู้เข้ำท ำงำนขำดคุณภำพไม่ตรงควำม
ต้องกำร จ ำนวนบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยมีน้อยมำก ก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีมีเพีย งร้อยละ 9 ของ
แรงงำนรวมทั้งประเทศ และปี พ.ศ. 2562 จะสำมำรถผลิตแรงงำนระดับสูงกว่ำปริญญำตรีได้เพียงร้อยละ 34 ของ
ควำมต้องกำร ซึ่งถือว่ำต่ ำมำก 
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แนวทำงกำรพัฒนำคนเพ่ืออนำคตประเทศไทยในมิติเศรษฐกิจในกำรกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับ
อนำคต จึงจ ำเป็นต้องปรับโครงสร้ำงระบบกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ พัฒนำระบบครูแนะแนว
อย่ำงจริงจัง ตั้งแต่ระดับมัธยมขึ้นไป และส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรเรียนรู้และกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยี ซึ่งมแีนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี้ 

1. จัดท ำฐำนข้อมูลควำมต้องกำรแรงงำน ร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน 
2. จัดท ำฐำนข้อมูลกำรผลิตและพัฒนำของสถำนศึกษำ เชื่อมโยงกับควำมต้องกำรจ ำเป็นและทิศ

ทำงกำรพัฒนำประทศ 
3. ให้สังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ จัดกำรเรียนกำรสอนทวิภำคีและกำรบูรณำกำร

เรียนรู้คู่กับกำรท ำงำน ร่วมกับสถำนประกอบกำร 
4. สร้ำงควำมเข้ำใจและแสวงหำควำมร่วมมือระหว่ำงภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ

และอุดมศึกษำ 
5. ผลิตและพัฒนำศักยภำพก ำลังคนให้ตรงควำมต้องกำร โดยจัดล ำดับควำมเร่งด่วน ตำม

งบประมำณและทรัพยำกร 
6. สร้ำงค่ำนิยมสมรรถนะกำรท ำงำนด้ำนอำชีพมำกกว่ำกำรได้ปริญญำบัตรแล้วท ำงำนไม่เป็น 
7. ฝึกทักษะอำชีพระยะสั้นเพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้และกำรมีงำนท ำ 
8. พัฒนำศักยภำพก ำลังคนด้ำนกำรค้ำ กำรเรียนรู้กำรเป็นผู้ประกอบกำรและกำรพัฒนำ 
9. ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพให้ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษทุกด้ำนได้รับกำรพัฒนำอย่ำง

ต่อเนื่องเต็มศักยภำพ 
10.ประเมินและรับรองมำตรฐำนฝีมือ ตำมมำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพ เพ่ือใช้ประกอบกำรพิจำรณำ

ค่ำตอบแทนที่เหมำะสมและสร้ำงแรงจูงใจ 
11.ก ำหนดบทบำทของสถำนศึกษำในกำรผลิตผู้เรียนให้ชัดเจน 
12.มีกำรวิจัยพัฒนำจนเกิดเป็นนวัตกรรมที่เกิดจำกทรัพยำกรท้องถิ่น เพ่ิมมูลค่ำกำรส่งออกของ

ประเทศ 
13.พัฒนำทักษะอำชีพให้ตรงตำมวำมต้องกำรของประชำชนและตลำดแรงงำน โดยมุ่งเน้นกำร

น ำไปสู่กำรประกอบอำชีพ 
14.ส่งเสริมทักษะอำชีพและพัฒนำฝีมือแรงงำนเพ่ือรองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจในพ้ืนที่ชำยแดน

และเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 
 

การจัดหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพระยะสั้นในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น หมำยถึง หลักสูตรที่มีสมรรถนะอย่ำงน้อยหนึ่งหน่วยสมรรถนะ  และมี

ระยะเวลำในกำรเรียนไม่น้อยกว่ำ 6 ชั่วโมง  ที่ได้พัฒนำหลักสูตรและอนุมัติหลักสูตรโดยสถำนศึกษำ 
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หลั กสู ต ร ฐ ำนสมรรถนะ  (Competency-based Curriculum) หมำยถึ ง  หลั กสู ต รที่ น ำ
ควำมสำมำรถที่จ ำเป็นส ำหรับกำรท ำงำนมำใช้เป็นฐำนหรือเนื้อหำของกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือให้ผู้ เรียนมี
ควำมสำมำรถตำมเนื้อหำนั้น 

กำรพัฒนำหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นและอนุมัติหลักสูตรโดยสถำนศึกษำส ำหรับสถำนศึกษำในสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สำมำรถด ำเนินกำรได้แต่ต้องมีกำรรับรองมำตรฐำนคุณวุฒิจำกส ำนัก
มำตรฐำนกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น พุทธศักรำช 2558 ซึ่ง
ในทำงปฏิบัติเป็นไปได้ยำกเนื่องจำก สถำนศึกษำขำดผู้เชี่ยวชำญโดยตรง ในทำงปฏิบัติที่สำมำรถท ำได้ควรท ำควำม
ร่วมมือกับวิทยำลัยสำรพัดช่ำง หรือสถำบันกำรศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ หรือศูนย์
พัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัด สังกัดกรมกำรจัดหำงำน หรือศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนส่งเสริม
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ซึ่งหน่วยงำนดังกล่ำวได้จัดท ำหลักสูตรฐำนสมรรถนะอำชีพระยะ
สั้นไว้มำกกว่ำ 1,000 หลักสูตรอำชีพระยะสั้นที่ได้มีกำรรับรองมำตรฐำนหลักสูตร และมำตรฐำนคุณวุฒิ จำกต้น
สังกัดไว้แล้ว กำรส ำรวจควำมต้องกำรจำกชุมชน และควำมต้องกของนักเรียนจะท ำให้สำมำรถตัดสินใจเลือก
หลักสูตรอำชีพระยะสั้นจำกสถำนบันกำรศึกษำ หรือหน่วยงำนดังกล่ำวมำเปิดเป็นรำยวิชำเพ่ิมเติม และท ำข้อตกลง
และบันทึกควำมร่วมมือกัน จะเป็นกำรต่อยอดและด ำเนินกำรได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลำมำจัดท ำหลักสูตรใหม่ท ำให้
เกิดมำตรฐำนหลักสูตร และนักเรียนได้ใบรับรองคุณวุฒิในแต่ละหลักสูตรอำชีพระยะสั้น กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
และฝึกถอดประสบกำรณ์ ใช้รูปแบบกำรบูรณำกำรกับสถำนประกอบกำรโดยมีวิทยำกรหรือครูผู้สอนจำกหลักสูตร
อำชีพระยะสั้นต้นสังกัดเป็นทีมกำรสอนและเป็นพ่ีเลี้ยงกำรควบคุมมำตรฐำนคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

กำรเรียนแบบสะสมหน่วยกิตเตรียมอำชีวศึกษำ (Pre-Vocational Education : Pre-Ved.)  

 
หลักสูตรฐำนสมรรถนะอำชีพระยะสั้นถ้ำมีกำรแนะน ำให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนหน่วยสมรรถนะ

ย่อยอำชีพระยะสั้น ภำยใต้หน่วยสมรรถนะหลักอำชีพระยะสั้น และอยู่ในสำขำวิชำชีพ และประเภทวิชำชีพ
เดียวกัน จะท ำให้นักเรียนสำมำรถเก็บสะสมเวลำและหน่วยกิตรำยวิชำภำยใต้สำขำวิชำชีพเพ่ือเก็บสะสมน ำไป
เทียบโอนกำรเรียนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือทวิศึกษำ ในกำรเรียนต่อระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยได้ 
ดังนั้นกำรเรียนหลักสูตรฐำนสมรรถนะอำชีพระยะสั้นในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น จึงสำมำรถเรียกชื่ออีกอย่ำง 
คือ หลักสูตรทวิศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ซึ่งถ้ำท ำควำมร่วมมือกับวิทยำลัยในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ และรำยงำนเลข 13 หลักของนักเรียน ตำมข้อตกลงกำรเรียนหลักสูตรทวิศึกษำก็จะได้รับเงิน
อุดหนุนรำยหัวนักเรียนแบบทวิศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
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กำรพัฒนำหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร “กรอบมำตรฐำนหลักสูตร
วิชำชีพระยะสั้น” พ.ศ. 2551  ซึ่งเป็นกรอบคุณวุฒิกำรศึกษำวิชำชีพระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพเฉพำะ  
ก ำหนดให้มีสมรรถนะในสำขำอำชีพไม่น้อยกว่ำหนึ่งหน่วยสมรรถนะจำกมำตรฐำนอำชีพหรือมำตรฐำนสมรรถนะ  
ตรงตำมควำมต้องกำรของสำขำอำชีพ สถำนประกอบกำร ชุมชน  มีควำมสำมำรถในกำรคิด วิเครำะห์ แก้ปัญหำ 
ด ำเนินกำรและตรวจสอบอย่ำงเป็นระบบในระดับผู้ปฏิบัติงำนเฉพำะทำง  ปฏิบัติงำนอำชีพในขอบเขตที่ก ำหนด  
และน ำไปพัฒนำงำนอำชีพหรือกำรประกอบอำชีพอิสระอย่ำงมีคุณธรรมและจริยธรรม สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
สำมำรถพัฒนำหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นร่วมกับสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำขึ้นมำ
ได้ ในกรณีท่ีไม่มีหลักสูตรอำชีระยะสั้นที่มีอยู่เดิมให้เลือกเปิดให้ตรงควำมต้องกำรของอำชีพในหมู่บ้ำน ชุมชน หรือ
ในอ ำเภอที่ตั้งของสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ควำมร่วมมือกันท ำหลักสูตรอำชีพระยะสั้นกับวิทยำลัยอำชีวศึกษำจึงเป็น
กำรสร้ำงมำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพเฉพำะเนื่องจำกวิทยำลัยอำชีวศึกษำจะมีส ำนักมำตรฐำนกำรศึกษำ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำเป็นผู้ก ำหนดกรอบมำตรฐำนหลักสูตรอำชีพระยะสั้น 

กรอบมำตรฐำนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น พ.ศ. 2551 ก ำหนดปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
มุ่งเน้นผลิตผู้มีสมรรถนะเฉพำะทำงในกำรประกอบอำชีพ  พัฒนำอำชีพเดิม  อำชีพเสริม  หรือเปลี่ยนอำชีพใหม่ 
ในลักษณะของกำรศึกษำตลอดชีวิต ก ำหนดกำรจัดกำรศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำและฝึกอบรมอำชีพ โดยจัด
แบบเปิดหรือยืดหยุ่น เพ่ือให้ได้หน่วยสมรรถนะของอำชีพ มีกำรจัดโครงสร้ำงหลักสูตร เป็นลักษณะหน่วย
สมรรถนะหรือกลุ่มหน่วยสมรรถนะของอำชีพนั้น ๆ ที่ได้จำกมำตรฐำนอำชีพหรือมำตรฐำนสมรรถนะ เกณฑ์กำร
ประเมินสมรรถนะและกำรส ำเร็จกำรศึกษำ เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำและกำรประเมินผล
หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น มีชื่อคุณวุฒิกำรศึกษำ คือ ประกำศนียบัตรวิชำชีพเฉพำะ (ปวพ.) กำรประกันคุณภำพ
หลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก ำหนดระบบประกันคุณภำพหลักสูตรไว้ให้ชัดเจน อย่ำงน้อยประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ 

1. คุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
2. กำรบริหำรหลักสูตร 
3. ทรัพยำกรประกอบกำรจัดกำรศึกษำ 
4. ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน สังคมและชุมชน 
กำรก ำหนดหลักสูตรและอนุมัติ  กำรอนุมัติกรอบมำตรฐำนหลักสูตร ให้ เป็นหน้ำที่ของ

กระทรวงศึกษำธิกำร กำรก ำหนดและเปลี่ยนแปลงกรอบมำตรฐำนหลักสูตร ให้เป็นหน้ำที่ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ และกำรอนุมัติหลักสูตร ให้เป็นหน้ำที่ของสถำนศึกษำ 

องค์ประกอบหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น ประกอบด้วย  
(1) รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร และระยะเวลำที่ใช้ในกำรฝึกอบรม 
(2) สมรรถนะของหลักสูตร และค ำอธิบำยของหลักสูตร  
(3) รำยกำรสอนและฝึกปฏิบัติ  
(4) รูปแบบ เทคนิคกำรจัดกำรศึกษำ 
(5) สื่อ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์  
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(6) เอกสำรอ้ำงอิง/เอกสำรประกอบกำรศึกษำ/แหล่งเรียนรู้  
(7) แนวทำงกำรประเมิน 
(8) พ้ืนควำมรู้และคุณสมบัติของนักศึกษำ-คุณสมบัติผู้สอน 
(9) คณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร 
ประเภทวิชำชีพ ที่จะจ ำแนกเป็นสำขำวิชำชีพ และจ ำแนกเป็นหน่วยสมรรถนะหลัก และหน่วย

สมรรถนะย่อย ตำมหลักสูตรรำยวิชำฐำนสมรรถนะอำชีพระยะสั้น 
(1) ประเภทวิชำชีพอุตสำหกรรม 
(2) ประเภทวิชำชีพคหกรรม 
(3) ประเภทวิชำชีพพำณิชยกรรม 
(4) ประเภทวิชำชีพเกษตรกรรม 
(5) ประเภทวิชำชีพศิลปกรรม 
หลักสูตรฐำนสมรรถนะ (Competency-based Curriculum) เป็น หลักสูตรที่น ำควำมสำมำรถที่

จ ำเป็นส ำหรับกำรท ำงำนมำใช้เป็นฐำนหรือเนื้อหำของกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถตำมเนื้อหำ
นั้น ซึ่งจะท ำให้กำรก ำหนดผลกำรเรียนรู้ชัดเจนว่ำผู้เรียนสำมำรถท ำอะไรได้เมื่อจบหลักสูตร สำมำรถใช้มำตรฐำน
สมรรถนะเป็นกรอบในกำรพัฒนำหลักสูตร ก ำหนดเนื้อหำ วำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและประเมินผล ที่
เชื่อมโยงสู่กำรรับรองคุณวุฒิ และสำมำรถก ำหนดเกณฑ์กำรปฏิบัติงำน เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์กำรประเมินได้อย่ำง
ชัดเจน 

มำตรฐำนอำชีพ และมำตรฐำนสมรรถนะ (Occupational Standard / Competency Standard) 
คือ ข้อก ำหนดหรือเกณฑ์มำตรฐำนของสมรรถนะที่คำดหวังว่ำบุคลำกรจะบรรลุส ำหรับอำชีพหนึ่ง รวมทั้งควำมรู้
และควำมเข้ำใจ คือ มำตรฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำน มำตรฐำนด้ำนผลงำน 

สมรรถนะ (Competence) คือ ควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะปฏิบัติ 
และทักษะด้ำนควำมคิดในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิผลตำมมำตรฐำนที่ต้องกำรของอำชีพ  

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) และหน่วยสมรรถนะย่อย (Element of competence) 
คือ หน่วยมำตรฐำนซึ่งประกอบด้วยปริมำณและคุณภำพของงำนที่สำมำรถน ำไปใช้เป็นหน่วยนับ หรือวัด
สมรรถภำพของผู้ปฏิบัติงำนได้  โดยนับเป็น 1 หน่วยสมรรถนะ 
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แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรฐำนสมรรถนะอำชีพระยะสั้นระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ที่
เน้นทั้งภำคทฤษฎี และภำคปฏิบัติ และฝึกทักษะฝึกและถอดประสบกำรณ์กับสถำนประกอบกำร ที่มีควำมยืดหยุ่น
ด้ำนเนื้อหำ ระยะเวลำเรียน โดยมีส่วนร่วมของสถำนประกอบกำร สังคม ชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องและค ำนึงถึงกำรที่
ให้ผู้เรียนจะน ำไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 

1. งำนหลักสูตรของโรงเรียนประสำนงำนกับกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  ขอใช้สำรสนเทศจำก
คลังทะเบียนแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถำนประกอบกำร และคลังทะเบียนอำชีพ ที่ได้มีกำรช่วยกันรวบรวมข้อมูลจำก
หอกำรค้ำจังหวัด แรงงำนจังหวัด อุตสำหกรรมจังหวัด และจัดเสวนำควำมต้องกำรคุณลักษณะ สมรรถนะจำก
สถำนประกอบกำร และผู้น ำกลุ่มต่ำง ๆ ในท้องถิ่น ซึ่งถูกจัดท ำคลังทะเบียนแหล่งเรียนรู้โดยกลุ่มนโยบำยและแผน
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือน ำมำเป็นสำรสนเทศประกอบกำรตัดสินใจเปิดโปรแกรมกำรเรียนให้ตรงตำม
ควำมต้องกำรอัตรำก ำลังแรงงำนของอ ำเภอและจังหวัดเพ่ือกำรพัฒนำจังหวัดและอ ำเภอ 

2. งำนแนะแนวโรงเรียนประสำนงำนกับกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ขอใช้สำรสนเทศจำกคลัง
ทะเบียนอำชีพของจังหวัดและอ ำเภอเพ่ือแนะน ำลักษณะอำชีพ พ้ืนฐำนควำมรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่เป็นไป
ตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร และกลุ่มอำชีพอิสระในจังหวัดและอ ำเภอที่นักเรียนควรรู้จักและเป็นไป
ตำมควำมต้องกำรพัฒนำจังหวัดและประเทศ น ำไปจัดท ำแผนกำรเรียนรู้และจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือให้นักเรียนได้
สืบค้น รวบรวมข้อมูลด้ำนอำชีพต่ำง ๆ กระตุ้นควำมสนใจในกลุ่มอำชีพและลักษณะอำชีพให้กับนักเรียนเป็น
รำยบุคคล 

3. งำนแนะแนวโรงเรียนประสำนงำนกับกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และศูนย์แนะแนวส ำนักงำนงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประจ ำจังหวัด ประสำนงำนท ำควำมร่วมมือกับศูนย์
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พัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัด สังกัดกรมกำรจัดหำงำน พัฒนำงำนแนะแนวโรงเรียนให้มีทักษะใช้เครื่องมือและแปลผล
กำรวัดควำมสนใจ บุคลิกภำพ และควำมถนัด เพ่ือน ำผลไปใช้เป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจของนักเรียนและผู้ปกครอง
เลือกโปรแกรมกำรเรียนและรำยวิชำฐำนสมรรถนะอำชีพระยะสั้น ตลอดจนเลือกกิจกรรมชุมนุมเพ่ือกำรเรียนรู้กำร
เป็นผู้ประกอบกำรในอำชีพประเภทต่ำง ๆ เพื่อท ำธุรกิจกำรค้ำจริง 

4. งำนหลักสูตรโรงเรียนท ำควำมร่วมมือกับวิทยำลัยสำรพัดช่ำง หรือวิทยำลัยในสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ หรือศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัด สังกัดกรมกำรจัดหำงำน หรือศูนย์กำรศึกษำ
นอกโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย  โดยกำรประสำนงำน
ช่วยเหลือของศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จัดท ำโปรแกรมกำรเรียนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
อัตรำก ำลังแรงงำนของจังหวัดและอ ำเภอ ก ำหนดรำยวิชำฐำนสมรรถนะหลักสูตรอำชีพระยะสั้นในรำยวิชำเพ่ิมเติม 
โดยกำรขอท ำควำมร่วมมือใช้หลักสูตรของสถำบันกำรศึกษำ และหน่วยงำนดังกล่ำว และบันทึกควำมร่วมมือกำร
จัดทีมกำรสอน เป็นพ่ีเลี้ยงดูและมำตรฐำนหลักสูตรฐำนสมรรถนะอำชีระยะสั้น ตลอดจนท ำควำมร่วมมือกับสถำน
ประกอบกำรที่ผ่ำนกำรประเมินควำมพร้อมให้ใช้เป็นที่ฝึกและถอดประสบกำรณ์รำยวิชำฐำนสมรรถนะหลักสูตร
อำชีพระยะสั้น 

5. งำนหลักสูตรโรงเรียนมอบหมำยคณะครูผู้สอนให้ท ำควำมเข้ำใจหลักสูตรรำยวิชำฐำนสมรรถนะ
อำชีพระยะสั้น โดยศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และงำนหลักสูตรของวิทยำลัยสำรพัดช่ำง หรือ
สถำบันกำรศึกษำอำชีวศึกษำ หรือหน่วยงำนที่น ำหลักสูตรอำชีพระยะสั้นมำใช้ ร่วมกันก ำหนดผลกำรเรียนรู้ ทักษะ
ควำมรู้ (หลักและทฤษฎีควำมรู้ที่น ำไปใช้อธิบำยกระบวนกำรและขั้นตอนของเรื่องที่จะฝึกและถอดประสบกำรณ์)
และคุณลักษณะ จัดท ำคู่มือกำรใช้สถำนประกอบกำรเป็นที่ฝึกและถอดประสบกำรณ์ และจัดท ำกิจกรรมของหน่วย
กำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรในกำรท ำงำนที่สถำนประกอบกำร ตลอดจนท ำบันทึกควำมร่วมมือกำรออกในคุณวุฒิเพ่ือ
เป็นกำรรับรองกำรผ่ำนกำรฝึกและถอดประสบกำรณ์จำกหน่วยงำนเจ้ำของหลักสูตรฐำนสมรรถนะอำชีพระยะสั้น 

6. ฝ่ำยวิชำกำรและงำนหลักสูตรโรงเรียนร่วมกับคณะครูผู้สอนของโรงเรียนและสถำบันหรือ
หน่วยงำนเจ้ำของหลักสูตร และสถำนประกอบกำร ก ำหนดตำรำงสอนตำมกระบวนกำร Five Step For Learn 
หรือ QSCCS ที่เป็นกำรบูรณำกำรกำรฝึกและถอดประสบกำรณ์ทักษะควำมรู้กับสถำนประกอบกำร โดยแบ่งเป็น
ภำคทฤษฎีควำมรู้ และภำคปฏิบัติ 
 ภำคทฤษฎีควำมรู้ เป็นกำรใช้สถำนประกอบกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ ใช้สร้ำงสถำนกำรณ์กระตุ้น
ค ำถำมอยำกรูแ้ละคำดเดำค ำตอบตำมเรื่องที่จะฝึกและถอดประสบกำรณ์ โดยจัดเป็นกิจกรรมกำรส ำรวจเก็บข้อมูล
ตำมประเด็นที่เป็นกระบวนกำรและขั้นตอนที่จะฝึกและถอดประสบกำรณ์ และตั้งค ำถำมในแต่ละกลุ่มข้อมูลที่เก็บ
ข้อมูลได้พร้อมคำดเดำค ำตอบจำกประสบกำรณ์ควำมรู้เดิม เพ่ือน ำมำแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์จำกกำรรับรู้และ
ประสบกำรณ์ควำมรู้เดิมในห้องเรียนและหำข้อสรุปประเด็นที่น่ำจะเป็นค ำตอบที่เป็นไปได้ที่สุดของกลุ่มนักเรียน 
เพ่ือน ำเสนอผลกำรสรุปของทุกกลุ่ม และช่วยกันจัดกลุ่มค ำถำมตำมประเด็นของกระบวนกำรและขั้นตอนของเรื่อง
ที่จะฝึกและถอดประสบกำรณ์ ซึ่งคณะครูจะต้องเตรียมแหล่งสืบค้นหลักและทฤษฎีควำมรู้แบบหลำกหลำยใน
รูปแบบหนังสือสิ่งพิมพ์ หรือสืบค้นรูปแบบ Online หรือ Offline คณะครูจะสรุปแหล่งสืบค้นหลักทฤษฎีควำมรู้ใน
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รูปแบบบรรณำนุกรมควำมรู้หลังจำกนักเรียนน ำเสนอ เพ่ือน ำไปจัดกิจกรรมให้นักเรียนไปสืบค้น รวบรวมควำมรู้
ตอบประเด็นค ำถำมที่สงสัย และน ำกลับมำแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ควำมรู้ที่สืบค้นมำได้ที่ห้องเรียนกับกลุ่มเพ่ือน
นักเรียนหำข้อสรุปร่วมกันเชิงเหตุและผลที่เป็นค ำตอบของค ำถำมที่สงสัยน ำเสนอในแต่ละกลุ่ม คณะครูผู้สอนจะ
สรุปหลักและทฤษฎีควำมรู้ อีกทีหนึ่งที่ ใช้อธิบำยตำมกระบวนกำรและขั้นตอนที่จะใช้น ำไปฝึกและถอด
ประสบกำรณ์ทักษะควำมรู้ตลอดจนเพิ่มเติมหลักทฤษฎีควำมรู้ที่นักเรียนยังได้ไม่ครบ พร้อมกบับอกบรรณำนุกรมที่
จะใช้อ่ำน สืบค้นหลักเกณฑ์ทำงสังคม และทำงศีลธรรม ที่เป็นกฎกติกำ มำรยำททำงสังคมและศีลธรรมที่จะใช้เป็น
หลักยึดในกำรออกไปฝึกและถอดประสบกำรขั้นปฎิบัติจริง 
 ภำคปฏิบัติ เป็นกำรมอบหมำยกิจกรรมกำรปฏิบัติจริงในสถำนประกอบกำร หรือห้องฝึกทักษะ
ประสบกำรณ์ทีละกระบวนกำร ซึ่งกำรออกไปสถำนประกอบกำรทุกครั้งจะใช้ช่วงภำคบ่ำย หรือทั้งวันตำมแตส่ภำพ
ที่เหมำะสม สลับกับครั้งต่อไปในช่วงภำคเช้ำนักเรียนจะกลับเข้ำห้องเรียนเพ่ือเขียนรำยงำนประสบกำรณ์ทักษะ
ควำมรู้ ในเรื่องที่ไปเรียนรู้มีกระบวนกำรและขั้นตอนกำรปฏิบัติอะไรบ้ำง ใช้หลักทฤษฎีควำมรู้อะไรมำอธิบำยว่ำ
ท ำไมจึงต้องท ำตำมกระบวนกำรและขั้นตอนนั้น อะไรเป็นสำเหตุ และต้องท ำอย่ำงไรจึงจะเกิดประสิทธิภำพและ
คุณภำพของผลงำนทุกครั้ง เครื่องมือและอุปกรณ์ที่น ำมำใช้งำนมีชื่อเรียกว่ำอะไร ใช้งำนอย่ำงไร ซึ่งสำมำรถบันทึก
เป็นภำพ หรือวิดีโอประกอบกำรรำยงำนได้ นอกจำกนั้นยังให้รำยงำนเจตคติต่อกำรท ำงำนว่ำมีควำมรู้สึกต่อกำรใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์อย่ำงไร ควำมรู้สึกต่อสภำพกำรท ำงำน และแสดงควำมคิดเห็นต่อประโยชน์ของผลงำนและ
กำรต่อยอดกำรพัฒนำผลงำน ซึ่งนอกจำกำรสรุปรำยงำนผลของนักเรียน คณะครูยังใช้ช่วงเวลำนี้ติดตำม
คุณลักษณะ และข้อติดขัดปัญหำกำรฝึกและถอดประสบกำรณ์ทักษะควำมรู้ ก่อนที่จะมีกำรมอบหมำยกิจกรรมกำร
ฝึกและถอดประสบกำรณ์ทักษะควำมรู้กระบวนกำรต่อไป 

7. คณะครูผู้สอนร่วมกันนิเทศ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ และช่วยเหลือแก้ปัญหำรข้ออุปสรรคตำม
ควำมจ ำเป็น พร้อมกับสร้ำงเครื่องมือกำรวัดผลทักษะควำมรู้ตำมสภำพจริง ตำมระดับคุณภำพกำรปฏิบัติได้ของ
นักเรียนที่สำมำรถบอกและอธิบำยหลักทฤษฎีควำมรู้ได้ถูกต้องตำมกระบวนกำรและขั้นตอน  นอกจำกนั้นยังต้องมี
เครื่องมือประเมินคุณลักษณะต่อกำรท ำงำนเป็นระดับคุณภำพของควำมรู้สึกที่ดีต่อกำรใช้และรู้จักเครื่องมือและ
อุปกรณ์ ควำมรู้สึกที่ดีหรือคับข้อใจ ข้อติดขัดที่อยำกหรือไม่อยำกแก้ปัญหำ และควำมรู้สึกที่ดีต่อกำรเห็นและน ำ
ชิ้นงำนและผลงำนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งทักษะควำมรู้ และคุณลักษณะต่อกำรท ำงำนจะต้องพัฒนำดีขึ้น
สอดคล้องกันจึงจะสรุปผลกำรประเมินนักเรียนเป็นรำยบุคคลเกิดควำมสมดุลเชิงคุณภำพของตัวนักเรียนตำมหน่วย
ฐำนสมรรถนะที่เรียน ซึ่งกำรวัดผลและประเมินผลจะเป็นกำรวัดผลและประเมินผลโดยตัวนักเรียนเอง โดยมีครู
คอยตรวจสอบและยืนยันผลกำรวัดผลและประเมินผลของนักเรียนอีกทีหนึ่ง และในกรณีที่คลำดเคลื่อนจำกกำร
ตรวจสอบของครูจะต้องมีผลย้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและปฏิบัติซ้ ำใหม่ให้ได้ผลเป็นไปตำมเกณฑ์คุณภำพที่ก ำหนด 
ทั้งนี้หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และรองฝ่ำยวิชำกำร จะต้องท ำกำรนิเทศกิจกรรมของหน่วยกำรเรียนรู้ให้เป็นไป
ตำมกระบวนกำร Five Step For Learn หรือ QSCCS นิเทศขณะปฏิบัติจริงให้ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรและ
ช่วยเหลือข้อติดขัดให้กับคณะครูผู้สอน โดยมีกำรบันทึกผลกำรนิเทศตำมกิจกรรมของกระบวนกำรและขั้นตอนกำร
ท ำกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
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8. ฝ่ำยบริหำร และงำนสนับสนุนเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอนจัดระบบกำรน ำเทคโนโลยีมำ
ช่วยจัดกำร กำรจัดท ำคลังแหล่งเรียนรู้ คลังสถำนประกอบกำร คลังแนะน ำลักษณะงำนอำชีพ กำรจัดโปรแกรมกำร
เรียนหลักสูตรรำยวิชำฐำนสมรรถนะอำชีพระยะสั้น ระบบกำรส ำรวจควำมสนใน บุคลิกภำพ และควำมถนัดด้ำน
อำชีพ ระบบกำรลงทะเบียนเลือกหลักสูตรรำยวิชำฐำนสมรรถนะอำชีพระยะสั้น กำรจัดท ำใบกิจกรรมกำรท ำงำน
ตำมกระบวนกำร Five Step For Learn และใบควำมรู้มอบหมำยงำน และส่งงำนผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลุ่ม
ผู้เรียน ระบบกำรสืบค้นแบบ Online และ Offline ระบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (PLC) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบกำรณ์ควำมรู้และร่วมกันออกแบบกำรเรียนรู้ของคณะครู และกลุ่มนักเรียนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
คลังข้อสอบอิงมำตรฐำนอิงตัวชี้วัดรำยวิชำ ระบบวัดผลและประเมินผลด้วยตนเองตำมสภำพจริง  ตลอดจนระบบ
กำรจัดกำรควำมรู้จัดท ำ Video On demand เพ่ือกำรเรียนรู้และต่อยอดควำมรู้ของชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ 
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บทที่ 5 
การจัดหลักสูตรทวิศึกษาตามโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและรองรับกำรพัฒนำประเทศ ตำม
ยุทธศำสตร์กรอบปฏิรูปกำรศึกษำ รองรับตลำดแรงงำนภำยในประเทศ และเป็นศูนย์พัฒนำอำเซียน รองรับเขต
พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษและโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของรัฐบำล เพียงพอและตรงตำมควำมต้องกำรของสถำน
ประกอบกำร และมีขีดควำมสำมำรถแข่งขันได้ในระดับสำกลนั้น นอกจำกจะพัฒนำผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้นให้มีทักษะควำมรู้ฐำนสมรรถนะอำชีพระยะสั้นในวิชำเพ่ิมเติม และเรียนรู้กำรเป็นผู้ประกอบกำรในกิจกรรม
ชุมนุมรองรับกำรไม่ศึกษำต่อ ให้สำมำรถเข้ำสู่สถำนประกอบกำร หรือประกอบอำชีพอิสระในระดับแรงงำนที่มี
คุณภำพไดแ้ล้ว ยังเป็นกำรท ำให้นักเรียนได้ค้นพบตัวตนมองเห็นควำมถนัดที่เป็นบุคลิกภำพของตนเอง ในกำรเลือก
ประเภทวิชำชีพ หรือคณะกลุ่มสำขำวิชำชีพในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย รองรับเส้นทำงกำรศึกษำและ
ประกอบอำชีพได้ในอนำคต ถ้ำนักเรียนมีทักษะและควำมถนัดที่เป็นสมรรถนะทำงอำชีพสูง แต่ควำมถนัดทำง
สำขำวิชำไม่ดีนัก นักเรียนและผู้ปกครองจะใช้เป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจเลือกเรียนสำยอำชีพ แทนที่จะเลือกเรียน
สำยกำรเตรียมเข้ำสู่มหำวิทยำลัย ในส่วนสำยอำชีพที่นักเรียนสำมำรถเลือกเรียน ได้แก่หลักสูตรประกำศนียบัตร
วิชำชีพ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันอำชีพเฉพำะทำง หรือสถำนบันอ่ืนที่เปิดหลักสูตร
ด้ำนอำชีพในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

ส ำหรับนักเรียนที่ต้องกำรศึกษหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ ถ้ำสถำบันกำรศึกษำในสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำมีอยู่ในพ้ืนที่และไม่ไกลควรแนะน ำให้นักเรียนสมัครเข้ำเรียนต่อใน
สถำบันกำรศึกษำที่ใกล้นั้น แต่หำกว่ำมีสถำบันกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำอยู่หำก
ไกลไม่สะดวกต่อกำรเดินทำง โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนควรท ำควำม
ร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำเปิดกำรเรียนร่วมหลักสูตร
อำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำย (หลักสูตรทวิศึกษำ) ที่เปิดประเภทวิชำชีพ และสำขำวิชำชีพ ตรงกับควำม
ต้องกำรของนักเรียน ซึ่งสำมำรถท ำควำมร่วมมือได้หลำยวิทยำลัยในกลุ่มจังหวัด ซ่ึงนักเรียนจะเรียนจบหลักสูตรทวิ
ศึกษำได้ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี ได้รับวุฒิ 2 วุฒิกำรศึกษำ ทั้งประกำศนียบัตรวิชำชีพ และประกำศนียบัตรระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย ประเภทวิชำชีพ หลักสูตรทวิศึกษำมีดังนี้ 

1. ประเภทวิชำชีพอุตสำหกรรม 
2. ประเภทวิชำชีพพำณิชกรรม 
3. ประเภทวิชำชีพคหกรรม 
4. ประเภทวิชำชีพเกษตรกรรม 
5. ประเภทวิชำชีพกำรโรงแรม/กำรท่องเที่ยว 
6. ประเภทวิชำชีพวิชำชีพศิลปกรรม 
7. ประเภทวิชำชีพเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
8. ประเภทวิชำชีพประมง 
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วัตถุประสงค์การจัดหลักสูตรทวิศึกษา 
1. เพ่ือเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำแก่ประชำชนวัยเรียนและวัยท ำงำนตำมควำมถนัด

และควำมสนใจ 
2. เพ่ือขยำยกลุ่มเป้ำหมำยไปสู่ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยในกำรเข้ำสู่หลักสูตรอำชีวศึกษำ 
3. เพ่ือเป็นทำงเลือกส ำหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยที่มีควำมประสงค์จะเรียนควบคู่

ไปกับหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ 

เงื่อนไขกำรเรียนกำรเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำย นักเรียนจะต้องเรียน
หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย และเรียนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ ทั้ง 2 
หลักสูตรในขณะเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี มีกำรฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ 
และท ำโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ และเข้ำรับกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำก ำหนด ตลอดจนเข้ำรับกำรทดสอบ V-NET ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ และทดสอบ O-NET 
ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

แนวคิดในการด าเนินการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำย ตำมนโยบำยของ

กระทรวงศึกษำธิกำรได้มุ่งหวังให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำสำยอำชีพเพ่ิมมำกขึ้น เพ่ือเสริมสร้ำงให้ประชำชนเกิด
เจตคติที่ดีต่อกำรประกอบอำชีพ มีกำรฝึกทักษะอำชีพ และสำมรถเข้ำสู่ กำรประกอบอำชีพทั้งแรงงำนและอำชีพ
อิสระที่มีคุณภำพต่อไป จึงส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ศึกษำในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้รับกำรศึกษำด้ำนอำชีพควบคู่
ไปด้วย ดังนั้นกำรเตรียมควำมพร้อมจึงเป็นสิ่งจ ำเป็นต้องมีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและกำร
ประกอบอำชีพในท้องถิ่น เพรำะที่แต่ละแห่งโดยเฉพำะเป้ำหมำยในระยะแรกของกำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วม
หลักสูตรฯ ที่เน้นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่รัฐบำลได้ประกำศก ำหนดเขตพ้ืนที่ไว้ว่ำแต่ละแห่งมียุทธศำสตร์ด้ำน
ส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละพ้ืนที่อย่ำงไร มีปัญหำควำมต้องกำรแรงงำนหรือกำรพัฒนำกำรอำชีพและ
เศรษฐกิจของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือน ำมำวิเครำะห์ปัญหำควำมต้องกำรแรงงำนที่แท้จริงของพ้ืนที่ เพ่ือประกอบกำรจัด
สำขำวิชำชีพที่จะเปิดสอนและส ำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีควำมต้องกำรเรียนต่อหลักสูตรอำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย ทั้งในด้ำนบุคลำกรที่รับผิดชอบโครงกำร เจ้ำหน้ำที่แนะแนว นำยทะเบียน ครูผู้รับผิดชอบในกำรจัด
กำรศึกษำวิชำพ้ืนฐำนกำรเทียบโอน กำรวัดและประเมินผล ของนักศึกษำแต่ละกลุ่มว่ำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
ด ำเนินงำนจัดกำรศึกษำเป็นอย่ำงดี รวมถึงกำรเตรียมเอกสำรแบบฟอร์มต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ
ตั้งแต่กำรสมัครกำรขึ้นทะเบียนลงทะเบียนเรียน กำรทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนจัดกำรศึกษำเป็น
อย่ำงดี รวมถึงกำรเตรียมเอกสำรแบบฟอร์มต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่กำรสมัครกำรขึ้น
ทะเบียนลงทะเบียนเรียน กำรทดสอบควำมรู้พื้นฐำนหรือกำรปรับสภำพควำมรู้พ้ืนฐำนผู้เรียน และเอกสำรอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
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กำรจัดหลักสูตรสถำนศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช  2551 และ
กำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำย สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน(สพฐ.) ต้องร่วมมือกับ สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ (สอศ) ก ำหนดโครงสร้ำงหลักสูตรและเวลำเรียน กำรจัดกำรเรียนรู้และกำรวัดและประเมินผล กำรฝึก
ประสบกำรณ์ในสถำนประกอบกำร และกำรเทียบโอนผลกำรเรียนของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนส ำเร็จกำรศึกษำตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย โดยเรียนครบตำมโครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ ระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย โดยเรียนครบตำมโครงสร้ำงของหลักสูตรแกนกลำงศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพุทธศักรำช 2551 
และหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 พร้อมกันในเวลำเรียนไม่น้อยกว่ำ 3 ปี กำรศึกษำ ดังนี้ 

โครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ 
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 
พุทธศักราช 2556 

 
รายวิชา หน่วยกิต รายวิชา หน่วยกิต 

1. รายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต 1. หมวดทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า  
22 นก. 

1.1 ภำษำไทย 6 นก. 1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย ไม่น้อยกว่ำ 3 นก. 
1.2 ภำษำต่ำงประเทศ 
(ภำษำอังกฤษ) 

6 นก. 1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ ไม่น้อยกว่ำ 6 นก. 

1.3 วิทยำศำสตร์ 6 นก. 1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ ไม่น้อยกว่ำ 4 นก. 
1.4 คณิตศำสตร์ 6 นก. 1.4 กลุ่มวิชำสังคม ไม่น้อยกว่ำ 4 นก. 
1.5 สังคมศึกษำ 6 นก. 1.5กลุ่มวิชำสังคม ไม่น้อยกว่ำ 3 นก. 
1.6 สุขศึกษำและพลศึกษำ 6 นก. 1.6 กลุ่มสุขศึกษำและพลศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 2 นก. 
1.7 ศิลปะ 6 นก.   
1.8 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี 6 นก. 
2.รายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า  

40 นก. 
1. หมวดทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 71 

นก. 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพ้ืนฐำน 18 
  2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ 24 
  2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก 21 
  2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ 4 
  2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ 4 
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  

10 นก. 
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3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 360 ชั่วโมง 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ช่ัวโมง 
ต่อสัปดาห์ 

รวม ไม่น้อยกว่า  
81 นก. 

รวม ไม่น้อยกว่า  
103 นก. 

 
การจัดโครงสร้างรายวิชาและเวลาเรียน 
สถำนศึกษำสังกดั สพฐ. จัดโครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น

พ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 และจัดกำรศึกษำเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำย ดังนี้ 
1. รำยวิชำพ้ืนฐำน สถำนศึกษำจัดรำยวิชำพ้ืนฐำน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จ ำนวน 41 หน่วยกิต 

โดยวำงแผนกำรจัดรำยวิชำพ้ืนฐำน ดังนี้ 
1.1 รำยวิชำพ้ืนฐำนที่จะเทียบโอนผลกำรเรียนเข้ำสู่รำยวิชำในกลุ่มวิชำต่ำงๆ ของหมวดวิชำ

ทักษะชีวิต ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ จ ำนวน 22 หน่วยกิต กำรจัดรำยวิชำพ้ืนฐำนกลุ่มนี้ให้พิจำรณำถึง
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัดตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่มีควำมสอดคล้องกับจุดประสงค์และ
เนื้อหำใกล้เคียงกับรำยวิชำในกลุ่มวิชำต่ำงๆ ของหมวดวิชำทักษะชีวิต ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 โดยจัดเป็นรำยวิชำที่มี
จ ำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่ำหน่วยกิตของรำยวิชำที่ต้องกำรเทียบโอนผลกำรเรียน 

1.2 รำยวิชำพ้ืนฐำนที่จะเทียบโอนผลกำรเรียนเข้ำสู่รำยวิชำในหมวดวิชำเลือก ตำมหลักสูตร
ประกำศนียบัตร จ ำนวน 10 หน่วยกิต กำรจัดรำยวิชำพ้ืนฐำนกลุ่มนี้ให้พิจำรณำถึงมำตรฐำนกำรเรียน/ตัวชี้วัดตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ที่มีควำมสอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหำใกล้เคียงกับรำยวิชำในหมวด
วิชำเลือกเสรี หรือหมวดวิชำทักษะวิชำชีพในหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 โดยจัดเป็น
รำยวิชำที่มีจ ำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่ำหน่วยกิตของรำยวิชำที่ต้องกำรเทียบโอนผลกำรเรียน 

2. รำยวิชำเพ่ิมเติม สถำนศึกษำจัดรำยวิชำเพ่ิมเติม ไม่น้อยกว่ำ 40 หน่วยกิต โดยวำงแผนกำรจัด
ดังนี้ 

2.1 รำยวิชำเพ่ิมเติมที่สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และ/จุดเน้นของ
สถำนศึกษำ (ถ้ำมี) 

2.2 รำยวิชำเพ่ิมเติมจัดตำมหมวดวิชำทักษะวิชำชีพ หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ไม่น้อย
กว่ำ 71 หน่วยกิต) สถำนศึกษำสังกัด สพฐ. ก ำหนวดรำยวิชำ โดยมีชื่อรำยวิชำ จุดประสงค์และเนื้อหำรำยวิชำ 
และชั่วโมงเรียนตำมหลักสูตร ปวช. แต่คิดค่ำหน่วยกิตตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  (40 ชั่วโมง 
เท่ำกับ 1 หน่วยกิต) ทั้งนี้ กรณีต้องกำรวุฒิ ปวช. ในสำขำใด ให้จัดรำยวิชำเพ่ิมเติมในกลุ่มนี้ให้เรียนให้ครบตำม
โครงสร้ำงในหมวดทักษะวิชำชีพในสำขำนั้นๆ โดยใช้เวลำเรียนไม่น้อยกว่ำ 3 ปีกำรศึกษำ 

3. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน สถำนศึกษำจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนตำมโครงสร้ำงเวลำเรียน ในระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย 360 ชั่วโมง ดดยจัดให้เรียนทุกภำคเรียนปกติ ภำคเรียนละ 3 ชั่วโมง/สัปดำห์ 

 
 
 
 



~ 48 ~ 
 

การจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานท า ตามแนวทางการจดัทกัษะการเรียนรู่ในศตวรรษท่ี 21  

 

โครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รายวิชา หน่วยกิต 

1. รายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต 
1.1ภำษำไทย 6 หน่วยกิต 
1.2 ภำษำต่ำงประเทศ(ภำษำอังกฤษ) 6 หน่วยกิต 
1.3 วิทยำศษสตร์ 6 หน่วยกิต 
1.4 คณิตศำสตร์ 6 หน่วยกิต 
1.5 สังคมศึกษำ 8 หน่วยกิต 
1.6 สุขศึกษำและพลศึกษำ 3 หน่วยกิต 
1.7 ศิลปะ 3 หน่วยกิต 
1.8 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี 3 หน่วยกิต 
2.รายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
2.1 รำยวิชำเพ่ิมเติมที่สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และ/
หรือจุดเน้นของสถำนศึกษำ 

 

2.2 รำยวิชำเพ่ิมเติมจัดตำมหมวดวิชำทักษะวิชำชีพ หลักสูตร ปวช. 
  1) กลุ่มทักษะวิชำชีพพ้ืนฐำน  2) กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ 
  3) กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก     4) ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ และ 
  5) โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ 

 

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 360 ชั่วโมง 

รวม ไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต 

การจัดการเรียนรู้และการวัดและการประเมินผลการเรียน 
สถำนศึกษำสังกัด สพฐ. และสถำนศึกษำสังกัดสอศ. วำงแผนร่วมกันในกำรจัดกำรเรียนรู้และกำร

วัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ ดังนี้ 
รำยวิชำพ้ืนฐำน   สถำนศึกษำสังกัด สพฐ. เป็นผู้ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดและ

ประเมินผลกำรเรียนของผู้เรียน 
รำยวิชำเพ่ิมเติมที่สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และ/หรือจุดเน้นของสถำนศึกษำ 

สถำนศึกษำ สังกัด สพฐ เป็นด ำเนินกำรเรียนรู้ และวัดและประเมินผลกำรเรียนของผู้เรียน 
รำยวิชำเพ่ิมเติมจัดตำมหมวดวิชำทักษะวิชำชีพ หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
สถำนศึกษำ สังกัด สอศ. เป็นผู้ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้และวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของ

ผู้เรียน โดยควำมร่วมมือของสถำนศึกษำสังกัด สพฐ. ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมข้อตกลงควำมร่วมมือในกำรจัดกำรเรียนรู้
ร่วมกัน 
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ส ำหรับกำรฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพให้ผู้เรียน ให้สถำนศึกษำสังกัด สพฐ. และสถำนศึกษำ  
สอศ. ด ำเนินกำรร่วมกันในกำรก ำหนดหรือจัดหำสถำนประกอบกำร โดยวำงแผนกำรฝึกประสบกำรณ์ทักษะ
วิชำชีพ 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน สถำนศึกษำสังกัด สพฐ. เป็นผู้ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรวัดและ
ประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  

การเทียบโอนผลการเรียน 
สถำนศึกษำ สังกัด สพฐ. และสถำนศึกษำ สังกัด สอศ. ด ำเนินกำรเทียบโอนผลกำรเรียนของผู้เรียน

เพ่ือให้ผู้เรียนครบตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย) และหลักสูตร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ดังนี้ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สถำนศึกษำ สังกัด สพฐ. รับเทียบโอนผลกำรเรียนรำยวิชำเพ่ิมเติมจัดตำมหมวดวิชำทักษะวิชำชีพ

หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ จำกสถำนศึกษำ สังกัด สอศ. เข้ำสู่รำยวิชำเพ่ิมเติม ระดับเพ่ิมเติม ระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำยตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ สังกัด สพฐ. กำรจัดกำรศึกษำเรียนรุวมหลักสูตรอำชีวศึกษำและ
มัธยมศึกษำตอนปลำย 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
สถำนศึกษำ สังกัด สอศ. รับเทียบโอนผลกำรเรียน ดังนี้ 
1. รำยวิชำพ้ืนฐษนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ สังกัด สพฐ. เข้ำสู่รำยวิชำหมวดทักษะชีวิต และ

หมวดวิชำเลือกเสรี หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
2. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ สังกัด สพฐ. เข้ำสู่กิจกรรมเสริมหลักสูตรตำม

หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ  
ทั้งนี้ ผลกำรเรียนที่จะน ำมำเทียบโอนได้ต้องเป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีแต่ละหลักสูตรก ำหนด 
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การเทียบโอนผลการเรียนตามหลักสูตร 
การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

สถานศึกษา สังกัด สพฐ. สถานศึกษา สังกัด สอศ. 
หลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หน่วยกิต หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

พุทธศักราช 2556 
หน่วยกิต 

1. รายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต 1. หมวดทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 22 นก. 
1.1ภำษำไทย 6 นก.   
1.2.ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) 6 นก.   
1.3.วิทยำศำสตร์ 6 นก.   
1.4.คณิตศำสตร์ 6 นก.   
1.5.สังคมศึกษำ 6 นก.   
1.6.สุขศึกษำและพลศึกษำ 6 นก.   
1.7.ศิลปะ 6 นก.   
1.8 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี 6 นก.   
2.รายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 40 นก. 1. หมวดทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 71 นก. 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน ไม่น้อยกว่ำ 18 นก. 

  2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ 24 นก. 

  2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก ไม่น้อยกว่ำ 21 นก. 

  2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ 4 นก. 

  2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ 4 นก. 

  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่ำ 10 นก. 
    
    

    
    
    
    
3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 360 ชั่วโมง 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
กิจกรรมแนะแนว    
กิจกรรมผู้เรียน/ชุมนุม ชมรม    
กิจกรรมเพื่อสังคม/    
    
    
    
    

รวม ไม่น้อยกว่า 81 นก. รวม ไม่น้อยกว่า 103 นก. 

 
 
 
 
 
 
 

เทียบโอนผลกำรเรียนรำยวิชำพ้ืนฐำนจำกหลักสูตร
สถำนศึกษำ สังกัด สพฐ. 

ปรบัเป็นผลกำรเรียนหมวดวิชำทักษะชีวิตภำยใต้
เงื่อนไขหลักสูตร ปวช. 

เทียบโอนผลกำรเรียนหมวดวิชำทักษะวิชำชีพ 
จำกหลักสูตรสถำนศึกษำ ปวช.ปรับเป็นผลกำรเรียน

รำยวิชำเพิ่มเติมภำยใต้เงื่อนไขหลักสูตร 
สถำนศึกษำ สังกัด สพฐ. เทียบโอนผลกำรเรียนรำยวิชำพ้ืนฐำนจำกหลักสูตร

สถำนศึกษำ สังกัด สพฐ.หรือ ตำมข้อตกลงร่วมกัน 
ปรับเป็นผลกำรเรียนหมวดวิชำเลือกเสรี 

ภำยใต้เงื่อนไขหลักสูตร ปวช. 
 

เทียบโอนผลกำรเรียนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
จำกหลักสูตรสถำนศึกษำ สังกัด สพฐ.ปรับเป็นผล

กำรเรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ภำยใต้เงื่อนไขหลักสูตร ปวช. 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
 

หลักการของหลักสูตร 
1. เป็นหลักสูตรระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพหลังมัธยมศึกษำตอนต้นหรือเทียบเท่ำด้ำนวิชำชีพ      

ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติแผนกำรศึกษำแห่งชำติและประชำคมอำเซียนเพื่อผลิตและ
พัฒนำก ำลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพสำมำรถประกอบอำชีพได้
ตรงตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรและกำรประกอบอำชีพอิสระ 

2. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกำสให้เลือกเรียนได้อย่ำงกว้ำงขวำงเน้นสมรรถนะเฉพำะด้ำนด้วยกำร
ปฏิบัติจริงสำมำรถเลือกวิธีกำรเรียนตำมศักยภำพและโอกำสของผู้เรียนเปิดโอกำสให้ผู้เรียนสำมำรถเทียบโอนผล
กำรเรียนสะสมผลกำรเรียนเทียบควำมรู้และประสบกำรณ์จำกแหล่งวิทยำกำรสถำนประกอบกำรและสถำน
ประกอบอำชีพอิสระ 

3. เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำน
และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน 

4. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกำสให้สถำนศึกษำสถำนประกอบกำรชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำหลักสูตรให้ตรงตำมควำมต้องกำรและสอดคล้องกับสภำพยุทธศำสตร์ของภูมิภำคเพ่ือเพ่ิมขีดควำม 
สำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

จุดหมายของหลักสูตร 
1. เพ่ือให้มีควำมรู้ทักษะและประสบกำรณ์ในงำนอำชีพสอดคล้องกับมำตรฐำนวิชำชีพสำมำรถน ำ

ควำมรู้ทักษะและประสบกำรณ์ในงำนอำชีพไปปฏิบัติงำนอำชีพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเลือกวิถีกำรด ำรงชีวิตกำร
ประกอบอำชีพได้อย่ำงเหมำะสมกับตนสร้ำงสรรค์ควำมเจริญต่อชุมชนท้องถิ่นและประเทศชำติเพื่อให้เป็นผู้มี
ปัญญำมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรประกอบอำชีพสำมำรถสร้ำงอำชีพมี
ทักษะในกำรจัดกำรและพัฒนำอำชีพให้ก้ำวหน้ำอยู่เสมอ 

2. เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่ออำชีพมีควำมมั่นใจและภำคภูมิใจในวิชำชีพที่เรียนรักงำนรักหน่วยงำน
สำมำรถท ำงำนเป็นหมู่คณะได้ดีโดยมีควำมเคำรพในสิทธิและหน้ำที่ของตนเองและผู้อื่น 

3. เพ่ือให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทำงสังคมที่ดีงำมท้ังในกำรท ำงำนกำรอยู่ร่วมกันกำรต่อต้ำนควำม
รุนแรงและสำรเสพติดมีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัวหน่วยงำนท้องถิ่นและประเทศชำติอุทิศตนเพ่ือสังคมเข้ำใจ
และเห็นคุณค่ำของศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่นมีจิตส ำนึกด้ำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักใช้และ
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสร้ำงสิ่งแวดล้อมที่ดี 

4. เพ่ือให้มีบุคลิกภำพท่ีดีมีมนุษยสัมพันธ์มีคุณธรรมจริยธรรมและวินัยในตนเองมีสุขภำพอนำมัยที่
สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำยและจิตใจเหมำะสมกับงำนอำชีพ 

5. เพ่ือให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจสังคมกำรเมืองของประเทศและโลก
มีควำมรักชำติส ำนึกในควำมเป็นไทยเสียสละเพ่ือส่วนรวมด ำรงรักษำไว้ซึ่งควำมมั่นคงของชำติศำสนำ
พระมหำกษัตริย์และกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 
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หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 
1. การเรียนการสอน 
1.1 กำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรนี้ผู้เรียนสำมำรถลงทะเบียนเรียนได้ทุกวิธีเรียนที่ก ำหนดและน ำ

ผลกำรเรียนแต่ละวิธีมำประเมินผลร่วมกันได้สำมำรถเทียบโอนผลกำรเรียนและขอเทียบควำมรู้และประสบกำรณ์
ได ้

1.2 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเน้นกำรปฏิบัติจริงสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้หลำกหลำย 
รูปแบบเพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในวิธีกำรและกำรด ำเนินงำนมีทักษะกำรปฏิบัติงำนในขอบเขตส ำคัญและ
บริบทต่ำงๆที่สัมพันธ์กันซึ่งส่วนใหญ่เป็นงำนประจ ำสำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้และทักษะไปสู่บริบทใหม่สำมำรถให้
ค ำแนะน ำแก้ปัญหำเฉพำะด้ำนและรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืนมีส่วนร่วมในคณะท ำงำนหรือมีกำรประสำนงำน
กลุ่มรวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมจรรยำบรรณวิชำชีพเจตคติและกิจนิสัยที่เหมำะสมในกำรท ำงำน 

2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
กำรจัดกำรศึกษำในระบบปกติใช้ระยะเวลำ 3 ปีกำรศึกษำกำรจัดเวลำเรียนให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
2.1 ในปีกำรศึกษำหนึ่งๆให้แบ่งภำคเรียนออกเป็น 2 ภำคเรียนปกติหรือระบบทวิภำคภำค

เรียนละ 18 สัปดำห์โดยมีเวลำเรียนและจ ำนวนหน่วยกิตตำมที่ก ำหนดและสถำนศึกษำหรือสถำบันกำรอำชีวศึกษำ
อำจเปิดสอนภำคเรียนฤดูร้อนได้อีกตำมที่เห็นสมควร 

2.2 กำรเรียนในระบบชั้นเรียนให้สถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันเปิดท ำกำรสอนไม่น้อย
กว่ำสัปดำห์ละ 5 วันๆละไม่เกิน 7 ชั่วโมงโดยก ำหนดให้จัดกำรเรียนกำรสอนคำบละ 60 นำท ี

3. หน่วยกิต 
ให้มีจ ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 103 หน่วยกิตกำรคิดหน่วยกิตถือเกณฑ์ดังนี้ 
3.1 รำยวิชำทฤษฎีที่ใช้เวลำบรรยำยหรืออภิปรำยไม่น้อยกว่ำ 18 ชั่วโมงเท่ำกับ 1 หน่วยกิต 
3.2 รำยวิชำปฏิบัติที่ใช้เวลำในกำรทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติกำรไม่น้อยกว่ำ  36 

ชั่วโมงเท่ำกับ 1 หน่วยกิต 
3.3 รำยวิชำปฏิบัติที่ใช้เวลำในกำรฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงำนหรือภำคสนำมไม่น้อยกว่ำ 54 ชั่วโมง

เท่ำกับ 1 หน่วยกิต 
3.4 รำยวิชำที่ใช้ในกำรศึกษำระบบทวิภำคีไม่น้อยกว่ำ 54 ชั่วโมงเท่ำกับ 1 หน่วยกิต 
3.5 กำรฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพในสถำนประกอบกำรหรือแหล่งวิทยำกำรไม่น้อยกว่ำ  

320 ชั่วโมงเท่ำกับ 4 หน่วยกิต 
3.6 กำรท ำโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพไม่น้อยกว่ำ 54 ชั่วโมงเท่ำกับ 1 หน่วยกิต 

4. โครงสร้าง 
โครงสร้ำงของหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพพุทธศักรำช  2556 แบ่งเป็น 3 หมวดวิชำและ

กิจกรรมเสริมหลักสูตรดังนี้ 
4.1 หมวดวิชำทักษะชีวิต 

(1) กลุ่มวิชำภำษำไทย 
(2) กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ 
(3) กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ 
(4) กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์ 
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(5) กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ 
(6) กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ 
(7) หมวดวิชำทักษะวิชำชีพ 

4.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพพ้ืนฐำน 
(1) กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ 
(2) กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก 
(3) ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ 
(4) โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ 

4.3 หมวดวิชำเลือกเสรี 
4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

จ ำนวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชำตลอดหลักสูตรให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในโครงสร้ำง
ของแต่ละประเภทวิชำและสำขำวิชำรำยวิชำแต่ละหมวดวิชำสถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันสำมำรถจัดตำมท่ี
ก ำหนดไว้ในหลักสูตรและหรือพัฒนำได้ตำมควำมเหมำะสมของภูมิภำคตำมยุทธศำสตร์เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของประเทศทั้งนี้สถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันต้องก ำหนดรหัสวิชำจ ำนวนหน่วยกิตและจ ำนวน
ชั่วโมงเรียนตำมที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตร 

5. การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
เป็นกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้โดยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันกับ

ภำคกำรผลิตและหรือภำคบริกำรหลังจำกท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้ภำคทฤษฎีและกำรฝึกหัดหรือฝึกปฏิบัติเบื้องต้นใน
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันแล้วระยะเวลำหนึ่งทั้งนี้เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำประสบกำรณ์จริง
ได้สัมผัสกับกำรปฏิบัติงำนอำชีพเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ท่ีทันสมัยและบรรยำกำศกำรท ำงำนร่วมกันส่งเสริม
กำรฝึกทักษะกระบวนกำรคิดกำรจัดกำรกำรเผชิญสถำนกำรณ์ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนท ำได้คิดเป็นท ำเป็นและเกิดกำร
ใฝ่รู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดจนเกิดควำมมั่นใจและเจตคติที่ดีในกำรท ำงำนและกำรประกอบอำชีพอิสระโดยกำรจัดฝึก
ประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพต้องด ำเนินกำรดังนี้ 

5.1 สถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันต้องจัดให้มีกำรฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพในรูป
ของกำรฝึกงำนในสถำนประกอบกำรแหล่งวิทยำกำรรัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนของรัฐโดยใช้เวลำรวมไม่น้อยกว่ำ 
320 ชั่วโมงก ำหนดให้มีค่ำเท่ำกับ  4 หน่วยกิตกรณีสถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันต้องกำรเ พ่ิมพูน
ประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพสำมำรถน ำรำยวิชำในหมวดวิชำทักษะวิชำชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับลักษณะงำนไปเรียน
หรือฝึกในสถำนประกอบกำรรัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนของรัฐได้โดยใช้เวลำรวมกับกำรฝึกประสบกำรณ์ทักษะ
วิชำชีพไม่น้อยกว่ำ 1 ภำคเรียน 

5.2 กำรตัดสินผลกำรเรียนและให้ระดับผลกำรเรียนให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรำยวิชำอ่ืน 
6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

เป็นรำยวิชำที่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้ศึกษำค้นคว้ำบูรณำกำรควำมรู้ทักษะและประสบกำรณ์จำก
สิ่งที่ได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตำมควำมถนัดและควำมสนใจตั้งแต่กำรเลือกหัวข้อหรือเรื่องที่จะศึกษำ
ค้นคว้ำกำรวำงแผนกำรก ำหนดขั้นตอนกำรด ำเนินกำรกำรด ำเนินงำนกำรประเมินผลและกำรจัดท ำรำยงำนซึ่งอำจ
ท ำเป็นรำยบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงกำรนั้นๆโดยกำรจัดท ำ 
โครงกำรดังกล่ำวต้องด ำเนินกำรดังนี้ 
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6.1 สถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันต้องจัดให้ผู้เรียนจัดท ำโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพที่
สัมพันธ์หรือสอดคล้องกับสำขำวิชำในภำคเรียนที่ 5 และหรือภำคเรียนที่ 6 รวมจ ำนวน4 หน่วยกิตใช้เวลำไม่น้อย
กว่ำ 216 ชั่วโมงทั้งนี้สถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันต้องจัดให้มีชั่วโมงเรียน  4 ชั่วโมงต่อสัปดำห์กรณีที่ใช้
รำยวิชำเดียวหำกจัดให้มีโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ 2 รำยวิชำคือโครงกำร 1 และโครงกำร 2 ให้สถำนศึกษำ
อำชีวศึกษำหรือสถำบันจัดให้มีชั่วโมงเรียนต่อสัปดำห์ที่เทียบเคียงกับเกณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้น 

6.2 กำรตัดสินผลกำรเรียนและให้ระดับผลกำรเรียนให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรำยวิชำอ่ืน 
7. การศึกษาระบบทวิภาคี 

เป็นรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำที่เกิดจำกข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงสถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือ
สถำบันกับสถำนประกอบกำรรัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนของรัฐโดยผู้เรียนใช้เวลำส่วนหนึ่งในสถำนศึกษำ
อำชีวศึกษำหรือสถำบันและเรียนภำคปฏิบัติในสถำนประกอบกำรรัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนของรัฐเพ่ือให้กำรจัด
กำรศึกษำระบบทวิภำคีสำมำรถเพ่ิมขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนตำมจุดหมำยของหลักสูตร
กำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคีโดยน ำรำยวิชำทวิภำคีในกลุ่มทักษะวิชำชีพเลือกไปก ำหนดรำยละเอียดของรำยวิชำ
และเวลำที่ใช้ฝึกจัดท ำแผนฝึกอำชีพกำรวัดและกำรประเมินผลในแต่ละรำยวิชำให้สอดคล้องกับลักษณะงำนของ
สถำนประกอบกำรรัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนของรัฐทั้งนี้อำจน ำรำยวิชำชีพอ่ืนในหมวดวิชำทักษะวิชำชีพไปจัดร่วม
ด้วยก็ได้ 

8. การเข้าเรียน 
 ผู้เข้ำเรียนต้องส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3 หรือเทียบเท่ำและมีคุณสมบัติเป็นไปตำม
ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียนตำมหลักสูตรประกำศนียบัตร
วิชำชีพพ.ศ. 2556 

9. การประเมินผลการเรียน 
 เน้นกำรประเมินสภำพจริงทั้งนี้ให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำ 
และกำรประเมินผลกำรเรียนตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพพ.ศ. 2556 

10. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
10.1 สถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ  2 

ชั่วโมงต่อสัปดำห์ทุกภำคเรียนเพ่ือพัฒนำวิชำกำรและวิชำชีพปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมค่ ำนิยมระเบียบวินัยกำร
ต่อต้ำนควำมรุนแรงและสำรเสพติดส่งเสริมกำรคิดวิเครำะห์สร้ำงสรรค์กำรท ำงำนปลูกฝังจิตส ำนึกและเสริมสร้ำง
กำรเป็นพลเมืองไทยและพลโลกใช้กระบวนกำรกลุ่มในกำรท ำประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นรวมทั้งกำรทะนุบ ำรุง
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมโดยกำรวำงแผนลงมือปฏิบัติประเมินผลและปรับปรุงกำรท ำงำนทั้งนี้ส ำหรับ
นักเรียนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีให้เข้ำร่วมกิจกรรมที่สถำนประกอบกำร 
จัดขึ้น 

10.2 กำรประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วย
กำรจัดกำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียนตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพพ.ศ. 2556 

11. การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
11.1 ประเมินผ่ำนรำยวิชำในหมวดวิชำทักษะชีวิตหมวดวิชำทักษะวิชำชีพและหมวดวิชำเลือก

เสรีตำมท่ีก ำหนดไว้ในหลักสูตร 
11.2 ได้จ ำนวนหน่วยกิตสะสมครบตำมโครงสร้ำงของหลักสูตร 
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11.3 ได้ค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 และผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 
11.4 เข้ำร่วมกิจกรรมและประเมินผ่ำนทุกภำคเรียน 

12. การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 
12.1 หมวดวิชำทักษะชีวิตสถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันสำมำรถพัฒนำรำยวิชำเพ่ิมเติมใน

แต่ละกลุ่มวิชำของหมวดวิชำทักษะชีวิตในลักษณะจ ำแนกเป็นรำยวิชำหรือลักษณะบูรณำกำรใดๆก็ได้โดย
ผสมผสำนเนื้อหำวิชำที่ครอบคลุมสำระของกลุ่มวิชำภำษำไทยกลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศกลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์กลุ่ม
วิชำคณิตศำสตร์กลุ่มวิชำสังคมศึกษำกลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำในสัดส่วนที่เหมำะสมโดยพิจำรณำจำก
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ของกลุ่มวิชำนั้นๆเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชำทักษะชีวิต 

12.2 หมวดวิชำทักษะวิชำชีพสถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันสำมำรถปรับปรุงรำยละเอียด
ของรำยวิชำในกลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะและหรือพัฒนำรำยวิชำเพ่ิมเติมในกลุ่มทักษะวิชำชีพเลือกได้โดยพิจำรณำ
จำกจุดประสงค์สำขำวิชำและมำตรฐำนกำรศึกษำวิชำชีพสำขำวิชำตลอดจนควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร
หรือสภำพยุทธศำสตร์ของภูมิภำคเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

12.3 หมวดวิชำเลือกเสรีสถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันสำมำรถพัฒนำรำยวิชำเพ่ิมเติมได้
ตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรชุมชนท้องถิ่นหรือสภำพยุทธศำสตร์ของภูมิภำคเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศและหรือเพ่ือกำรศึกษำต่อทั้งนี้กำรก ำหนดรหัสวิชำจ ำนวนหน่วยกิตและจ ำนวนชั่วโมง
เรียนให้เป็นไปตำมท่ีหลักสูตรก ำหนด 

13. การปรับปรุงแก้ไขพัฒนารายวิชากลุ่มวิชาและการอนุมัติหลักสูตร 
13.1 กำรพัฒนำหลักสูตรหรือกำรปรับปรุงสำระส ำคัญของหลักสูตรตำมมำตรฐำนคุณวุฒิ

อำชีวศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพให้เป็นหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำสถำบันกำร
อำชีวศึกษำหรือสถำนศึกษำโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

13.2 กำรอนุมัติหลักสูตรให้เป็นหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
13.3 กำรประกำศใช้หลักสูตรให้ท ำเป็นประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร 
13.4 กำรพัฒนำรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติมสถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันสำมำรถ

ด ำเนินกำรได้โดยต้องรำยงำนให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำทรำบ 
14. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

ให้ทกุหลักสูตรก ำหนดระบบประกันคุณภำพไว้ให้ชัดเจนอย่ำงน้อยประกอบด้วย 4 ประเด็น 
คือ 

14.1 คุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
14.2 กำรบริหำรหลักสูตร 
14.3 ทรัพยำกรกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
14.4 ควำมต้องกำรก ำลังคนของตลำดแรงงำน 
ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำสถำบันกำรอำชีวศึกษำและสถำนศึกษำจัดให้มีกำร

ประเมินเพ่ือพัฒนำหลักสูตรที่อยู่ในควำมรับผิดชอบอย่ำงต่อเนื่องอย่ำงน้อยทุก 5 ปี 
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แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำย (ทวิศึกษำ)  
1. งำนหลักสูตรของโรงเรียนประสำนงำนกับกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  ขอใช้สำรสนเทศจำก

คลังทะเบียนแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถำนประกอบกำร และคลังทะเบียนอำชีพ ที่ได้มีกำรช่วยกันรวบรวมข้อมูลจำก
หอกำรค้ำจังหวัด แรงงำนจังหวัด อุตสำหกรรมจังหวัด และจัดเสวนำควำมต้องกำรคุณลักษณะ สมรรถนะจำก
สถำนประกอบกำร และผู้น ำกลุ่มต่ำง ๆ ในท้องถิ่น ซึ่งถูกจัดท ำคลังทะเบียนแหล่งเรียนรู้โดยกลุ่มนโยบำยและแผน
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือน ำมำเป็นสำรสนเทศประกอบกำรตัดสินใจเปิดโปรแกรมกำรเรียนให้ตรงตำม
ควำมต้องกำรอัตรำก ำลังแรงงำนของอ ำเภอและจังหวัดเพ่ือกำรพัฒนำจังหวัดและอ ำเภอ 

2. งำนแนะแนวโรงเรียนประสำนงำนกับกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ขอใช้สำรสนเทศจำกคลัง
ทะเบียนอำชีพของจังหวัดและอ ำเภอเพ่ือแนะน ำลักษณะอำชีพ พ้ืนฐำนควำมรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่เป็นไป
ตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร และกลุ่มอำชีพอิสระในจังหวัดและอ ำเภอที่นักเรียนควรรู้จักและเป็นไป
ตำมควำมต้องกำรพัฒนำจังหวัดและประเทศ น ำไปจัดท ำแผนกำรเรียนรู้และจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือให้นักเรียนได้
สืบค้น รวบรวมข้อมูลด้ำนอำชีพต่ำง ๆ กระตุ้นควำมสนใจในกลุ่มอำชีพและลักษณะอำชีพให้กับนักเรียนเป็น
รำยบุคคล 

3. งำนแนะแนวโรงเรียนประสำนงำนกับกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และศูนย์แนะแนวส ำนักงำนงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประจ ำจังหวัด ประสำนงำนท ำควำมร่วมมือกับศูนย์
พัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัด สังกัดกรมกำรจัดหำงำน พัฒนำงำนแนะแนวโรงเรียนให้มีทักษะใช้เครื่องมือและแปลผล
กำรวัดควำมสนใจ บุคลิกภำพ และควำมถนัด เพ่ือน ำผลไปใช้เป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจของนักเรียนและผู้ปกครอง
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เลือกโปรแกรมกำรเรียนในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ตำมประเภทวิชำชีพ และสำขำวิชำชีพ ตลอดจนเลือก
กิจกรรมชุมนุมเพ่ือกำรเรียนรู้กำรเป็นผู้ประกอบกำรในอำชีพประเภทต่ำง ๆ เพื่อท ำธุรกิจกำรค้ำจริง 

4. งำนหลักสูตรโรงเรียนท ำควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ โดยกำรประสำนงำนช่วยเหลือของศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จัดท ำโปรแกรมกำรเรียน
ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรอัตรำก ำลังแรงงำนของจังหวัดและอ ำเภอ ก ำหนดโครงสร้ำงเวลำ และเนื้อหำของ
หลักสูตรรำยวิชำตำมประเภทวิชำชีพ และสำขำวิชำชีพ และวิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดรำยวิชำ
พ้ืนฐำนของหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน เพ่ือหำควำมเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับสมรรถนะ มำตรฐำน และสำระส ำคัญ
รำยวิชำของหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในหมวดวิชำทักษะชีวิต ใช้เทียบโอนหน่วยกิตรำยวิชำพ้ืนฐำนไปเป็น
หน่วยกิตรำยวิชำหมวดวิชำทักษะชีวิต และหมวดวิชำเลือกเสรี และจัดโครงสร้ำงเวลำและเนื้อหำรำยวิชำเพ่ิมเติม
ของหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยกำรน ำเอำรำยวิชำในหมวดวิชำทักษะวิชำชีพไม่น้อยกว่ำ 71 หน่วยกิต ของ
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพมำลงแทนใช้ท ำกำรเทียบโอนมำเป็นหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำหรับ
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนจัดกิจกรรมให้เป็นไปตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือกำรเทียบโอนไปเป็นหลักสูตร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ทั้งนี้ให้ขอท ำควำมร่วมมือใช้หลักสูตรของสถำบันกำรศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำได้ตั้งแต่ 1 สถำบันกำรศึกษำ และกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ ประสำนกำรด ำเนินงำนจัดท ำบันทึกควำมร่วมมือ และบันทึกแนบรำยละเอียดหลักสูตรกำรเทียบ
โอน และกำรบริหำรจัดกำรที่เกิดค่ำใช้จำกกำรด ำเนินกำรตำมตำรำงสอน ตลอดจนท ำควำมร่วมมือกับสถำน
ประกอบกำรทีผ่่ำนกำรประเมินควำมพร้อมให้ใช้เป็นที่ฝึกและถอดประสบกำรณ์ 

5. งำนหลักสูตรโรงเรียนมอบหมำยคณะครูผู้สอนให้ท ำควำมเข้ำใจหลักสูตรรำยวิชำ โดย
ศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และงำนหลักสูตรของสถำบันกำรศึกษำอำชีวศึกษำ ก ำหนด ทักษะ
ควำมรู้ (หลักและทฤษฎีควำมรู้ที่น ำไปใช้อธิบำยกระบวนกำรและขั้นตอนของเรื่องที่จะฝึกและถอดประสบกำรณ์) 
และคุณลักษณะ จัดท ำคู่มือกำรใช้สถำนประกอบกำรเป็นที่ฝึกและถอดประสบกำรณ์ และจัดท ำกิจกรรมของหน่วย
กำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรในกำรท ำงำนที่สถำนประกอบกำร 

6. ฝ่ำยวิชำกำรและงำนหลักสูตรโรงเรียนร่วมกับคณะครูผู้สอนของโรงเรียนและสถำบัน
อำชีวศึกษำ และสถำนประกอบกำร ก ำหนดตำรำงสอนตำมกระบวนกำร Five Step For Learn หรือ QSCCS ที่
เป็นกำรบูรณำกำรกำรฝึกและถอดประสบกำรณ์ทักษะควำมรู้กับสถำนประกอบกำร โดยแบ่งเป็นภำคทฤษฎีควำมรู้ 
และภำคปฏิบัติ 
 ภำคทฤษฎีควำมรู้ เป็นกำรใช้สถำนประกอบกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ ใช้สร้ำงสถำนกำรณ์กระตุ้น
ค ำถำมอยำกรู้และคำดเดำค ำตอบตำมเรื่องที่จะฝึกและถอดประสบกำรณ์ โดยจัดเป็นกิจกรรมกำรส ำรวจเก็บข้อมูล
ตำมประเด็นที่เป็นกระบวนกำรและขั้นตอนที่จะฝึกและถอดประสบกำรณ์ และตั้งค ำถำมในแต่ละกลุ่มข้อมูลที่เก็บ
ข้อมูลได้พร้อมคำดเดำค ำตอบจำกประสบกำรณ์ควำมรู้เดิม เพ่ือน ำมำแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์จำกกำรรับรู้และ
ประสบกำรณ์ควำมรู้เดิมในห้องเรียนและหำข้อสรุปประเด็นที่น่ำจะเป็นค ำตอบที่เป็นไปได้ที่สุดของกลุ่มนักเรียน 
เพ่ือน ำเสนอผลกำรสรุปของทุกกลุ่ม และช่วยกันจัดกลุ่มค ำถำมตำมประเด็นของกระบวนกำรและขั้นตอนของเรื่อง
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ที่จะฝึกและถอดประสบกำรณ์ ซึ่งคณะครูจะต้องเตรียมแหล่งสืบค้นหลักและทฤษฎีควำมรู้แบบหลำกหลำยใน
รูปแบบหนังสือสิ่งพิมพ์ หรือสืบค้นรูปแบบ Online หรือ Offline คณะครูจะสรุปแหล่งสืบค้นหลักทฤษฎีควำมรู้ใน
รูปแบบบรรณำนุกรมควำมรู้หลังจำกนักเรียนน ำเสนอ เพ่ือน ำไปจัดกิจกรรมให้นักเรียนไปสืบค้น รวบรวมควำมรู้
ตอบประเด็นค ำถำมที่สงสัย และน ำกลับมำแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ควำมรู้ที่สืบค้นมำได้ที่ห้องเรียนกับกลุ่มเพ่ือน
นักเรียนหำข้อสรุปร่วมกันเชิงเหตุและผลที่เป็นค ำตอบของค ำถำมที่สงสัยน ำเสนอในแต่ละกลุ่ม คณะครูผู้สอนจะ
สรุปหลักและทฤษฎีควำมรู้ อีกทีหนึ่งที่ ใช้อธิบำยตำมกระบวนกำรและขั้นตอนที่จะใช้น ำไปฝึกและถอด
ประสบกำรณ์ทักษะควำมรู้ตลอดจนเพิ่มเติมหลักทฤษฎีควำมรู้ที่นักเรียนยังได้ไม่ครบ พร้อมกับบอกบรรณำนุกรมที่
จะใช้อ่ำน สืบค้นหลักเกณฑ์ทำงสังคม และทำงศีลธรรม ที่เป็นกฎกติกำ มำรยำททำงสังคมและศีลธรรมที่จะใช้เป็น
หลักยึดในกำรออกไปฝึกและถอดประสบกำรขั้นปฎิบัติจริง 
 ภำคปฏิบัติ เป็นกำรมอบหมำยกิจกรรมกำรปฏิบัติจริงในสถำนประกอบกำร หรือห้องฝึกทักษะ
ประสบกำรณ์ทีละกระบวนกำร ซึ่งกำรออกไปสถำนประกอบกำรทุกครั้งจะใช้ช่วงภำคบ่ำย หรือทั้งวันตำมแต่สภำพ
ที่เหมำะสม สลับกับครั้งต่อไปในช่วงภำคเช้ำนักเรียนจะกลับเข้ำห้องเรียนเพ่ือเขียนรำยงำนประสบกำรณ์ทักษะ
ควำมรู้ ในเรื่องที่ไปเรียนรู้มีกระบวนกำรและขั้นตอนกำรปฏิบัติอะไรบ้ำง ใช้หลักทฤษฎีควำมรู้อะไรมำอธิบำยว่ำ
ท ำไมจึงต้องท ำตำมกระบวนกำรและขั้นตอนนั้น อะไรเป็นสำเหตุ และต้องท ำอย่ำงไรจึงจะเกิดประสิทธิภำพและ
คุณภำพของผลงำนทุกครั้ง เครื่องมือและอุปกรณ์ที่น ำมำใช้งำนมีชื่อเรียกว่ำอะไร ใช้งำนอย่ำงไร ซึ่งสำมำรถบันทึก
เป็นภำพ หรือวิดีโอประกอบกำรรำยงำนได้ นอกจำกนั้นยังให้รำยงำนเจตคติต่อกำรท ำงำนว่ำมีควำมรู้สึกต่อกำรใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์อย่ำงไร ควำมรู้สึกต่อสภำพกำรท ำงำน และแสดงควำมคิดเห็นต่อประโยชน์ของผลงำนและ
กำรต่อยอดกำรพัฒนำผลงำน ซึ่งนอกจำกำรสรุปรำยงำนผลของนักเรียน คณะครูยังใช้ช่วงเวลำนี้ติดตำม
คุณลักษณะ และข้อติดขัดปัญหำกำรฝึกและถอดประสบกำรณ์ทักษะควำมรู้ ก่อนที่จะมีกำรมอบหมำยกิจกรรมกำร
ฝึกและถอดประสบกำรณ์ทักษะควำมรู้กระบวนกำรต่อไป 

7. คณะครูผู้สอนร่วมกันนิเทศ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ และช่วยเหลือแก้ปัญหำรข้ออุปสรรคตำม
ควำมจ ำเป็น พร้อมกับสร้ำงเครื่องมือกำรวัดผลทักษะควำมรู้ตำมสภำพจริง ตำมระดับคุณภำพกำรปฏิบัติได้ของ
นักเรียนที่สำมำรถบอกและอธิบำยหลักทฤษฎีควำมรู้ได้ถูกต้องตำมกระบวนกำรและขั้นตอน นอกจำกนั้นยังต้องมี
เครื่องมือประเมินคุณลักษณะต่อกำรท ำงำนเป็นระดับคุณภำพของควำมรู้สึกที่ดีต่อกำรใช้และรู้จักเครื่องมือและ
อุปกรณ์ ควำมรู้สึกที่ดีหรือคับข้อใจ ข้อติดขัดที่อยำกหรือไม่อยำกแก้ปัญหำ และควำมรู้สึกที่ดีต่อกำรเห็นและน ำ
ชิ้นงำนและผลงำนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งทักษะควำมรู้ และคุณลักษณะต่อกำรท ำงำนจะต้องพัฒนำดีขึ้น
สอดคล้องกันจึงจะสรุปผลกำรประเมินนักเรียนเป็นรำยบุคคลเกิดควำมสมดุลเชิงคุณภำพของตัวนักเรียนตำมหน่วย
ฐำนสมรรถนะที่เรียน ซึ่งกำรวัดผลและประเมินผลจะเป็นกำรวัดผลและประเมินผลโดยตัวนักเรียนเอง โดยมีครู
คอยตรวจสอบและยืนยันผลกำรวัดผลและประเมินผลของนักเรียนอีกทีหนึ่ง และในกรณีที่คลำดเคลื่อนจำกกำร
ตรวจสอบของครูจะต้องมีผลย้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและปฏิบัติซ้ ำใหม่ให้ได้ผลเป็นไปตำมเกณฑ์คุณภำพที่ก ำหนด 
ทั้งนี้หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และรองฝ่ำยวิชำกำร จะต้องท ำกำรนิเทศกิจกรรมของหน่วยกำรเรียนรู้ให้เป็นไป
ตำมกระบวนกำร Five Step For Learn หรือ QSCCS นิเทศขณะปฏิบัติจริงให้ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรและ
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ช่วยเหลือข้อติดขัดให้กับคณะครูผู้สอน โดยมีกำรบันทึกผลกำรนิเทศตำมกิจกรรมของกระบวนกำรและขั้นตอนกำร
ท ำกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

8. ฝ่ำยบริหำร และงำนสนับสนุนเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอนจัดระบบกำรน ำเทคโนโลยีมำ
ช่วยจัดกำร กำรจัดท ำคลังแหล่งเรียนรู้ คลังสถำนประกอบกำร คลังแนะน ำลักษณะงำนอำชีพ กำรจัดโปรแกรมกำร
เรียนหลักสูตรรำยวิชำฐำนสมรรถนะอำชีพระยะสั้น ระบบกำรส ำรวจควำมสนใน บุคลิกภำพ และควำมถนัดด้ำน
อำชีพ ระบบกำรลงทะเบียนเลือกหลักสูตรรำยวิชำฐำนสมรรถนะอำชีพระยะสั้น กำรจัดท ำใบกิจกรรมกำรท ำงำน
ตำมกระบวนกำร Five Step For Learn และใบควำมรู้มอบหมำยงำน และส่งงำนผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลุ่ม
ผู้เรียน ระบบกำรสืบค้นแบบ Online และ Offline ระบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (PLC) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบกำรณ์ควำมรู้และร่วมกันออกแบบกำรเรียนรู้ของคณะครู และกลุ่มนักเรียนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
คลังข้อสอบอิงมำตรฐำนอิงตัวชี้วัดรำยวิชำ ระบบวัดผลและประเมินผลด้วยตนเองตำมสภำพจริง ตลอดจนระบบ
กำรจดักำรควำมรู้จัดท ำ Video On demand เพ่ือกำรเรียนรู้และต่อยอดควำมรู้ของชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ 

9. งำนแผนและงบประมำณของโรงเรียนรำยงำนข้อมูลและสำรสนเทศให้กับกลุ่มนโยบำยและแผน
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือกำรจัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณเงินุหนุนรำยหัวทวิศึกษำของ มัธยมศึกษำ
ตอนต้น และมัธยมศึกษำตอนปลำย และค่ำปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรฝึกทักษะ โดยรำยงำนชื่อนักเรียน เลข 13 หลัก
ตำมบัตรประชำชน ชื่อประเภทวิชำชีพ และสำขำวิชำชีพ ที่นักเรียนลงทะเบียนเรียนของแต่ละสถำบันกำรศึกษำใน
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ตลอดจนรำยงำนห้องปฏิบัติกำรควรมี และมีแล้วเท่ำไร และควำม
ขำดแคลนครุภัณฑ์ประจ ำห้องปฏิบัติกำร 
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บทที่ 6 
การจัดหลักสูตรเตรียมความถนัดกลุ่มสาขาวิชาชีพการเรียนระดับอุดมศึกษา 

กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและรองรับกำรพัฒนำประเทศ ตำม
ยุทธศำสตร์กรอบปฏิรูปกำรศึกษำ รองรับตลำดแรงงำนภำยในประเทศ และเป็นศูนย์พัฒนำอำเซียน รองรับเขต
พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษและโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของรัฐบำล เพียงพอและตรงตำมควำมต้องกำรของสถำน
ประกอบกำร และมีขีดควำมสำมำรถแข่งขันได้ในระดับสำกลนั้น เมื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นได้ค้นพบ
ตัวตนจำกกำรเรียนหลักสูตรฐำนสมรรถนะอำชีพระยะสั้นในวิชำเพ่ิมเติม และเรียนรู้กำรเป็นผู้ประกอบกำร ใน
กิจกรรมชุมนุม นักเรียนจะมองเห็นควำมถนัดที่เป็นบุคลิกภำพของตนเอง ในกำรตัดสินใจเลือกเรียนในระดับบ
มัธยมศึกษำตอนปลำย ใน 2 เส้นทำง คือ สำยอำชีวศึกษำ และสำยกำรเตรียมศึกษำต่อมหำวิทยำลัย ถ้ำนักเรียนมี
ทักษะและควำมถนัดที่เป็นสมรรถนะทำงอำชีพสูง แต่ควำมถนัดทำงสำขำวิชำไม่ดีนัก นักเรียนและผู้ปกครองจะใช้
เป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจเลือกเรียนสำยอำชีวศึกษำ  แทนที่จะเลือกเรียนสำยกำรเตรียมเข้ำสู่มหำวิทยำลัย ส่วน
นักเรียนที่มีควำมถนัดทำงสำขำวิชำอยู่ในเกณฑ์ดีควรแนะน ำให้เลือกเรียนสำยกำรเตรียมศึกษำต่อมหำวิทยำลัย ซึ่ง
งำนแนะแนวควรจะมีเครื่องมือวัดควำมสนใจ และบุคลิกภำพที่เหมำะกับอำชีพที่จะประกอบอำชีพในอนำคต เพ่ือ
ใช้เป็นสำรสนเทศประกอบกับควำมถนัดทำงสำขำวิชำในกำรเลือกโปรแกรมกำรเรียนเฉพำะทำงใน 9 กลุ่มสำขำ
วิชำชีพ ได้แก่ 

1. กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
2. กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำยภำพและชีวภำพ 
3. กลุ่มสำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์ 
4. กลุ่มสำขำวิชำสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
5. กลุ่มสำขำวิชำเกษตรศำสตร์ 
6. กลุ่มสำขำวิชำบริหำร พำณิชยศำสตร์ กำรบัญชี กำรท่องเที่ยวและโรงแรม เศรษฐศำสตร์ 
7. กลุ่มสำขำวิชำครุศำสตร์ ศึกษำศำสตร์ พลศึกษำและสุขศึกษำ 
8. กลุ่มสำขำวิชำศิลปกรรมศำสตร์ 
9. กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

กลุ่มสำขำวิชำ คือรำยวิชำที่เป็นควำมถนัดทำงวิชำชีพ และเป็นรำยวิชำที่เป็นควำมถนัดทำงวิชำ
ทั่วไป ซึ่งรำยวิชำเหล่ำนี้จะเป็นพ้ืนฐำนกำรเรียนต่อในคณะและสำขำวิชำชีพในระดับมหำวิทำลัย ดังนั้นกำรจัด
รำยวิชำเพ่ิมเติมให้กับนักเรียนที่มีบุคลิกภำพ และควำมถนัดทำงสำขำวิชำชีพจึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องจัดโปรแกรม
กำรเรียนเฉพำะทำงท่ีระบุเป็นกลุ่มสำขำวิชำชีพเพ่ือก ำหนดเส้นทำงกำรศึกษำสู่กำรประกอบอำชีพให้กับนักเรียนใน
อนำคต กำรก ำหนดสำระส ำคัญและผลกำรเรียนรู้รำยวิชำโรงเรียนไม่สำมำรถท ำเองได้ตำมล ำพัง จ ำเป็นต้องอำศัย
มหำวิทยำลัยในกลุ่มจังหวัด หรือในภูมิภำค ที่เปิดคณะและสำขำวิชำชีพสอดคล้องกับโปรแกรมกำรเรียนของ
โรงเรียน และสถำนประกอบกำรในพ้ืนที่จังหวัด มำช่วยจัดท ำโดยมีศึกษำนิเทศของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
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เข้ำมำประสำนงำนรวมกลุ่มโรงเรียนที่เปิดโปรแกรมกำรเรียนลักษณะเดียวกันเข้ำมำร่วมด ำเนินกำรช่วยกันจัดท ำ
หลักสูตรรำยวิชำควำมถนัดทำงสำขำวิชำชีพ และควำมถนัดทั่วไป  

กลุ่มสำขำวิชำชีพจะประกอบด้วยสำขำวิชำชีพดังนี้ 

1. กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ ประกอบด้วย 
1.1 สำขำวิชำชีพสัตวแพทยศำสตร์ สำขำวิชำชีพสหเวชศำสตร์ สำขำวิชำชีพสำธำรณสุข

ศำสตร์ สำขำวิชำชีพเทคนิคกำรแพทย์ สำขำวิชำชีพวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ และสำขำวิชำชีพพยำบำลศำสตร์ 
พ้ืนฐำนควำมรู้ควำมถนัดรำยวิชำชีพ ได้แก่ รำยวิชำวิทยำศำสตร์ ที่เป็นเฉพำะทำงของ

สำขำวิชำชีพ 
พ้ืนฐำนควำมรู้ควำมถนัดทั่วไป ได้แก่ รำยวิชำภำษำไทยกำรอ่ำน เขียน วิเครำะห์ และ

แก้โจทย์ปัญหำ รำยวิชำภำษำอังกฤษกำรสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษ 
1.2 สำขำวิชำชีพแพทยศำสตร์ สำขำวิชำชีพทันตแพทยศำสตร์ 

พ้ืนฐำนควำมรู้ควำมถนัดรำยวิชำชีพ ได้แก่ รำยวิชำวิทยำศำสตร์ และรำยวิชำ
คณิตศำสตร์ ที่เป็นเฉพำะทำงของสำขำวิชำชีพ 

พ้ืนฐำนควำมรู้ควำมถนัดทั่วไป ได้แก่ รำยวิชำภำษำไทยกำรอ่ำน เขียน วิเครำะห์ และ
แก้โจทย์ปัญหำ รำยวิชำภำษำอังกฤษกำรสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษ 

1.3 สำขำวิชำชีพเภสัชศำสตร์ 
พ้ืนฐำนควำมรู้ควำมถนัดรำยวิชำชีพ ได้แก่ รำยวิชำวิทยำศำสตร์ ที่เป็นเฉพำะทำงของ

สำขำวิชำชีพ 
พ้ืนฐำนควำมรู้ควำมถนัดทั่วไป ได้แก่ รำยวิชำภำษำไทยกำรอ่ำน เขียน วิเครำะห์ และ

แก้โจทย์ปัญหำ รำยวิชำภำษำอังกฤษกำรสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษ 
2. กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำยภำพและชีวภำพ ประกอบด้วย 

2.1 สำขำวิชำชีพวิทยำศำสตร์ สำขำวิชำชีพทรัพยำกรธรรมชำติ 
พ้ืนฐำนควำมรู้ควำมถนัดรำยวิชำชีพ ได้แก่ รำยวิชำวิทยำศำสตร์ และรำยวิชำคณิตศำสตร์ 

ที่เป็นเฉพำะทำงของสำขำวิชำชีพ 
พ้ืนฐำนควำมรู้ควำมถนัดทั่วไป ได้แก่ รำยวิชำภำษำไทยกำรอ่ำน เขียน วิเครำะห์ และแก้

โจทย์ปัญหำ รำยวิชำภำษำอังกฤษกำรสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษ 
2.2 สำขำวิชำชีพเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

พ้ืนฐำนควำมรู้ควำมถนัดรำยวิชำชีพ ได้แก่ รำยวิชำวิทยำศำสตร์ และรำยวิชำคณิตศำสตร์ 
ที่เป็นเฉพำะทำงของสำขำวิชำชีพ 

พ้ืนฐำนควำมรู้ควำมถนัดทั่วไป ได้แก่ รำยวิชำภำษำไทยกำรอ่ำน เขียน วิเครำะห์ และแก้
โจทย์ปัญหำ รำยวิชำภำษำอังกฤษกำรสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษ 
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3. กลุ่มสำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์ ประกอบด้วย สำขำวิชำชีพวิศวกรรมศำสตร์ 
พ้ืนฐำนควำมรู้ควำมถนัดรำยวิชำชีพ ได้แก่ รำยวิชำวิทยำศำสตร์ รำยวิชำควำมถนัด

วิศวกรรมศำสตร์ ที่เป็นเฉพำะทำงของสำขำวิชำชีพ 
พ้ืนฐำนควำมรู้ควำมถนัดทั่วไป ได้แก่ รำยวิชำภำษำไทยกำรอ่ำน เขียน วิเครำะห์ และแก้โจทย์

ปัญหำ รำยวิชำภำษำอังกฤษกำรสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษ 
4. กลุ่มสำขำวิชำสถำปัตยกรรมศำสตร์ ประกอบด้วย สำขำวิชำชีพสถำปัตยกรรมศำสตร์ 

พ้ืนฐำนควำมรู้ควำมถนัดรำยวิชำชีพ ได้แก่ รำยวิชำควำมถนัดทำงสถำปัตยกรรมศำสตร์ ที่เป็น
เฉพำะทำงของสำขำวิชำชีพ 

พ้ืนฐำนควำมรู้ควำมถนัดทั่วไป ได้แก่ รำยวิชำภำษำไทยกำรอ่ำน เขียน วิเครำะห์ และแก้โจทย์
ปัญหำ รำยวิชำภำษำอังกฤษกำรสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษ 

5. กลุ่มสำขำวิชำเกษตรศำสตร์ ประกอบด้วย สำขำวิชำชีพเกษตรศำสตร์ สำขำวิชำชีพ
อุตสำหกรรมเกษตร สำขำวิชำชีพวนศำสตร์ สำขำวิชำชีพเทคโนโลยีกำรเกษตร 

พ้ืนฐำนควำมรู้ควำมถนัดรำยวิชำชีพ ได้แก่ รำยวิชำวิทยำศำสตร์ และรำยวิชำคณิตศำสตร์ ที่
เป็นเฉพำะทำงของสำขำวิชำชีพ 

พ้ืนฐำนควำมรู้ควำมถนัดทั่วไป ได้แก่ รำยวิชำภำษำไทยกำรอ่ำน เขียน วิเครำะห์ และแก้โจทย์
ปัญหำ รำยวิชำภำษำอังกฤษกำรสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษ 

6. กลุ่มสำขำวิชำบริหำร พำณิชยศำสตร์ กำรบัญชี กำรท่องเที่ยวและโรงแรม เศรษฐศำสตร์  
ประกอบด้วย สำขำวิชำชีพกำรบัญชี สำขำวิชำชีพพำณิชยศำสตร์ สำขำวิชำชีพเศรษฐศำสตร์สำขำ และวิชำชีพ
บริหำรธุรกิจ 

พ้ืนฐำนควำมรู้ควำมถนัดรำยวิชำชีพ ได้แก่ รำยวิชำคณิตศำสตร์ และรำยวิชำภำษำต่ำงประเทศ 
ที่เปน็เฉพำะทำงของสำขำวิชำชีพ 

พ้ืนฐำนควำมรู้ควำมถนัดทั่วไป ได้แก่ รำยวิชำภำษำไทยกำรอ่ำน เขียน วิเครำะห์ และแก้โจทย์
ปัญหำ รำยวิชำภำษำอังกฤษกำรสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษ 

7. กลุ่มสำขำวิชำครุศำสตร์ ศึกษำศำสตร์ พลศึกษำและสุขศึกษำ ประกอบด้วย สำขำวิชำชีพครู 
พ้ืนฐำนควำมรู้ควำมถนัดรำยวิชำชีพ ได้แก่รำยวิชำควำมถนัดทำงวิชำชีพครู และให้เลือก 1 

สำขำวิชำควำมถนัด ได้แก่ รำยวิชำคณิตศำสตร์ รำยวิชำวิทยำศำสตร์ รำยวิชำควำมถนัดทำงวิศวกรรมศำสตร์ 
รำยวิชำควำมถนัดทำงสถำปัตยกรรมศำสตร์ รำยวิชำควำมถนัดทำงศิลปกรรมศำสตร์ รำยวิชำควำมถนัดทำง
ภำษำต่ำงประเทศ ที่เป็นเฉพำะทำงของสำขำวิชำชีพ 

 พ้ืนฐำนควำมรู้ควำมถนัดทั่วไป ได้แก่ รำยวิชำภำษำไทยกำรอ่ำน เขียน วิเครำะห์ และแก้โจทย์
ปัญหำ รำยวิชำภำษำอังกฤษกำรสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษ 
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8. กลุ่มสำขำวิชำศิลปกรรมศำสตร์  ประกอบด้วย สำขำวิชำชีพวิจิตรศิลป์  สำขำวิชำชีพ
ศิลปะประยุกต์ สำขำวิชำชีพดุริยำงคศำสตร์ สำขำวิชำชีพนำฏศิลป์ สำขำวิชำชีพศิลปะกำรออกแบบพัสตรำภรณ์ 
สำขำวิชำชีพศิลปะกำรออกแบบหัตถอุตสำหกรรม 

 พ้ืนฐำนควำมรู้ควำมถนัดรำยวิชำชีพ ให้เลือก 1 สำขำวิชำควำมถนัด ได้แก่ รำยวิชำควำมถนัด
ทำงสถำปัตยกรรมศำสตร์ และรำยวิชำควำมถนัดทำงวิชำชีพครู ที่เป็นเฉพำะทำงของสำขำวิชำชีพ 

 พ้ืนฐำนควำมรู้ควำมถนัดทั่วไป ได้แก่ รำยวิชำภำษำไทยกำรอ่ำน เขียน วิเครำะห์ และแก้โจทย์
ปัญหำ รำยวิชำภำษำอังกฤษกำรสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษ 

9. กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ประกอบด้วย สำขำวิชำชีพนิเทศศำตร์ สำขำ
วิชำชีพอักษรศำตร์ สำขำวิชำชีพมนุษยศำสตร์ สำขำวิชำชีพนิติศำสตร์ สำขำวิชำชีพวำรสำรศำสตร์ สำขำวิชำชีพ
ศิลปะศำสตร์ สำขำวิชำชีพรัฐศำสตร์ และสำขำวิชำชีพสังคมวิทยำ 

9.1 พ้ืนฐำนวิทยำศำสตร์ ใช้ควำมรู้ควำมถนัดรำยวิชำชีพ ได้แก่ รำยวิชำคณิตศำสตร์ ที่เป็น
เฉพำะทำงของสำขำวิชำชีพ และพ้ืนฐำนควำมรู้ควำมถนัดทั่วไป ได้แก่ รำยวิชำภำษำไทยกำรอ่ำน เขียน วิเครำะห์ 
และแก้โจทย์ปัญหำ รำยวิชำภำษำอังกฤษกำรสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษ 

9.2 พ้ืนฐำนศิลปะศำตร์ ใช้ควำมรู้ควำมถนัดรำยวิชำชีพ ได้แก่ รำยวิชำควำมถนัดทำง
ภำษำต่ำงประเทศ ที่เป็นเฉพำะทำงของสำขำวิชำชีพ และพ้ืนฐำนควำมรู้ควำมถนัดทั่วไป ได้แก่ รำยวิชำภำษำไทย
กำรอ่ำน เขียน วิเครำะห์ และแก้โจทย์ปัญหำ รำยวิชำภำษำอังกฤษกำรสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษ 

กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรให้ได้มำตรฐำนกำรจัดกำรรองรับกำรผลิตและพัฒนำก ำลังแรงงำนใน
กำรพัฒนำประเทศ ในภำคเกษตร ภำคอุตสำหกรรม ภำคบริกำร และภำควิทยำศำสตร์เทคโนโลยี ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำควรใช้ข้อมูลสำรสนเทศของหอกำรค้ำจังหวัด แรงงำนจังหวัด และอุตสำหกรรมจังหวัด ตลอดจน
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ จัดท ำแผนควำมต้องกำรอัตรำก ำลังแรงงำนในสถำนประกอบกำร และกลุ่มอำชีพอิสระใน
กลุ่มจังหวัด จังหวัดและอ ำเภอ ให้สอดรับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ เพ่ือให้โรงเรียนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนน ำควำม
ต้องกำรอัตรำก ำลังแรงงำนมำจัดท ำโปรแกรมกำรเรียนเฉพำะทำงรองรับกำรประกอบอำชีพของนักเรียนในจังหวัด
และอ ำเภอในอนำคต โดยต้องมีเครื่องมือวัดควำมสนใจ บุคลิกภำพ และควำมถนัดในกลุ่มสำขำวิชำชีพ เพ่ือเป็น
สำรสนเทศกำรตัดสินใจเลือกเรียนโปรแกรมกำรเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ส ำหรับกำรจัดท ำหลักสูตร
รำยวิชำที่เป็นพ้ืนฐำนควำมถนัดทำงสำขำวิชำชีพจ ำเป็นต้องใช้มหำวิทยำลัยในกลุ่มจังหวัด หรือในภูมิภำคเข้ำมำ
ช่วยก ำหนดรำยวิชำ สำระส ำคัญและผลกำรเรียนรู้รำยวิชำ เนื่องจำกมหำวิทยำลัยได้จัดท ำมำตรฐำนหลักสูตรใน
คณะและสำขำวิชำชีพนั้นไว้เป็นหลักแล้ว ดังนั้นกำรก ำหนดสำรส ำคัญและผลกำรเรียนรู้รำยวิชำที่เป็นพ้ืนฐำนควำม
ถนัดในสำขำวิชำชีพจึงท ำได้สอดคล้องรองรับกำรพัฒนำและส่งต่อกันได้อย่ำงต่อเนื่องไม่หลงทิศทำง หลักกำรที่
ส ำคัญอีกประกำรหนึ่ง คือ กำรก ำหนดรำยวิชำฝึกและถอดประสบกำรณ์ใรกลุ่มสำขำวิชำชีพนั้น ๆ มีควำมจ ำเป็นที่
ต้องก ำหนดให้มีประมำณ 20 ชั่วโมง ในช่วงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 หรือปีที่ 6 เพ่ือให้นักเรียนได้ตรวจสอบบุคลิกภำพ
โดยตรงจำกประสบกำรตรงและได้มีกำรถอดประสบกำรกำรได้รู้จักอุปกรณ์ เครื่องมือ วิธีกำรใช้งำนเบื้องต้น ซึ่งจะ
เป็นกำรเตรียมพื้นฐำนทักษะและควำมถนัดในสำขำวิชำชีพได้เป็นอย่ำงดี 
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แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรเตรียมความถนัดกลุ่มสาขาวิชาชีพการเรียนระดับอุดมศึกษา 
1. งำนหลักสูตรของโรงเรียนประสำนงำนกับกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  ขอใช้สำรสนเทศจำก

คลังทะเบียนแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถำนประกอบกำร และคลังทะเบียนอำชีพ ที่ได้มีกำรช่วยกันรวบรวมข้อมูลจำก
หอกำรค้ำจังหวัด แรงงำนจังหวัด อุตสำหกรรมจังหวัด และจัดเสวนำควำมต้องกำรคุณลักษณะ สมรรถนะจำก
สถำนประกอบกำร และผู้น ำกลุ่มต่ำง ๆ ในท้องถิ่น ซึ่งถูกจัดท ำคลังทะเบียนแหล่งเรียนรู้โดยกลุ่มนโยบำยและแผน
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือน ำมำเป็นสำรสนเทศประกอบกำรตัดสินใจเปิดโปรแกรมกำรเรียนให้ตรงตำม
ควำมต้องกำรอัตรำก ำลังแรงงำนของอ ำเภอและจังหวัดเพ่ือกำรพัฒนำจังหวัดและอ ำเภอ 

2. งำนแนะแนวโรงเรียนประสำนงำนกับกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ขอใช้สำรสนเทศจำกคลัง
ทะเบียนอำชีพของจังหวัดและอ ำเภอเพ่ือแนะน ำลักษณะอำชีพ พ้ืนฐำนควำมรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่เป็นไป
ตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร และกลุ่มอำชีพอิสระในจังหวัดและอ ำเภอที่นักเรียนควรรู้จักและเป็นไป
ตำมควำมต้องกำรพัฒนำจังหวัดและประเทศ น ำไปจัดท ำแผนกำรเรียนรู้และจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือให้นักเรียนได้
สืบค้น รวบรวมข้อมูลด้ำนอำชีพต่ำง ๆ กระตุ้นควำมสนใจในกลุ่มอำชีพและลักษณะอำชีพให้กับนักเรียนเป็น
รำยบุคคล 

3. งำนแนะแนวโรงเรียนประสำนงำนกับกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และศูนย์แนะแนวส ำนักงำนงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประจ ำจังหวัด ประสำนงำนท ำควำมร่วมมือกับศูนย์
พัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัด สังกัดกรมกำรจัดหำงำน พัฒนำงำนแนะแนวโรงเรียนให้มีทักษะใช้เครื่องมือและแปลผล
กำรวัดควำมสนใจ บุคลิกภำพ และควำมถนัด เพ่ือน ำผลไปใช้เป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจของนักเรียนและผู้ปกครอง



~ 65 ~ 
 

การจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานท า ตามแนวทางการจดัทกัษะการเรียนรู่ในศตวรรษท่ี 21  

 

เลือกโปรแกรมกำรเรียนในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ตำมกลุ่มสำขำวิชำ และสำขำวิชำชีพ ตลอดจนเลือก
กิจกรรมชุมนุมเพ่ือกำรเรียนรู้กำรเป็นผู้ประกอบกำรในอำชีพประเภทต่ำง ๆ เพื่อท ำธุรกิจกำรค้ำจริง 

4. งำนหลักสูตรโรงเรียนท ำควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัย ในกลุ่มจังหวัด หรือในภูมิภำค โดยกำร
ประสำนงำนช่วยเหลือของศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  จัดท ำโปรแกรมกำรเรียนให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรอัตรำก ำลังแรงงำนของจังหวัดและอ ำเภอ ก ำหนดโครงสร้ำงเวลำ และเนื้อหำของหลักสูตรรำยวิชำ
ตำมกลุ่มสำขำวิชำ และสำขำวิชำชีพ และวิเครำะห์สำรส ำคัญและผลกำรเรียนรู้รำยวิชำ เพ่ือหำควำมสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับมำตรฐำน และสำระส ำคัญ ของรำยวิชำในสำขำวิชำในระดับมหำวิทยำลัย และก ำหนดรำยวิชำฝึกและ
ถอดประสบกำรณ์ประมำณ 20 ชั่วโมง ให้เป็นกำรตรวจสอบบุคลิกภำพในสถำนกำรณ์จริง และได้รู้จัดอุปกรณ์ 
เครื่องมือ และสภำพกำรท ำงำนจริง กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ควรประสำน
กำรด ำเนินงำนจัดท ำบันทึกควำมร่วมมือ กำรจัดท ำหลักสูตรกำร และกำรเป็นพ่ีเลี้ยงของมหำวิทยำลัยในกลุ่ม
จังหวัด และภูมิภำค ตลอดจนท ำควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรที่ผ่ำนกำรประเมินควำมพร้อมให้ ใช้เป็นที่ฝึก
และถอดประสบกำรณ ์

5. งำนหลักสูตรโรงเรียนมอบหมำยคณะครูผู้สอนให้ท ำควำมเข้ำใจหลักสูตรรำยวิชำ โดย
ศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำควิชำและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัย  เป็นพ่ี
เลี้ยงในกำรพัฒนำครูและตรวจติดตำมมำตรฐำนของหลักสูตรเฉพำะทำง และ จัดท ำคู่มือกำรใช้สถำนประกอบกำร
เป็นที่ฝึกและถอดประสบกำรณ์ และจัดท ำกิจกรรมของหน่วยกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรในกำรท ำงำนที่สถำน
ประกอบกำร 

6. ฝ่ำยวิชำกำรและงำนหลักสูตรโรงเรียนร่วมกับคณะครูผู้สอนของโรงเรียนและผู้เชี่ยวชำญจำก
มหำวิทยำลัย และสถำนประกอบกำร ก ำหนดตำรำงสอนตำมกระบวนกำร Five Step For Learn หรือ QSCCS ที่
เป็นกำรบูรณำกำรกำรฝึกและถอดประสบกำรณ์ทักษะควำมรู้กับสถำนประกอบกำร โดยแบ่งเป็นภำคทฤษฎีควำมรู้ 
และภำคปฏิบัติ 
 ภำคทฤษฎีควำมรู้ เป็นกำรใช้สถำนประกอบกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ ใช้สร้ำงสถำนกำรณ์กระตุ้น
ค ำถำมอยำกรู้และคำดเดำค ำตอบตำมเรื่องที่จะฝึกและถอดประสบกำรณ์ โดยจัดเป็นกิจกรรมกำรส ำรวจเก็บข้อมูล
ตำมประเด็นที่เป็นกระบวนกำรและขั้นตอนที่จะฝึกและถอดประสบกำรณ์ และตั้งค ำถำมในแต่ละกลุ่มข้อมูลที่เก็บ
ข้อมูลได้พร้อมคำดเดำค ำตอบจำกประสบกำรณ์ควำมรู้เดิม เพ่ือน ำมำแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์จำกกำรรับรู้และ
ประสบกำรณ์ควำมรู้เดิมในห้องเรียนและหำข้อสรุปประเด็นที่น่ำจะเป็นค ำตอบที่เป็นไปได้ที่สุดของกลุ่มนักเรียน 
เพ่ือน ำเสนอผลกำรสรุปของทุกกลุ่ม และช่วยกันจัดกลุ่มค ำถำมตำมประเด็นของกระบวนกำรและขั้นตอนของเรื่อง
ที่จะฝึกและถอดประสบกำรณ์ ซึ่งคณะครูจะต้องเตรียมแหล่งสืบค้นหลักและทฤษฎีควำมรู้แบบหลำกหลำยใน
รูปแบบหนังสือสิ่งพิมพ์ หรือสืบค้นรูปแบบ Online หรือ Offline คณะครูจะสรุปแหล่งสืบค้นหลักทฤษฎีควำมรู้ใน
รูปแบบบรรณำนุกรมควำมรู้หลังจำกนักเรียนน ำเสนอ เพ่ือน ำไปจัดกิจกรรมให้นักเรียนไปสืบค้น รวบรวมควำมรู้
ตอบประเด็นค ำถำมที่สงสัย และน ำกลับมำแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ควำมรู้ที่สืบค้นมำได้ที่ห้องเรียนกับกลุ่มเพ่ือน
นักเรียนหำข้อสรุปร่วมกันเชิงเหตุและผลที่เป็นค ำตอบของค ำถำมที่สงสัยน ำเสนอในแต่ละกลุ่ม คณะครูผู้สอนจะ
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สรุปหลักและทฤษฎีควำมรู้ อีกทีหนึ่งที่ ใช้อธิบำยตำมกระบวนกำรและขั้นตอน ที่จะใช้น ำไปฝึกและถอด
ประสบกำรณ์ทักษะควำมรู้ตลอดจนเพิ่มเติมหลักทฤษฎีควำมรู้ที่นักเรียนยังได้ไม่ครบ พร้อมกับบอกบรรณำนุกรมที่
จะใช้อ่ำน สืบค้นหลักเกณฑ์ทำงสังคม และทำงศีลธรรม ที่เป็นกฎกติกำ มำรยำททำงสังคมและศีลธรรมที่จะใช้เป็น
หลักยึดในกำรออกไปฝึกและถอดประสบกำรขั้นปฎิบัติจริง 
 ภำคปฏิบัติ เป็นกำรมอบหมำยกิจกรรมกำรปฏิบัติจริงในสถำนประกอบกำร หรือห้องฝึกทักษะ
ประสบกำรณ์ทีละกระบวนกำร ซึ่งกำรออกไปสถำนประกอบกำรทุกครั้งจะใช้ช่วงภำคบ่ำย หรือทั้งวันตำมแต่สภำพ
ที่เหมำะสม สลับกับครั้งต่อไปในช่วงภำคเช้ำนักเรียนจะกลับเข้ำห้องเรียนเพ่ือเขียนรำยงำนประสบกำรณ์ทักษะ
ควำมรู้ ในเรื่องที่ไปเรียนรู้มีกระบวนกำรและขั้นตอนกำรปฏิบัติอะไรบ้ำง ใช้หลักทฤษฎีควำมรู้อะไรมำอธิบำยว่ำ
ท ำไมจึงต้องท ำตำมกระบวนกำรและขั้นตอนนั้น อะไรเป็นสำเหตุ และต้องท ำอย่ำงไรจึงจะเกิดประสิทธิภำพและ
คุณภำพของผลงำนทุกครั้ง เครื่องมือและอุปกรณ์ที่น ำมำใช้งำนมีชื่อเรียกว่ำอะไร ใช้งำนอย่ำงไร ซึ่งสำมำรถบันทึก
เป็นภำพ หรือวิดีโอประกอบกำรรำยงำนได้ นอกจำกนั้นยังให้รำยงำนเจตคติต่อกำรท ำงำนว่ำมีควำมรู้สึกต่อกำรใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์อย่ำงไร ควำมรู้สึกต่อสภำพกำรท ำงำน และแสดงควำมคิดเห็นต่อประโยชน์ของผลงำนและ
กำรต่อยอดกำรพัฒนำผลงำน ซึ่งนอกจำกำรสรุปรำยงำนผลของนักเรียน คณะครูยังใช้ช่วงเวลำนี้ติดตำม
คุณลักษณะ และข้อติดขัดปัญหำกำรฝึกและถอดประสบกำรณ์ทักษะควำมรู้ ก่อนที่จะมีกำรมอบหมำยกิจกรรมกำร
ฝึกและถอดประสบกำรณ์ทักษะควำมรู้กระบวนกำรต่อไป 

7. คณะครูผู้สอนร่วมกันนิเทศ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ และช่วยเหลือแก้ปัญหำรข้ออุปสรรคตำม
ควำมจ ำเป็น พร้อมกับสร้ำงเครื่องมือกำรวัดผลทักษะควำมรู้ตำมสภำพจริง ตำมระดับคุณภำพกำรปฏิบัติได้ของ
นักเรียนที่สำมำรถบอกและอธิบำยหลักทฤษฎีควำมรู้ได้ถูกต้องตำมกระบวนกำรและขั้นตอน  นอกจำกนั้นยังต้องมี
เครื่องมือประเมินคุณลักษณะต่อกำรท ำงำนเป็นระดับคุณภำพของควำมรู้สึกที่ดีต่อกำรใช้และรู้จักเครื่องมือและ
อุปกรณ์ ควำมรู้สึกที่ดีหรือคับข้อใจ ข้อติดขัดที่อยำกหรือไม่อยำกแก้ปัญหำ และควำมรู้สึกที่ดีต่อกำรเห็นและน ำ
ชิ้นงำนและผลงำนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งทักษะควำมรู้ และคุณลักษณะต่อกำรท ำงำนจะต้องพัฒนำดีขึ้น
สอดคล้องกันจึงจะสรุปผลกำรประเมินนักเรียนเป็นรำยบุคคลเกิดควำมสมดุลเชิงคุณภำพของตัวนักเรียนตำมหน่วย
ฐำนสมรรถนะที่เรียน ซึ่งกำรวัดผลและประเมินผลจะเป็นกำรวัดผลและประเมินผลโดยตัวนักเรียนเอง โดยมีครู
คอยตรวจสอบและยืนยันผลกำรวัดผลและประเมินผลของนักเรียนอีกทีหนึ่ง และในกรณีที่คลำดเคลื่อนจำกกำร
ตรวจสอบของครูจะต้องมีผลย้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและปฏิบัติซ้ ำใหม่ให้ได้ผลเป็นไปตำมเกณฑ์คุณภำพที่ก ำหนด 
ทั้งนี้หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และรองฝ่ำยวิชำกำร จะต้องท ำกำรนิเทศกิจกรรมของหน่วยกำรเรียนรู้ให้เป็นไป
ตำมกระบวนกำร Five Step For Learn หรือ QSCCS นิเทศขณะปฏิบัติจริงให้ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรและ
ช่วยเหลือข้อติดขัดให้กับคณะครูผู้สอน โดยมีกำรบันทึกผลกำรนิเทศตำมกิจกรรมของกระบวนกำรและขั้นตอนกำร
ท ำกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

8. ฝ่ำยบริหำร และงำนสนับสนุนเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอนจัดระบบกำรน ำเทคโนโลยีมำ
ช่วยจัดกำร กำรจัดท ำคลังแหล่งเรียนรู้ คลังสถำนประกอบกำร คลังแนะน ำลักษณะงำนอำชีพ กำรจัดโปรแกรมกำร
เรียนหลักสูตรรำยวิชำฐำนสมรรถนะอำชีพระยะสั้น ระบบกำรส ำรวจควำมสนใน บุคลิกภำพ และควำมถนัดด้ำน
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อำชีพ ระบบกำรลงทะเบียนเลือกโปรแกรมกำรเรียนเฉพำะทำง กำรจัดท ำใบกิจกรรมกำรท ำงำนตำมกระบวนกำร 
Five Step For Learn และใบควำมรู้มอบหมำยงำน และส่งงำนผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลุ่มผู้เรียน ระบบกำร
สืบค้นแบบ Online และ Offline ระบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (PLC) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ควำมรู้
และร่วมกันออกแบบกำรเรียนรู้ของคณะครู และกลุ่มนักเรียนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคลังข้อสอบอิง
มำตรฐำนอิงตัวชี้วัดรำยวิชำ ระบบวัดผลและประเมินผลด้วยตนเองตำมสภำพจริง ตลอดจนระบบกำรจัดกำร
ควำมรู้จัดท ำ Video On demand เพ่ือกำรเรียนรู้และต่อยอดควำมรู้ของชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ 

9. งำนแผนและงบประมำณของโรงเรียนรำยงำนข้อมูลและสำรสนเทศให้กับกลุ่มนโยบำยและแผน
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือกำรจัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณค่ำปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรฝึกทักษะ รำยงำน 
ชื่อกลุ่มสำขำวิชำ และสำขำวิชำชีพ ห้องปฏิบัติกำรควรมี และมีแล้วเท่ำไร และควำมขำดแคลนครุภัณฑ์ประจ ำ
ห้องปฏิบัติกำร 
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บทที่ 7 

การวางแผนเส้นทางการศึกษาสู่การประกอบอาชีพ   

                   ในสังคมของเรำมีอำชีพมำกมำยหลำยชนิด เช่น อำชีพนักแสดง นักธุรกิจ และนักวิทยำศำสตร์ เป็น
ต้น แต่ละอำชีพก็มีควำมแตกต่ำง บำงอำชีพเหมำะสมกับบุคลิกภำพคนหนึ่ง แต่บำงอำชีพอำจไม่เหมำะกับ
บุคลิกภำพของอีกคนหนึ่ง กำรเลือกประกอบอำชีพให้เหมำะสมกับบุคลิกภำพ ควำมสนใจ ควำมถนัดของแต่ละบุคคล 
มีควำมส ำคัญมำกคนที่เลือกประกอบอำชีพที่เหมำะสมกับตนย่อมก่อให้เกิดควำมสุขในกำรท ำงำนและมีโอกำสที่จะ
ประสบควำมส ำเร็จในกำรประกอบอำชีพสูง ในทำงตรงข้ำม ถ้ำบุคคลประกอบอำชีพที่ไม่เหมำะสมกับตนเองแล้ว 
ก็จะเกิดควำมเบื่อหน่ำยในกำรท ำงำน ซึ่งกำรที่จะต้องอดทนต่อกำรท ำงำนเป็นระยะเวลำอันยำวนำนเช่นนี้ ย่อม
ส่งผลให้ชีวิตไม่มีควำมสุข ดังนั้น กระบวนกำรช่วยเหลือนักเรียนเกี่ยวกับกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจเลือกอำชีพ 
จึงมีควำมส ำคัญ เนื่องจำกช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบอำชีพที่เหมำะสมกับควำมสนใจ ควำมสำมำรถ และควำมถนัด
ของตนเอง ผ่ำนกระบวนกำรวิเครำะห์จำกโปรแกรมกำรวัดควำมถนัดทำงอำชีพที่เชื่อมโยงกันอย่ำงเป็น
กระบวนกำร ส่งผลให้นักเรียนเกิดควำมเข้ำใจตนเอง ค้นพบและพัฒนำ ควำมสำมำรถ ทักษะ สำมำรถตัดสินใจ 
ก ำหนดเป้ำหมำย วำงแผนชีวิตด้ำนกำรเรียนและกำรเลือกอำชีพได้อย่ำงเหมำะสม 

หลักการส าคัญของการวางแผนเส้นทางการศึกษาสู่การประกอบอาชีพ   
กำรวำงแผนสู่เส้นทำงอำชีพ เป็นกระบวนกำรหนึ่งในกำรช่วยให้บุคคลรู้จักในอำชีพ โดยมี

รำยละเอียดดังนี้ 
1. รู้จักและเข้ำใจตนเองในด้ำนควำมสนใจ ควำมสำมำรถและควำมถนัดที่เหมำะสมกับงำนหรือ

อำชีพอะไร  
2. รู้จักและเข้ำใจโลกของงำนอำชีพ องค์ประกอบของกำรท ำงำน เช่น ลักษณะงำน คุณสมบัติ 

รำยได้ ควำมก้ำวหน้ำ แนวโน้มตลำดแรงงำนในอนำคต 
3. สำมำรถตัดสินใจเลือกอำชีพที่เหมำะสมกับตน โดยพิจำรณำโอกำส ควำมเป็นไปได้ทั้งด้ำน

คุณสมบัติของตนเองและควำมต้องกำรด้ำนก ำลังคนในอำชีพนั้น ๆ 
4. ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับกำรพัฒนำโดยกำรฝึกอบรม / ฝึกประสบกำรณ์ในสถำนประกอบกำร 

เพ่ือให้เกิดทักษะ ควำมสำมำรถที่จะออกไปประกอบอำชีพได้  
5. กำรติดตำมและประเมินผลหลังจำกท่ีจบกำรศึกษำออกไปประกอบอำชีพแล้ว ว่ำบุคคลนั้น ๆ 

มีควำมสำมำรถเหมำะสมกับงำนเพียงใด สำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับงำนได้หรือไม่ ได้ท ำงำนตรงตำมควำมรู้
ควำมสำมำรถหรือไม่ เพียงใด ควรมีกำรแก้ไขหรือปรับปรุงในด้ำนใดบ้ำง ทั้งนี้ ควรมีโครงกำรต่อเนื่องในกำร
เพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถระหว่ำงปฏิบัติงำน   
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วัตถุประสงค์ของการวางแผนเส้นทางการศึกษาสู่การประกอบอาชีพ   
1. ให้ผู้เรียนรู้จักโลกของงำนอำชีพ เช่น อำชีพต่ำง ๆ ที่อยู่ในชุมชนนั้น ๆ ลักษณะงำนของอำชีพ 

คุณสมบัติของบุคคล ที่จะประกอบอำชีพ หรืองำนย่อยในอำชีพ ต่ำง ๆ ควำมก้ำวหน้ำ รำยได้ ควำมมั่นคง กำร
ฝึกอบรมที่จะเข้ำสู่อำชีพต่ำง ๆ 

2. ผู้เรียนมีข้อมูลในกำรตัดสินใจเลือกอำชีพที่เหมำะสมกับควำมสำมำรถของตน เช่น ควำมถนัด 
ควำมสำมำรถ ควำมสนใจ บุคลิกภำพ ควำมต้องกำรของตนเอง เป็นต้น 

3. ผู้เรียนมีควำมพร้อมเพ่ือประกอบอำชีพ เช่น กำรเข้ำรับกำรอบรมในอำชีพต่ำง ๆ เพื่อให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถในอำชีพนั้น ๆ เช่น ผู้เรียนมีทักษะกำรค้นหำอำชีพ มีควำมรู้และทักษะพื้นฐำนส ำหรับกำร
ประกอบอำชีพ มีทักษะอำชีพตำมควำมถนัดและควำมสนใจ 
  บทบาทผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนเส้นทางการศึกษาสู่การประกอบอาชีพ   

ในกำรวำงแผนพัฒนำผู้เรียนสู่เส้นทำงอำชีพเป็นหน้ำที่ของ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูแนะแนว ครู
ที ่

ปรึกษำ ผู้ปกครอง นักเรียน สถำนประกอบกำร ชุมชน หน่วยงำนรำชกำร และสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอน
ด้ำนอำชีพ ที่จะต้องประสำนควำมร่วมมือในทุกด้ำนที่เกี่ยวข้องกับงำนอำชีพให้กับผู้เรียน ส ำหรับกำรแนะน ำให้
นักเรียนรู้จักตัวตน รู้โลกอำชีพ และตัดสินใจเลือกอำชีพที่เหมำะสม มีรำยละเอียดดังนี้  

ครูแนะแนว/ครูที่ปรึกษา  
ครูแนะแนว / ครูที่ปรึกษำ น ำแนวทำงกำรจัดบริกำรแนะแนว ๕ บริกำร มำเป็นแนวในกำร

ด ำเนินงำน ดังนี้ 
1. กำรรู้จักนักเรียนรำยบุคคล โดยให้นักเรียนท ำแบบทดสอบควำมพร้อมทำงอำชีพ สังเกต 

สัมภำษณ์  สอบถำมจำกผู้เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
2. บริกำรสนเทศ เป็นกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรควำมรู้ที่จ ำเป็นแก่นักเรียนได้รู้จักโลกกว้ำงทำง

กำรศึกษำสำย สำมัญและสำยอำชีพ ด้วยวิธีกำร ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ บรรยำย อภิปรำย ทัศนศึกษำ นิทรรศกำร 
โฮมรูม ฯลฯ 

3. กำรจัดวำงตัวบุคคล เพ่ือให้นักเรียนได้ตัดสินใจด ำเนินตำมแผนกำรเลือกอำชีพของตนเอง 
ตลอดจนกำรช่วยเหลือให้มีกำรแก้ไขหรือมีกำรฝึกฝนให้มีประสบกำรณ์ที่เหมำะสมตำมกรณี  โดยใช้เครื่องมือวัด
บุคลิกภำพ ควำมสนใจ และควำมถนัด  

4. กำรให้ค ำปรึกษำ เพ่ือให้นักเรียนตัดสินใจ และแก้ปัญหำด้วยตนเอง โดยกำรให้ค ำปรึกษำรำย
เดี่ยวและรำยกลุ่ม 

5. กำรประเมินและติดตำมผล เป็นกำรติดตำมผลกำรตัดสินใจเลือกแผนกำรศึกษำต่อ 

ผู้เรียน 
            ศึกษำอำชีพในท้องถิ่น และโลกกว้ำงทำงอำชีพ ที่ตนเองสนใจ และมีควำมถนัด โดยเข้ำท ำแบบ 
ทดสอบ หรือโปรแกรม ฯ และศึกษำกำรวิเครำะห์เพ่ือเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่เส้นทำงอำชีพด้วยควำมมั่นใจ 
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ผู้ปกครอง  

ครูแนะแนว / ครูที่ปรึกษำน ำผลวิเครำะห์มำวำงแผนร่วมกันระหว่ำงนักเรียน ผู้ปกครองในกำร
เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่โลกของอำชีพ ในบำงกรณีท่ีผู้ปกครองไม่เห็นด้วยกับผลกำรวิเครำะห์ของนักเรียน ครูแนะ
แนว/ครูที่ปรึกษำจะต้องหำข้อมูลมำอธิบำยเพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้ปกครอง  

 
แผนภาพการพัฒนาผู้เรียนสู่เส้นทางอาชีพ 

 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนเส้นทางการศึกษาสู่การประกอบอาชีพ    

              เครื่องมือที่ใช้ในกำรพัฒนำนักเรียนสู่เส้นทำงอำชีพ มีโปรแกรมวัดบุคลิกภำพ  ควำมสนใจและ
ควำมถนัดของนักเรียน จำกหลำยหน่วยงำนเพื่อให้ครูแนะแนว / ครูที่ปรึกษำ น ำผลกำรวิเครำะห์มำเป็นข้อมูลใน
กำรวำงแผนพัฒนำผู้เรียนสู่เส้นทำงอำชีพ ดังนี้ 

1. โปรแกรม Admission Planning “วำงแผนดี มีอนำคต” ของมหำวิทยำลัยศรีปทุม ร่วมกับ 
www.admissionpremium.com ประกอบด้วย 

1.1 โปรแกรมกำรรู้จักตนเอง เป็นกำรท ำควำมรู้จักตนเองผ่ำนแบบทดสอบวิเครำะห์
บุคลิกภำพที่พัฒนำขึ้นมำตำมทฤษฏีของจอห์น แอล ฮอลแลนด์  

1.2 โปรแกรมรู้จักงำนและอำชีพ เป็นกำรเจำะลึกข้อมูลงำนแต่ละอำชีพว่ำท ำงำนเกี่ยวกับ
อะไร อัตรำเงินเดือนเท่ำไร ควำมก้ำวหน้ำ ฯลฯ 

รู้จักนักเรียน
รายบุคคล

สนเทศข้อมูล
โลกกว้างทาง

การศึกษา

วัดบุคลิกภาพ 
ความถนัด 
ความสนใจ

ให้ค าปรึกษา

ประเมินและ
ติดตามผล
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1.3 โปรแกรมรู้จักคณะสำขำ เป็นกำรเจำะลึกข้อมูลคณะสำขำ เรียนเกี่ยวกับอะไร 
มหำวิทยำลัยคุณสมบัติผู้เรียนเป็นอย่ำงไร มหำวิทยำลัยใดบ้ำงที่เปิดสอน เรียนจบมำท ำงำนเกี่ยวกับอะไร 

1.4 โปรแกรมรู้จักหนทำงสอบติด เป็นกำรวิเครำะห์กำรสอบติด Admission  จำกเกรดของ
ผู้เรียนและแนะน ำว่ำต้องท ำคะแนน O-net Gat Pat กี่คะแนน ถึงมีโอกำสสอบติดคณะ มหำวิทยำลัยที่อยำกเรียน 

2. แบบทดสอบควำมพร้อมทำงอำชีพ ของกองส่งเสริมกำรมีงำนท ำ กรมกำรจัดหำงำน  
www.doe.go.th/vgnew เป็นกำรวัดบุคลิกภำพตำมทฤษฏีกำรเลือกอำชีพของจอห์น แอล ฮอลแลนด์  คือ 
บุคลิกภำพของผู้มีควำมสนใจอำชีพประเภทงำนช่ำงฝีมือหรือกิจกรรมที่ไม่ค่อยมีควำมสลับซับซ้อน (Realistic)  
บุคลิกภำพแบบที่ต้องใช้เชำวน์ปัญญำและควำมคิดเชิงวิชำกำร ( Investigative) บุคลิกภำพแบบบริกำรเข้ำสังคม
และชอบกิจกรรมเปิดตัว (Social)  บุคลิกภำพแบบมีศิลปะ (Artistic) บุคลิกภำพแบบกล้ำคิดกล้ ำท ำ 
(Enterprising) และบุคลิกแบบมีระเบียบแบบแผน (Conventional) แบ่งเป็นแบบทดสอบ ๓ ด้ำนประกอบด้วย 

2.1 TEST A  ควำมสนใจด้ำนอำชีพ  
2.2 TEST B  ควำมถนัดทำงอำชีพ 
2.3 TEST C  ควำมมั่นใจในตนเอง 

3. แบบวัดบุคลิกภำพเพ่ือกำรศึกษำต่อและกำรเลือกอำชีพ ของกองส่งเสริมกำรมี งำนท ำ 
กรมกำรจัดหำงำน www.doe.go.th./vgnew  สร้ำงขึ้นโดยอำศัยพ้ืนฐำนทฤษฎีกำรเลือกอำชีพของ จอห์น แอล
ฮอลแลนด์ ซึ่งประกอบด้วยบุคลิกภำพ ๖ ด้ำน โดยเพ่ิมมิติกำรวัดคุณลักษณะของผู้ประกอบอำชีพอิสระ  ๑ ด้ำน 
และมิติกำรวัดสมรรถนะท่ีจ ำเป็นตำมแนวทำงของประชำคมอำเซียนอีก ๓ ด้ำน รวมเป็น ๑๐ ด้ำนหลัก ดังนี้ 
          ด้ำนที่ 1  นิยมควำมจริง (R : Realistic Type) 
          ด้ำนที่ 2  ชอบค้นหำ (I : Investigative Type) 
          ด้ำนที่ 3  ใฝ่ศิลปะ (A : Artistic Type) 
          ด้ำนที่ 4  ชอบสังคม (S : Social Type) 
          ด้ำนที่ 5  อนุรักษ์นิยม (C : Conventional Type) 
          ด้ำนที่ 6  แคล่วคล่องว่องไว (E : Enterprising Type) 
          ด้ำนที่ 7  มุ่งเน้นประกอบอำชีพอิสระ (EC : Entrepreneurial Characteristics Type) 
          ด้ำนที ่8  กำรเคำรพควำมแตกต่ำงทำงด้ำนวัฒนธรรม (Cross-Cultural Awareness Type)  
          ด้ำนที่ 9  ควำมสำมำรถในกำรปรับตัว (Adaptability Type)  

ด้ำนที่ 10  กำรท ำงำนเป็นทีม (Teamwork Type) 
          กำรจ ำแนกบุคลิกภำพตำมแบบวัด จ ำแนกได้ ๒๘ แบบ ตำมเอกสำรบุคลิกภำพเพ่ือกำรศึกษำต่อ
และกำรเลือกอำชีพ ของกองส่งเสริมกำรมีงำนท ำ กรมกำรจัดหำงำน 

4. โปรแกรมวัดควำมถนัดทำงอำชีพ ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ของส ำนักวิชำกำรและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือให้ผู้เรียนทรำบควำมถนัดของตนเอง เป็น
ข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจเลือกแนวทำงกำรศึกษำต่อและเลือกเรียนวิชำตำมกลุ่มวิชำชีพ ที่ตรงกับ          ควำม
ต้องกำร ควำมสำมำรถและควำมถนัด ประกอบด้วย 

http://www.doe.go.th./vgnew
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4.1 แบบทดสอบควำมถนัดด้ำนคณิตศำสตร์ 
4.2 แบบทดสอบควำมถนัดด้ำนควำมจ ำ 
4.3 แบบทดสอบควำมถนัดด้ำนมิติสัมพันธ์ 
4.4 แบบทดสอบควำมถนัดด้ำนเหตุผล 
4.5 แบบทดสอบควำมถนัดด้ำนกำรวำงแผน 
4.6 แบบทดสอบควำมถนัดด้ำนภำษำ 
4.7 แบบทดสอบควำมถนัดด้ำนกำรอ่ำนตำรำง 
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แนวทางการวางแผนเส้นทางการศึกษาสู่การประกอบอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

            

 

 

ม.๑

• เปิดวิชาเพิ่มเติม เปิดเป็นกิจกรรมชมนุม กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ

• จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อาชีพในท้องถิ่นและโลกกว้างทางอาชีพ ท าแบบวัดความสนใจ/การ
ตอบค าถาม / ส ารวจและเก็บข้อมูล /เขียนเรียงความ หรือ ท ากิจกรรมโครงงานเพื่อน า

• ให้นักเรียนท าแบบทดสอบโปรแกรมรู้จักตนเอง น าผลการวิเคราะห์เก็บไว้ใน Port Flulio เพื่อ
เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับความสนใจของนักเรียน

ม.๒

• นักเรียนเลือกโปรแกรมการเรียนวิชาเพิ่มเติมตามความสนใจหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้นแบบสะสม
หน่วยกิตที่สามารถใช้เทียบโอนในกรณีที่นักเรียนต้องการเรียนต่อ ปวช. 

• จัดกิจกรรมโดยการเชิญวิทยากรท้องถิ่น/ ปราชญ์ชาวบ้าน หรือ ผู้ประกอบการมาให้ความรู้แก่
นักเรียนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ใหน้ักเรียนได้เรียนรู้
อาชีพในท้องถิ่นจากสถานประกอบการจริง เพื่อให้เข้าใจวิธีการท างานได้มากยิ่งขึ้น

• ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากคลังอาชีพ ปราชญ์และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

ม.๓

• นักเรียนเลือกโปรแกรมการเรียนวิชาเพิ่มเติมตามความสนใจหลักสูตรวิชาอาชีพระยะสั้นแบบสะสม
หน่วยกิตที่สามารถใช้เทียบโอนในกรณีที่นักเรียนต้องการเรียนต่อ ปวช. 

• ให้นักเรียนท าแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ เพื่อประเมินความพร้อมและ
ความเหมาะสมที่สอดคล้องกับการท างานของนักเรียนที่มีต่ออาชีพ

• ท าแบบทดสอบโปรแกรมวัดความถนัดทางอาชีพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของส านักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อยืนยันถึงความถนัดทาง
อาชีพของผู้เรียนในภาคเรียนที่ ๑

• เปรียบเทียบผลการเรียนของนักเรียนระหว่างวิชาพื้นฐานและวชิาเพิ่มเติม เพื่อเป็นข้อมูลให้นักเรียน
ได้ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับชั้นม.ปลาย ปวช.หรือทวิศึกษา 
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แนวทางการวางแผนเส้นทางการศึกษาสู่การประกอบอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

ม.๔

• ประเมินบุคลิกภาพนักเรียนรายบุคคลตามโปรแกรม เพื่อจัดนักเรียนเข้าเรียนตามโปรแกรมการเรียนตามสาขา
วิชาชีพ กรณีนักเรียนใหม่

• จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ โดยวิชาเรียนเสริมจากโรงเรียนสู่โลกของการท างานหรือ
การศึกษาต่อให้กับนักเรียน

• ครูแนะแนว / ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมกันก าหนดเป้าหมายด้านอาชีพหรือการศึกษาต่อ

• นักเรียนเลือกโปรแกรมการเรียนตามสาขาวชิาชีพที่สนใจและเลือกเรียนต่อตามสาขาที่สนใจ

• จัดให้เรียนวิชาพื้นฐานความถนัดสาขาวชิา และประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน จากสถานประกอบการ
จริง หรือเรียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานอาชีวศึกษา

• ครูแนะแนว / ครูที่ปรึกษา  ผู้ปกครอง  นักเรียน ทบทวนแผนการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้เรียนไปแล้ว กรณีที่
นักเรียนมีความสนใจและอยากพัฒนาเพิ่มขึ้น ก็ส่งเสริมตามแผนเดิมที่เลือกไว้ต่อไป แต่ถ้านักเรียนค้นพบว่า
ไม่ใช่ส่ิงที่ตนเองสนใจอย่างแท้จริง ก็สามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมตามความสนใจของ
นักเรียนได้

ม.๕

• จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน ในสองเส้นทางโดยการฝึกสถานประกอบการจริง หรือเรียนใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานอาชีวศึกษาส าหรับผู้เรียนสายอาชีพและ สถานประกอบการตามสาขาวิชา เช่น
โรงพยาบาลบาล ศาล ฯลฯ ส าหรับผู้เรียนที่เลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

• ในกรณีที่นักเรียนไม่ถนัดในสาขาวิชาชีพ ครูแนะแนว / ครูที่ปรึกษา ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อม
ที่จะเข้าสู่มหาวิทยาลัย หรือในสาขาวิชาที่นักเรียนมีความถนัด เช่น การเรียนในสถาบันเฉพาะทาง 

ม.๖

• หลังจากนักเรียนตัดสินใจเลือกเส้นทางใดให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ตามสาขาอาชีพนั้นๆ เพื่อให้เกิดทางเลือก
ที่แท้จริง

• นักเรียนได้เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและสายอาชีพตามความรู้ ความสนใจและความถนัด

• ครูแนะแนว / ครูที่ปรึกษา ติดตามและประเมินผล
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จำกกำรวำงแผนเส้นทำงกำรศึกษำสู่กำรประกอบอำชีพนั้น   ครูแนะแนว / ครูที่ปรึกษำ 
ผู้ปกครองและนักเรียน จะได้เห็นเส้นทำง ดังนี้  

กลุ่มท่ี 1 นักเรียนที่เรียนต่อระดับอุดมศึกษำ จะเห็นแนวทำงกำรเรียนที่ตรงตำมควำมรู้ ควำม
สนใจ และควำมถนัด จ ำนวน ๙ กลุ่มสำขำวิชำชีพ คือ 

1. กลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ  
2. กลุ่มวิทยำศำสตร์กำยภำพและชีวภำพ  
3. กลุ่มวิศวกรรมศำสตร์  
4. กลุ่มสถำปัตยกรรมศำสตร์  
5. กลุ่มเกษตรศำสตร์  
6. กลุ่มบริหำร พำณิชยศำสตร์ กำรบัญชี กำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม เศรษฐศำสตร์  
7. กลุ่มครุศำสตร์ ศึกษำศำสตร์ พลศึกษำและสุขศึกษำ  
8. กลุ่มศิลปกรรมศำสตร์ 
9. กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
กลุ่มท่ี 2  นักเรียนที่มีควำมสนใจ ควำมถนัด และมีควำมช ำนำญในเรื่องนั้น จะเห็นแนวทำง

กำรศึกษำด้ำนวิชำชีพ จ ำนวน ๘ ประเภทวิชำชีพ ดังนี้ 
1. ประเภทอุตสำหกรรม  
2. ประเภทพำณิชยกรรม  
3. ประเภทคหกรรม  
4. ประเภทเกษตรกรรม  
5. ประเภทกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว  
6. ประเภทศิลปกรรม  
7. ประเภทเทคโนโลยีและสำรสนเทศ  
8. ประเภทประมง 
กลุ่มท่ี 3  นักเรียนที่ไม่ประสงค์จะเรียนต่อด้ำนอุดมศึกษำ หรือวิชำชีพ สำมำรถสร้ำงอำชีพให้กับ

ครอบครัวได้ โดยกำรท ำงำนกับสถำนประกอบที่ตนเองได้ไปฝึกปฏิบัติงำน เช่น ซีพีออล  หรือ เอส แอนด์ พี 
สำมำรถเรียนหลักสูตรฐำนสมรรถนะอำชีพระยะใน 5 ประเภทวิชำชีพ ได้แก่  

1. ประเภทอุสำหกรรม  
2. ประเภทพำณิชยกรรม  
3. ประเภทคหกรรม  
4. ประเภทศิลปกรรม 
5. ประเภทเกษตรกรรม 
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ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานท า ปีการศึกษา 2559 
ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 

1. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นขยำยโอกำส สังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
2. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น สังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
3. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น สังกัด ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
4. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย สังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
5. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย สังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
6. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย สังกัดส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

1. กำรเตรียมควำมพร้อม เดือน มกรำคม ถึง 13 พฤษภำคม 2559 
2. กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน พฤษภำคม 2559 ถึง 10 มีนำคม 2560 
3. กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน เดือนเมษำยน 2560 

ปฏิทินการเตรียมความพร้อมการด าเนินงาน 

ระยะเวลำ กิจกรรมด ำเนินงำน 

25 มกรำคม 2559 สพท. ดำวน์โหลดเอกสำรกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
www.bll.in.th 

27-29 มกรำคม 2558 ประชุมสัมมนำ ผู้อ ำนวยกำรหรือรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ศึกษำนิเทศก์ นักวิชำกำรศึกษำ และนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน สร้ำงควำม
เข้ำใจแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรมีงำนท ำ ตำม
แนวทำงกำรจัดทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทำงสำขำวิชำชีพ 
และให้โรงเรียนรับชมกำรถ่ำยทอดสดผ่ำน Video Conference หรือทำง 
YouTube ของระบบเครือข่ำยไร้พรมแดน  
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5 กุมภำพันธ์ 2559 

เวลำ 9.00-16.00 น. 

ประชุมผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน และบุคลำกรในโรงเรียน รับฟังกำรชี้แจงกำร
ขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนเพื่อกำรมีงำนท ำ จำก สพฐ. ผ่ำนระบบ  
กำรถ่ำยทอดสดโดย Video Conference หรือทำง YouTube ของระบบ
เครือข่ำยไร้พรมแดน เรื่อง 

- กำรจัดทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
- กำรจัดหลักสูตรสมรรถนะอำชีพระยะสั้นในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
- กำรจัดหลักสูตรทวิศึกษำ  
- กำรจัดหลักสูตรเตรียมพ้ืนฐำนควำมถนัดในสำขำวิชำชีพเพ่ือเรียนต่ออุดมศึกษำ 
- กำรเรียนรู้กำรเป็นผู้ประกอบกำรในกิจกรรมชุมชุม 
- กำรวำงแผนเส้นทำงกำรศึกษำสู่กำรประกอบอำชีพ 
- ก ำหนดกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน และกำรจัดเวทีเสวนำ ควำมต้องกำร

อัตรำก ำลังแรงงำนระดับจังหวัดและอ ำเภอ  
15 กุมภำพันธ์ 2559 โรงเรียนใช้เครื่องมือวัดควำมสนใจ และประเมินบุคลิกภำพด้ำนอำชีพของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และปีท่ี 3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลกำรตัดสินใจเลือกโปรแกรมกำร
เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ปีที่ 3 และปีท่ี 4 

1-31 มีนำคม 2559 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถม
ศึกษำ ของแต่ละจังหวัด และโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำพิเศษ ร่วมกัน
จัดเวทีเสวนำควำมต้องกำรอัตรำก ำลังแรงงำนระดับจังหวัดและอ ำเภอ 

15 มีนำคม-เมษำยน 
2559 

- ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ ของแต่ละจังหวัด และโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำพิเศษ 
ร่วมกันจัดท ำแผนควำมต้องกำรอัตรำก ำลังแรงงำนระดับจังหวัดและอ ำเภอ แผน
ระยะสั้น แผนระยะปำนกลำง และแผนระยะยำว เผยแพร่ให้โรงเรียนน ำไปใช้
จัดท ำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพื่อกำรมีงำนท ำ 

- ศูนย์แนะแนวประจ ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทุกเขต และศูนย์แนะแนว
ต้นแบบส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ท ำควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยศรีปทุม 
กรุงเทพมหำนคร หรือส ำนักจัดหำงำนจังหวัด จัดอบรมพัฒนำครูแนะแนว
โรงเรียนให้ใช้เครื่องมือวัดควำมสนใจ บุคลิกภำพ และควำมถนัดด้ำนอำชีพ ของ
นักเรียน ตลอดจนกำรแปลผลและกำรน ำเสนอสื่อสำรกำรแนะแนวอำชีพให้กับ
นักเรียนและผู้ปกครอง 
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ระยะเวลำ กิจกรรมด ำเนินงำน 

1-15 มีนำคม 2559 - โรงเรียนจัดท ำโปรแกรมกำรเรียนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรอัตรำก ำลัง
แรงงำนของจังหวัดและควำมต้องของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
และปีท่ี 3 เป็นหลักสูตรสมรรถนะอำชีพระยะสั้น และในระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4 
เป็นหลักสูตรทวิศึกษำ และหลักสูตรเตรียมพื้นฐำนควำมถนัดในสำขำวิชำชีพเพ่ือ
เรียนต่ออุดมศึกษำ 

- ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประสำนงำนกับสถำบันอำชีวศึกษำ 
สถำบันอุดมศึกษำ ศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัด และสถำนประกอบกำร เพ่ือ
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเป็นพ่ีเลี้ยงในกำรจัดท ำผลกำรเรียนรู้และสำระส ำคัญ
รำยวิชำที่สอดคล้องกับโปรแกรมกำรเรียน 

16-30 มีนำคม 2559 - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำรวจและรำยงำนผลกำรจัดโปรแกรมกำรเรียน 
จ ำนวนนักเรียน ประเภทและสำขำวิชำชีพของสถำบันกำรศึกษำที่ท ำควำม
ร่วมมือ ควำมต้องกำรห้องปฏิบัติกำร และห้องฝึกทักษะและประสบกำรณ์ 
ตลอดจนครุภัณฑ์ประจ ำห้อง ของหลักสูตรสมรรถนะอำชีพระยะสั้น หลักสูตร
ทวิศึกษำ และหลักสูตรเตรียมควำมถนัดทำงสำขำวิชำชีพในกำรเรียนต่อ
อุดมศึกษำ เพ่ือเตรียมตั้งงบประมำณปี 2561 

30 มีนำคม 2559 - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ คัดเลือกและส่งรำยชื่อผู้บริหำรและครูในโรงเรียน
ที่ชนะกำรประกวดผลงำนกำรจัดทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่เน้น
สมรรถนะทำงสำขำวิชำชีพ โรงเรียนละไม่เกิน 3 คน เข้ำรับกำรพัฒนำเพ่ือเป็น
คณะท ำงำนและเป็นวิทยำกรขยำยผล 

4-6 เมษำยน 2559 - ประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำวิทยำกรส ำหรับขยำยผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
เพ่ือกำรมีงำนท ำ ตำมแนวทำงกำรจัดทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้น
สมรรถนะทำงสำขำวิชำชีพ 

12 เมษำยน 2559 - ประกำศรำยชื่อวิทยำกรขยำยผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพื่อกำรมีงำนท ำ 
ตำมแนวทำงกำรจัดทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทำงสำขำ
วิชำชีพ เพ่ือให้เขตพ้ืนที่ประสำนงำนกำรขยำยผลกำรพัฒนำกับโรงเรียนในสังกัด 
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ระยะเวลา กจิกรรมด าเนินงาน 

16 เมษำยน-10 
พฤษภำคม 2559 

- ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพัฒนำบุคลำกรโรงเรียนในสังกัดเพ่ือเตรียมควำม
พร้อมในกำรจัดกำรเรียนรู้ในปีกำรศึกษำ 2559 

- โรงเรียนจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้บูรณำกำร วำงแผนจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้กำรฝึก
และถอดประสบกำรณ์ 

11-13 พฤษภำคม 
2559  

โรงเรียนประเมินตนเองตำมแบบประเมินมำตรฐำนคุณภำพจัดกำรศึกษำ         
ขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรมีงำนท ำตำมแนวทำงกำรจดัทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ที่เน้นสมรรถนะทำงสำขำวิชำชีพ รำยงำนต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ       
เพ่ือวิเครำะห์อุปสรรค์ และจุดอ่อนที่เป็นสำเหตุของกำรพัฒนำให้ได้ตำมเกณฑ์
มำตรฐำนคุณภำพ 

   

การขับเคลื่อนการด าเนินงาน  

ระยะเวลา กจิกรรมด าเนินงาน 

 14-31 พฤษภำคม 
2559  

โรงเรียนจัดท ำแผนพัฒนำมำตรฐำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพื่อกำรมี
งำนท ำตำมแนวทำงกำรจัดทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทำง
สำขำวิชำชีพ ตำมประเด็นสำเหตุอุปสรรค์ และจุดอ่อนที่ค้นพบจำกกำรประเมิน
ตนเอง ส่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

1-10 มิถุนำยน 2559  - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำวิเครำะห์ผลกำรประเมินตนเองของโรงเรียนจัด
และจ ำแนกโรงเรียนที่พัฒนำมำตรฐำนคุณภำพ เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มไม่ผ่ำน
เกณฑ์คุณภำพ กลุ่มผ่ำนเกณฑ์คุณภำพปกต ิกลุ่มผ่ำนเกณฑค์ุณภำพดี 

- ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดท ำแผนกำรสนับสนุน ส่งเสริม และนิเทศ
ช่วยเหลือโรงเรียนทั้ง ๓ กลุ่ม และรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลของโรงเรียน
พร้อมแผนแผนกำรสนับสนุน ส่งเสริม และนิเทศช่วยเหลือโรงเรียนทั้ง ๓ กลุ่ม 
ต่อ สพฐ. 

20 มิถุนำยน 2559 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนสนับสนุนงบประมำณค่ำพัฒนำ
มำตรฐำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรมีงำนท ำตำมแนวทำงกำร
จัดทักษะกำรเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะทำงสำขำวิชำชีพ ดังนี้ 
- กลุ่มผ่ำนเกณฑ์ระดับดี และท ำแผนกำรพัฒนำ จัดสรรงบประมำณโรงเรียนละ 

200,000 บำท และพิจำรณำจัดเพิ่มให้ตำมประเด็นกำรต่อยอดกำรพัฒนำ 
- กลุ่มผ่ำนเกณฑ์ระดับดี และไม่จัดท ำแผนกำรพัฒนำ จัดสรรงบประมำณ

โรงเรียนละ 200,000 บำท 
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ระยะเวลา กจิกรรมด าเนินงาน 

20 มิถุนำยน 2559 - กลุ่มผ่ำนเกณฑ์ระดับผ่ำน และท ำแผนกำรพัฒนำ จัดสรรงบประมำณโรงเรียน
ละ 100,000 บำท และพิจำรณำจัดเพ่ิมให้ตำมประเด็นกำรต่อยอดกำรพัฒนำ 

- กลุ่มผ่ำนเกณฑ์ระดับผ่ำน และไม่จัดท ำแผนกำรพัฒนำ จัดสรรงบประมำณ
โรงเรียนละ 100,000 บำท 

- กลุ่มไม่ผ่ำนเกณฑ์ และจัดท ำแผนกำรพัฒนำ จัดสรรงบประมำณโรงเรียนละ 
50,000 บำท และพิจำรณำจัดเพ่ิมให้ตำมประเด็นกำรแก้ไขเพ่ือกำรพัฒนำ 

- กลุ่มไม่ผ่ำนเกณฑ์ และไม่จัดท ำแผนกำรพัฒนำ ไม่จัดสรรงบประมำณให้กับ
โรงเรียน 

- จัดสรรงบประมำณให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำส ำหรับเขตที่ท ำแผนกำร
สนับสนุน ส่งเสริม และนิเทศช่วยเหลือตำมประเด็นผลกำรประเมินของกลุ่ม
โรงเรียน เขตละ 200,000 บำท 

มิถุนำยน 2559-16 
พฤษภำคม 2560 

- โรงเรียนด ำเนินกำรพัฒนำมำตรฐำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพื่อ
กำรมีงำนท ำตำมแนวทำงกำรจัดทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่เน้น
สมรรถนะทำงสำขำวิชำชีพ 

- ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรสนับสนุน ส่งเสริม และนิเทศช่วยเหลือ
โรงเรียนทั้ง ๓ กลุ่ม 

1-25 กันยำยน 2559 โรงเรียนประกวดผลงำนรอบที่ 1 โดยกำรประเมินตนเองตำมแบบประเมิน
มำตรฐำนคุณภำพจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรมีงำนท ำตำมแนวทำงกำรจัด
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  ที่เน้นสมรรถนะทำงสำขำวิชำชีพ รำยงำนต่อ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และด ำเนินกำรบันทึก Video On-demand เพ่ือ
แสดงนิทรรศกำร Online 

25-30 กันยำยน 2559 โรงเรียนประกวดผลงำนรอบที่ 2 โดยกำรน ำเสนอผลงำนผ่ำนระบบ Video 
Conference  

1-30 ตุลำคม 2559 - อบรมพัฒนำรูปแบบกำรจัดทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้กำรบริหำร
จัดกำร 7 Module ตำมกระบวนกำร Five Steps of Learning (QSCCS) และ
จัดท ำหน่วยเรียนรู้บูรณำกำรแบบพหุวิทยำกำร (Multidisciplinary 
Integration) ของคณะครูผู้สอน  

- อบรมพัฒนำกำรจัดรูปแบบกำรจัดสมรรถนะอำชีพระยะสั้นในระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น  
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ระยะเวลา กจิกรรมด าเนินงาน 

 - อบรมพัฒนำกำรจัดรูปแบบกำรจัดเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำและ
มัธยมศึกษำตอนปลำย (ทวิศึกษำ)  

- อบรมพัฒนำกำรจัดรูปแบบกำรจัดเตรียมพ้ืนฐำนควำมถนัดในสำขำวิชำชีพใน
กำรศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำ 
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เกณฑ์การประเมินมาตรฐานคุณภาพการพัฒนาและเกณฑ์การให้คะแนน 
การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 

บนพื้นฐานการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 

ด้าน        
การพัฒนาการ
จัดการศึกษา 

มาตรฐาน
คุณภาพ  

การพัฒนา 

ตัวช้ีวัดคุณภาพการพัฒนา ระดับเกณฑ์คุณภาพ เกณฑ์
การให้
คะแนน 

๑. ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร
หลักสูตร
สถำนศึกษำ        
ที่เน้น
สมรรถนะทำง
สำขำวิชำชีพ
และทักษะกำร
เรียนรู้ใน
ศตวรรษ ที่ 
๒๑ 

๑. จัดท ำ
คลัง
ทะเบียน
อำชีพ 

๑. มีคลังทะเบียนสถำนประกอบกำร
และอำชีพตำมบริบทและ
สภำพแวดล้อมของท้องถิ่น มีสื่อ
แนะน ำรำยละเอียดลักษณะงำน
อำชีพ และสมรรถนะตำมสำขำ
วิชำชีพ ที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน และมีแผนแสดง
ปริมำณควำมต้องกำรสำขำวิชำชีพ
รองรับกำรศึกษำต่อสำขำอำชีพ 

๒. จัดกิจกรรมระดมควำมคิดเห็น
จำกสถำนประกอบกำร กลุ่มอำชีพ
อิสระทุกภำคส่วน ในท้องถิ่น แสดง
ควำมต้องปริมำณกำรอัตรำก ำลัง
แรงงำน ที่มีสมรรถนะ คุณลักษณะ
ในแต่ละสำขำอำชีพ 

๓. มีบนัทึกควำมร่วมมือ หรือ
หนังสืออนุเครำะห์กำรได้มำซึ่งข้อมูล
คลังทะเบียนอำชีพในท้องถิ่น หรือ
หลักฐำนอ่ืนที่แสดงแสดงกิจกรรม
ควำมร่วมมือ 

   ระดับคุณภำพ ๓ 

มีคลังทะเบียน มีสื่อแนะน ำ
รำยละเอียด และมีแผน
ควำมต้องกำร ที่มีข้อมูล
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และ
จัดท ำขึ้นโดยควำมร่วมมือ
จำกทุกภำคส่วน ทีม่ีบัน
ควำมร่วมมือ เอกสำร
หนังสือกำรประสำนงำน
เป็นหลักฐำน 

    ระดับคุณภำพ ๒ 

มีคลังทะเบียน มีสื่อแนะน ำ
รำยละเอียด และมีแผน
ควำมต้องกำร ที่มีข้อมูล
ถูกต้อง และจัดท ำข้ึนโดย
ควำมร่วมมือจำกทุกภำค
ส่วน   

    ระดับคุณภำพ ๑ 

มีกำรจัดท ำคลังทะเบียน 
สื่อแนะน ำรำยละเอียด 
และแผนควำมต้องกำร ยัง
ไม่ชัดเจน ไม่เป็นรูปธรรม 

๕ 
คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 
คะแนน 

 
 
 
 
 
 

๑ 
คะแนน 
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ด้านการ
พัฒนาการจัด

การศึกษา 

มาตรฐาน
คุณภาพ  

การพัฒนา 

ตัวช้ีวัดคุณภาพการพัฒนา ระดับเกณฑ์คุณภาพ เกณฑ์
การให้
คะแนน 

๑. ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร
หลักสูตร
สถำนศึกษำ        
ที่เน้น
สมรรถนะทำง
สำขำวิชำชีพ
และทักษะกำร
เรียนรู้ใน
ศตวรรษ ที่ 
๒๑ 

๒. จัดท ำ
คลัง
ทะเบียน
แหล่ง
เรียนรู้ 

 

๑. มีคลังทะเบียนแหล่งเรียนรู้ตำม
บริบทและสภำพแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และมีสื่อแนะน ำรำยละเอียด
ลักษณะแหล่งเรียนรู้ ด้ำนกำยภำพ 
ชีวภำพ หรือวิถีชุมชน และมีข้อมูล
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

๒. จัดกิจกรรมควำมร่วมของคณะครู
และนักเรียนในระดับชั้น ท ำกำร
ส ำรวจควำมต้องกำรที่จะเรียนรู้เรื่อง
อะไรบ้ำง จำกแหล่งเรียนรู้ หรือ
สถำนประกอบกำร     ในท้องถิ่น  

๓. มีเอกสำรค ำสั่ง หรือเอกสำรอื่นที่
แสดงกำรมอบหมำยงำน และ
เอกสำรควำมต้องกำรร่วมกัน ที่
แสดงถึงประเด็นชื่อเรื่องและรำยกำร
ข้อมูลในท้องถิ่นที่จะเรียนรู้ร่วมกัน 
โดยกำรจัดกิจกรรมควำมร่วมมือ
ส ำรวจควำมต้องกำรเรียนรู้แหล่ง
เรียนรู้ หรือสถำนประกอบกำรใน
ท้องถิ่น 

ระดับคุณภำพ ๓ 

มีคลังทะเบียนแหล่งเรียนรู้ มี
สื่อแนะน ำรำยละเอียด และมี
กำรจัดกิจกรรมควำมร่วมมือ
และส ำรวจควำมต้องกำรที่จะ
เรียนรู้ ที่มีข้อมูลถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน และมีค ำสั่ง หรือ
เอกสำรกำรมอบหมำยงำน 
และเอกสำรควำมต้องกำรที่จะ
เรียนรู้ร่วมกันเป็นหลักฐำน 

ระดับคุณภำพ ๒ 

มีคลังทะเบียนแหล่งเรียนรู้ มี
สื่อแนะน ำรำยละเอียด และมี
กำรจัดกิจกรรมควำมร่วมมือ
และส ำรวจควำมต้องกำรที่จะ
เรียนรู้ และมีเอกสำรควำม
ต้องกำรที่จะเรียนรู้ร่วมกันเป็น
หลักฐำน 

    ระดับคุณภำพ ๑ 

มีคลังทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 
และมีกำรจัดกิจกรรม ยังไม่
ชัดเจน ไม่เป็นรูปธรรม 

๕ 
คะแนน 

 

 

 

 

 

 

๓ 
คะแนน 

 

 

 

 

 

๑ 
คะแนน 
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ด้านการ
พัฒนาการจัด

การศึกษา 

มาตรฐาน
คุณภาพ  

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดคุณภาพการพัฒนา ระดับเกณฑ์คุณภาพ เกณฑ์
การให้
คะแนน 

๑. ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร
หลักสูตร
สถำนศึกษำ        
ที่เน้น
สมรรถนะทำง
สำขำวิชำชีพ
และทักษะกำร
เรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

๓. จัดท ำ
โปรแกรม
กำรเรียน
ตำม
สมรรถนะ
สำขำวิชำชีพ 

๑. มีโปรแกรมกำรเรียนรองรับ
ควำมต้องกำรอัตรำก ำลัง
แรงงำนของสถำนประกอบกำร 
และกลุ่มอำชีพอิสระในท้องถิ่น 
ตรงควำมต้องกำรของนักเรียน
และผู้ปกครอง 

๒. จัดกิจกรรมกำรส ำรวจควำม
ต้องกำรที่ตรงและสอดคล้องกัน 
ของสถำนประกอบกำรและกลุ่ม
อำชีพอิสระ กับนักเรียนและ
ผู้ปกครอง และ
สถำบันกำรศึกษำต่อ ที่
ด ำเนินกำรร่วมกันจัดท ำ
โครงสร้ำงเวลำเรียนรำยวิชำ 
ก ำหนดสมรรถนะ คุณลักษณะ 
และเนื้อหำสำระที่เป็นพ้ืนฐำน
ด้ำนสมรรถนะและพ้ืนฐำนทำง
กำรศึกษำต่อ หรือพ้ืนฐำนกำร
ท ำงำน 

๓. มีบันทึกควำมร่วมมือ หรือ
เอกสำรแสดงกำรจัดกิจกรรม
ควำมต้องกำร มีโปรแกรมกำร
เรียนจ ำแนกตำมสมรรถนะ
สำขำวิชำชีพ และมีหนังสือ
ประสำนควำมร่วมมือจัดท ำ
หลักสูตรรำยวิชำในวิชำเพ่ิมเติม 

    ระดับคุณภำพ ๓ 

มีโปรแกรมกำรเรียนและโครงสร้ำง
หลักสูตรตำมสมรรถนะทำงสำขำ
วิชำชีพ ตรงควำมต้องกำร
อัตรำก ำลังแรงงำน และตรงกับ
ควำมต้องกำรของนักเรียน ที่มีกำร
จัดกิจกรรมส ำรวจควำมต้องกำร 
กิจกรรมควำมร่วมมือกำรจัดท ำ
หลักสูตร และมบีันทึกควำมร่วมมือ 
หรือเอกสำรแสดงกำรจัดกิจกรรม
ควำมต้องกำร มีหนังสือกำร
ประสำนงำนเป็นหลักฐำน 

ระดับคุณภำพ ๒ 

มีโปรแกรมกำรเรียนและโครงสร้ำง
หลักสูตรตำมสมรรถนะทำงสำขำ
วิชำชีพ ตรงควำมต้องกำร
อัตรำก ำลังแรงงำน และตรงกับ
ควำมต้องกำรของนักเรียน ที่มีกำร
จัดกิจกรรมส ำรวจควำมต้องกำร 
กิจกรรมควำมร่วมมือกำรจัดท ำ
หลักสูตร แต่ยังขำดเอกสำรควำม
ร่วมมือเป็นหลักฐำน  

    ระดับคุณภำพ ๑ 

มีโปรแกรมกำรเรียนที่มีโครงสร้ำง
หลักสูตรยังไม่สอดคล้องควำม
ต้องกำร และยังขำดร่องรอย
หลักฐำน 

๒๐ 
คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๕ 
คะแนน 

 

 

 

 

 

 

๑๐ 
คะแนน 
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ด้านการ
พัฒนาการจัด

การศึกษา 

มาตรฐาน
คุณภาพ    

การพัฒนา 

ตัวช้ีวัดคุณภาพการพัฒนา ระดับเกณฑ์คุณภาพ เกณฑ์
การให้
คะแนน 

๑. ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร
หลักสูตร
สถำนศึกษำ        
ที่เน้น
สมรรถนะทำง
สำขำวิชำชีพ
และทักษะกำร
เรียนรู้ใน
ศตวรรษ ที่ 
๒๑ 

๔. 
จัดรูปแบบ
กำรพัฒนำ
สมรรถนะ
ทำงสำขำ
วิชำชีพเข้ำ
เป็น
หลักสูตร
สถำนศึกษำ 

๑. มีรำยวิชำเพ่ิมเติมของโปรแกรมกำร
เรียนจัดสนองควำมต้องกำรพัฒนำ
สมรรถนะของนักเรียนในรูปแบบ
หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น รูปแบบทวิ
ศึกษำ และรูปแบบวิชำชีพตำม
สมรรถนะสำขำวิชำชีพตำมสำขำ
กำรศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ และมี
ผังมโนทัศน์หน่วยเรียนรู้บูรณำกำร
แสดงรูปแบบกำรจัดพ้ืนฐำนทักษะกำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในรำยวิชำ
พ้ืนฐำน 

๒. จัดกิจกรรมกำรส ำรวจควำม
ต้องกำรเข้ำสู่สำขำวิชำชีพของนักเรียน
รำยบุคคลในกำรจ ำแนกนักเรียนที่ไม่
ต้องกำรศึกษำต่อ นักเรียนที่ต้องกำรได้
วุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพ และ
นักเรียนที่ต้องกำรศึกษำต่อในสำขำ
วิชำชีพระดับอุดมศึกษำ ที่มีกิจกรรม
ควำมร่วมมือกับศูนย์พัฒนำฝีมือ
แรงงำน หรือวิทยำลัยสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
สถำบันอุดมศึกษำ สถำนประกอบกำร 
หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จัดท ำ
หลักสูตรในรำยวิชำเพ่ิมเติม และใช้
สถำนประกอบกำรเป็นทีฝึกและถอด
ประสบกำรณ์ให้กับนักเรียน  

ระดับคุณภำพ ๓ 

มีรำยวิชำเพ่ิมเติมแสดง
รูปแบบกำรจัดหลักสูตร
วิชำชีพระยะสั้น ทวิศึกษำ 
และสมรรถนะสำขำวิชำชีพ
ตำมสำขำกำรศึกษำต่อใน
ระดับอุดมศึกษำ และมีผัง
มโนทัศน์หน่วยเรียนรู้บูรณำ
กำรแสดงรูปแบบกำรจัด
พ้ืนฐำนทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ และจัดกิจ
กกรมกำรส ำรวจควำม
ต้องกำร จัดกิจกรรมควำม
ร่วมมือกำรจัดท ำคู่มือกำร
เรียนแบบฝึกและถอด
ประสบกำรณ์ และมีเอกสำร
ประสำนงำน เอกสำร
แสดงผลกำรเรียนรู้ และ
เอกสำรคู่มือเป็นหลักฐำน 

ระดับคุณภำพ ๒ 

มีรำยวิชำเพ่ิมเติมแสดง
รูปแบบกำรจัดหลักสูตร
วิชำชีพระยะสั้น ทวิศึกษำ 
และสมรรถนะสำขำวิชำชีพ
ตำมสำขำกำรศึกษำต่อใน 

๒๕ 
คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐ 
คะแนน 
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ด้านการ
พัฒนาการจัด
การศึกษา 

มาตรฐาน
คุณภาพ  
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัดคุณภาพการพัฒนา ระดับเกณฑ์คุณภาพ เกณฑ์
การให้
คะแนน 

  ๓. มีเอกสำรหนังสือแสดงกำร
ประสำนงำน มีเอกสำรแสดงผลกำร
เรียนรู้และค ำอธิบำยรำยวิชำที่เป็นไป
ตำมหลักสูตรวิชำชีระยะสั้น หรือ
หลักสูตรทวิศึกษำ หรือหลักสูตร
พ้ืนฐำนกำรศึกษำต่อในสำขำ
ระดับอุดมศึกษำ และมีเอกสำรคู่มือ
กำรเรียนแบบฝึกและถอด
ประสบกำรณ์ 

ระดับอุดมศึกษำ และมีผัง
มโนทัศน์หน่วยเรียนรู้บูรณำ
กำรแสดงรูปแบบกำรจัด
พ้ืนฐำนทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ และมี
แสดงผลกำรเรียนรู้ เป็น
หลักฐำน 

    ระดับคุณภำพ ๑ 

มีกำรจัดรูปแบบกำรพัฒนำ
สมรรถนะทำงสำขำวิชำชีพ
ให้กับนักเรียนในวิชำ
เพ่ิมเติมยังไม่ชัดเจน ไม่เป็น
รูปธรรม 

 

 

 

 

 
 

๑๐ 
คะแนน 
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ด้านการ
พัฒนาการจัด

การศึกษา 

มาตรฐาน
คุณภาพ  

การพัฒนา 

ตัวช้ีวัดคุณภาพการพัฒนา ระดับเกณฑ์คุณภาพ เกณฑ์
การให้
คะแนน 

๑. ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร
หลักสูตร
สถำนศึกษำ        
ที่เน้น
สมรรถนะทำง
สำขำวิชำชีพ
และทักษะกำร
เรียนรู้ใน
ศตวรรษ ที่ 
๒๑ 

๕. จัดท ำ 
Career 
Path 
นักเรียน
รำยบุคคล 

๑. มี Portfolios ของนักเรียน
รำยบุคคล มีเครื่องมือและมีผลกำร
ประเมินบุคลิกภำพเหมำะกับกลุ่ม
อำชีพต่ำง ๆ ของนักเรียนรำยบุคคล 
มีเครื่องมือและมีผลกำรวัดควำมถนัด
ของนักเรียนตำมสมรรถนะสำขำ
อำชีพ มีผลประเมินควำมถนัดตำม
สำขำวิชำควำมถนัดด้ำนอำชีพ มีกำร
บันทึกผลงำนนักเรียนรำยบุคคล มี
กำรบันทึกผลทักษะ คุณลักษณะ 
และควำมรู้ จำกกำรฝึกและถอด
ประสบกำรณ์ของนักเรียนรำยบุคคล  
๒. จัดกิจกรรมกำรประเมิน
บุคลิกภำพควำมเหมำะสมกับกลุ่ม
อำชีพต่ำง ๆ ของนักเรียน
มัธยมศึกษำปีที่ ๑ ปีที่ ๓ และปีที่ ๖ 
จัดกิจกรรมวัดควำมถนัดตำม
สมรรถนะสำขำอำชีพ มีกำรรำยงำน
ผลกำรประเมินบุคลิกภำพ ควำม
ถนัด ผลงำนนักเรียน ผลกำรพัฒนำ
ทักษะ คุณลักษณะนักเรียน
รำยบุคคลอย่ำงน้อยภำคเรียนละ ๑ 
ครั้ง มีกระบวนกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ
ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองใช้ผล
จำกรำยงำนตัดสินใจเลือกโปรแกรม
กำรเรียนวำงเส้นทำงกำรศึกษำต่อ
และประกอบอำชีพ มีกิจกรรมควำม 

ระดับคุณภำพ ๓ 
มี Portfolios มีเครื่องมือ
และผลกำรวัดและประเมิน
บุคลิกภำพ ควำมถนัด 
ทักษะ คุณลักษณะ และ
ผลงำนของนักเรียน
รำยบุคคล มีกำรจัดกิจกรรม
สร้ำงควำมเข้ำใจใช้รำยงำน
ผลจำก Portfolios ให้
นักเรียนและผู้ปกครองเลือก
โปรแกรมกำรเรียน มี
กิจกรรมควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องแนะ
แนวอำชีพตำมควำมต้องกำร
อัตรำก ำลังแรงงำนของ
จังหวัด และมีเอกสำร 
Portfolios เอกสำรรำยงำน
ผลบุคลิกภำพ ควำมถนัด 
ทักษะ คุณลักษณะ และ
ผลงำนเป็นหลักฐำน 

ระดับคุณภำพ ๒ 
มี Portfolios มีเครื่องมือ
และผลกำรวัดและประเมิน
บุคลิกภำพ ควำมถนัด 
ทักษะ คุณลักษณะ และ
ผลงำนของนักเรียน 
รำยบุคคล มีกิจกรรมแนะ 

๕ 
คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๓ 
คะแนน 
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ด้านการ
พัฒนาการจัด

การศึกษา 

มาตรฐาน
คุณภาพ  

การพัฒนา 

ตัวช้ีวัดคุณภาพการพัฒนา ระดับเกณฑ์คุณภาพ เกณฑ์
การให้
คะแนน 

  ร่วมมือกับหน่วยงำนของกรมกำร
จัดหำงำน หรืหอกำรค้ำจังหวัดจัด
กิจกรรมแนะแนวอำชีพตำมควำม
ต้องกำรอัตรำก ำลังแรงงำนของ
จังหวัด 

๓. มีเอกสำร Portfolios ของ
นักเรียนรำยบุคคล และแสดงผล
บุคลิกภำพ ควำมถนัด ทักษะ 
คุณลักษณะ และผลงำน มีเอกสำร
ควำมร่วมมือและประสำนงำนกำร
แนะแนวอำชีพ 

แนวอำชีพ และมีเอกสำร มี 
Portfolios มีเครื่องมือและ
ผลกำรวัดและประเมิน
บุคลิกภำพ ควำมถนัด 
ทักษะ คุณลักษณะ และ
ผลงำนของนักเรียน
รำยบุคคล มีกิจกรรมแนะ
แนวอำชีพ และมีเอกสำร 
Portfolios เอกสำรรำยงำน
ผลบุคลิกภำพ ควำมถนัด 
ทักษะ คุณลักษณะ และ
ผลงำนเป็นหลักฐำน  
    ระดับคุณภำพ ๑ 
กำรจัดกิจกรรมสร้ำงเส้นทำง
กำรศึกษำต่อและประกอบ
อำชีพไม่ชัดเจน 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

๑ 
คะแนน 
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ด้านการ
พัฒนาการจัด

การศึกษา 

มาตรฐาน
คุณภาพ  

การพัฒนา 

ตัวช้ีวัดคุณภาพการพัฒนา ระดับเกณฑ์คุณภาพ เกณฑ์
การให้
คะแนน 

๑. ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร
หลักสูตร
สถำนศึกษำ        
ที่เน้น
สมรรถนะทำง
สำขำวิชำชีพ
และทักษะกำร
เรียนรู้ใน
ศตวรรษ ที่ ๒๑ 

๖. ประเมิน
สมรรถนะ
ตำมสำขำ
อำชีพของ 
นักเรียน
รำยบุคคล 

๑. มีใบรับรองสมรรถนะตำมสำขำ
วิชำชีพ หรือหลักฐำนอื่นที่แสดงกำร
ฝึกตำมเกณฑ์กำรผ่ำนหลักสูตรตำม
สมรรถนะทำงสำขำอำชีพ  

๒. จัดกิจกรรมควำมร่วมมือกับศูนย์
พัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัด วิทยำลัย
สำรพัดช่ำง หรือหน่วยงำนอ่ืนที่
เกี่ยวข้องบรรจุหลักสูตรวิชำชีพ
ระยะสั้น หรือหลักสูตร ทวิศึกษำใน
รำยวิชำเพ่ิมเติม มีกิจกรรมควำม
ร่วมมือกับสถำนประกอบกำรใช้เป็น
ที่ฝึกและถอดประสบกำรณ์ตำม
ทักษะและสมรรถนะทำงสำขำอำชีพ 
และจัดกิจกรรมกำรประเมิน
สมรรถนะตำมสำขำอำชีพ โดยควำม
ร่วมมือกับศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำน
จังหวัด 

๓. มีเอกสำรแสดงควำมร่วมมือกำร
จัดท ำหลักสูตรรำยวิชำเพ่ิมเติม และ
เอกสำรกำรประสำนงำน คู่มือกำร
ฝึกและถอดประสบกำรณ์ตำม
สมรรถนะสำขำวิชำชีพ และมี
เอกสำรแสดงกำรออกหลักฐำนกำร
ประเมินสมรรถนะตำมสำขำวิชำชีพ 

ระดับคุณภำพ ๓ 

มีกำรออกใบรับรองตำม
เกณฑ์กำรผ่ำนสมรรถนะ
ตำมสำขำอำชีพ มีควำม
ร่วมมือจัดท ำหลักสูตรตำม
สมรรถนะสำขำอำชีพแบบ
ต่ำง ๆ ตำมควำมต้องกำร
ของนักเรียน  และมี
เอกสำรควำมร่วมมือ หรือ
เอกสำรกำรประสำนงำน 
และเอกสำรกำรออก
หลักฐำนกำรประเมิน
สมรรถนะตำมสำขำวิชำชีพ
เป็นหลักฐำน 

ระดับคุณภำพ ๒ 
มีกำรออกใบรับรองตำม
เกณฑ์กำรผ่ำนสมรรถนะ
ตำมสำขำอำชีพ มีควำม
ร่วมมือจัดท ำหลักสูตรตำม
สมรรถนะสำขำอำชีพแบบ
ต่ำง ๆ ตำมควำมต้องกำร
ของนักเรียน   
    ระดับคุณภำพ ๑ 
ยังไม่มีหลักสูตรตำม
สมรรถนะสำขำวิชำชีพ  

๕ 
คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

๓ 
คะแนน 

 

 

 

 

๑ 
คะแนน 
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ด้านการ
พัฒนาการจัด

การศึกษา 

มาตรฐาน
คุณภาพ  

การพัฒนา 

ตัวช้ีวัดคุณภาพการพัฒนา ระดับเกณฑ์คุณภาพ เกณฑ์
การให้
คะแนน 

๑. ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร
หลักสูตร
สถำนศึกษำ        
ที่เน้น
สมรรถนะทำง
สำขำวิชำชีพ
และทักษะกำร
เรียนรู้ใน
ศตวรรษ ที่ 
๒๑ 

๗. จัดระบบ
กำรใช้
เทคโนโลยี
เพ่ือกำร
บริหำร
จัดกำร กำร
จัด
กระบวนกำร
เรียนรู้ และ
กำรเรียนรู้
ของนักเรียน 

๑. มีระบบเทคโนโลยีช่วยกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำ บริหำรงำน
วิชำกำร และจัดท ำสำรสนเทศคุณภำพ
ผู้เรียน มีระบบเทคโนโลยีสนับสนุน
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
เพ่ือให้ครูและนักเรียนเข้ำถึงองค์
ควำมรู้อย่ำงรวดเร็วและกว้ำงขวำง ใช้
สืบค้น บันทึกกำรเรียนกำรสอน และ
บันทึกผลงำน เพ่ือกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน มีระบบกำรเรียนรู้ผ่ำน
ระบบทำงไกลที่โต้ตอบกันได้ มีกำร
จัดระบบเทคโนโลยีจัดท ำคลังข้อสอบ
และกำรวัดผล ประมวลผลควำมสมดุล
เชิงคุณภำพของผู้เรียนรำยบุคคล และ
เก็บ Portfolios สร้ำงเส้นทำง
กำรศึกษำต่อสู่กำรประกอบอำชีพของ
นักเรียนรำยบุคคล มีระเบียบกำรใช้
เทคโนโลยี 

๒. ด ำเนินกำรส ำรวจน ำเทคโนโลยีที่มี
อยู่โรงเรียนมำใช้และพัฒนำต่อยอดใช้
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน 
กระบวนกำรเรียนรู้ และกำรสร้ำงองค์
ควำมรู้ให้กับนักเรียน ด ำเนินกำร
ประเมินสมรรถนะของเครื่องมือและ
โปรแกรมสนับสนุนใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่ำงเต็มที่และต่อเนื่อง มีกำรจัด
กิจกรรมสร้ำงจริยธรรมในกำรใช้
เทคโนโลยีในห้องเรียน และใน 

ระดับคุณภำพ ๓ 

มีระบบเทคโนโลยีช่วยกำร
สนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำร กำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ และ
กำรเรียนรู้ของนักเรียน ที่มี
กำรก ำหนดในรูปกิจกรรม
กำรเข้ำไปใช้งำนตลอดทั้ง
ปีกำรศึกษำ และมีเอกสำร
ตำรำงกำรใช้และจ ำนวน
ปริมำณผู้ใช้ต่อเนื่องทุกวัน
ท ำกำร    มีเอกสำร
ระเบียบกำรใช้เทคโนโลยี
ของโรงเรียนและมี
กิจกรรมกำรพัฒนำ
จริยธรรมกำรใช้ ICT ตำม
แนวทำงของระเบียบ 

ระดับคุณภำพ ๒ 
มีระบบเทคโนโลยีช่วยกำร
สนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำร กำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ และ
กำรเรียนรู้ของนักเรียน ที่มี
กำรก ำหนดในรูปกิจกรรม
กำรเข้ำไปใช้งำนบำง
ระยะเวลำ ขำดเอกสำร
ตำรำงกำรใช้และจ ำนวน
ปริมำณผู้ใช้ต่อเนื่องทุกวัน 

๑๕ 
คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐ 
คะแนน 
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ด้านการ
พัฒนาการจัด

การศึกษา 

มาตรฐาน
คุณภาพ  

การพัฒนา 

ตัวช้ีวัดคุณภาพการพัฒนา ระดับเกณฑ์คุณภาพ เกณฑ์
การให้
คะแนน 

  ชีวิตประจ ำวัน มีกำรให้ควำมรู้
กฎหมำย พ.ร.บ. ICT 

๓. มีเอกสำรตำรำงกำรเข้ำใช้ระบบ
เทคโนโลยี มีเอกสำรปริมำณกำรเข้ำใช้ 
มีกำรก ำหนดกิจกรรมให้มีกำรใช้ระบบ
เทคโนโลยี มีเอกสำรระเบียบกำรใช้
เทคโนโลยีของโรงเรียน 

ท ำกำร มีเอกสำรระเบียบ
กำรใช้เทคโนโลยีของ
โรงเรียน   
    ระดับคุณภำพ ๑ 
กำรจัดระบบกำน ำ
เทคโนโลยียังไม่ต่อเชื่อม
เป็นระบบ ไม่มกีำรพัฒนำ
ต่อยอดให้เป็นรูปธรรม  

 

 

๘ 
คะแนน 
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ด้านการพัฒนา   
การจัดการ

ศึกษา 

มาตรฐาน
คุณภาพ  

การพัฒนา 

ตัวช้ีวัดคุณภาพการพัฒนา ระดับเกณฑ์คุณภาพ เกณฑ์
การให้
คะแนน 

๒. ด้ำนกำรจัด
กระบวนกำร
เรียนรู้รูปแบบ
บูรณำกำรข้ำม
กลุ่มสำระวิชำ
ของคณะ
ครูผู้สอน 

๑. จัดท ำ
หนว่ยเรียนรู้
บูรณำกำร
ระดับชั้น
แบบคณะ
ผู้สอนและ
ข้ำมรำยวิชำ 

๑. มีผังมโนทัศน์แสดงชื่อหน่วย
เรียนรู้บูรณำกำร แสดงกำรแตก
ประเด็นควำมรู้เป็นชื่อเรื่องหลัก 
ชื่อเรื่องรอง ชื่อเรื่องย่อย และมีค ำ
ส ำคัญของมำตรฐำนกำรเรียนรู้
และตัวชี้วัดเขียนก ำกับ โดยมีแบบ
บรรณำนุกรมเขียนก ำกบัแทนหลัก
ควำมรู้ น ำไปบูรณำกำรตำม
ประเด็นชื่อเรื่องแบบคณะบุคคล
ข้ำมรำยวิชำ 

๒. จัดกิจกรรมกำรส ำรวจส ำรวจ
ควำมต้องกำรที่จะเรียนรู้จำกแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่นที่ใช้เป็น
สถำนกำรณ์กระตุ้นเพ่ือก ำหนด
ประเด็นชื่อเรื่องร่วมกันของคณะ
ผู้สอนระดับชั้นและนักเรียน มี
กิจกรรมกำรวิเครำะห์สัดส่วนเวลำ
และน้ ำหนักคะแนนของมำตรฐำน
กำรเรียนรู้และตัวชี้วัดรำยวิชำ 
ก ำหนดเป็นด้ำนกำรวัดควำมรู้ 
ทักษะ และเจตนคติ และระบุค ำ
ส ำคัญที่เป็นหลักควำมรู้ เพื่อน ำไป
เทียบและบูรณำกำรตำมประเด็น
ชื่อเรื่องหลัก ชื่อเรื่องรอง และชื่อ
เรื่องย่อย แบบคณะผู้สอนและข้ำม
รำยวิชำ 

๓. มีเอกสำรผังมโนทัศน์หน่วย
เรียนรู้บูรณำกำร เอกสำรตำรำง 

ระดับคุณภำพ ๓ 
มีผังมโนทัศน์แสดงหน่วย
เรียนรู้บูรณำกำร  มี
กิจกรรมกำรส ำรวจแหล่ง
เรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงครู
กับนักเรียน มีกิจกรรมกำร
จัดท ำหน่วยเรียนรู้บูรณำ
กำรระดับชั้นแบบไม่แยก
ส่วนมีจ ำนวนมำกกว่ำ ๕ 
วิชำ และมเีอกสำรตำรำง
วิเครำะห์มำตรฐำนกำร
เรียนรู้และตัวชี้วัด  รูปถ่ำย 
หรือหลักฐำนอื่นที่แสดง
ร่องรอยกำรปฏิบัติกำร
ส ำรวจจริงเป็นหลักฐำน  

ระดับคุณภำพ ๒ 
มีผังมโนทัศน์แสดงหน่วย
เรียนรู้บูรณำกำร  มี
กิจกรรมกำรส ำรวจแหล่ง
เรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงครู
กับนักเรียน มีกิจกรรมกำร
จัดท ำหน่วยเรียนรู้บูรณำ
กำรระดับชั้น มีจ ำนวนน้อย
กว่ำ ๕ วิชำ และมีเอกสำร
ตำรำงวิเครำะห์มำตรฐำน
กำรเรียนรู้และตัวชี้วัด รูป
ถ่ำย หรือหลักฐำนอ่ืนที่
แสดงร่องรอยกำร 
 

๑๐ 
คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

๕ 
คะแนน 
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ด้านการพัฒนา   
การจัดการ

ศึกษา 

มาตรฐาน
คุณภาพ  

การพัฒนา 

ตัวช้ีวัดคุณภาพการพัฒนา ระดับเกณฑ์คุณภาพ เกณฑ์
การให้
คะแนน 

  ๓. มีเอกสำรผังมโนทัศน์หน่วย
เรียนรู้บูรณำกำร เอกสำรตำรำง
กำรวิเครำะห์ตัวชีวัดรำยวิชำ รูป
ถ่ำย หรือหลักฐำนอ่ืนที่แสดง
ร่องรอยกำรปฏิบัติกำรส ำรวจจริง 

ปฏิบัติกำรส ำรวจจริงเป็น
หลักฐำน  
    ระดับคุณภำพ ๑ 
ยังไม่ได้จัดท ำผังมโนทัศน์
แสดงหน่วยเรียนรู้บูรณำ
กำร ยังไม่มีกระบวนกำร
จัดท ำ 

 
 
๓ 
คะแนน 
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ด้านการพัฒนา   
การจัดการศึกษา 

มาตรฐาน
คุณภาพ  

การพัฒนา 

ตัวช้ีวัดคุณภาพการพัฒนา ระดับเกณฑ์คุณภาพ เกณฑ์
การให้
คะแนน 

๒. ด้ำนกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้
รูปแบบบูรณำกำร
ข้ำมกลุ่มสำระวิชำ
ของคณะครูผู้สอน 

๒. ก ำหนด
ช่วงล ำดับ
เวลำกิจกรรม
หน่วยเรียนรู้
บูรณำกำร
ตำม
กระบวนกำร
บันได ๕ ขั้น 
ใน
ตำรำงสอน 
ตลอดภำค
เรียน และ
ตำรำงกำร
เรียนรู้แบบ
ฝึกและทอด
ประสบกำรณ์
ตำม
สมรรถนะ
งำนอำชีพ 

๑. มีตำรำงสอนที่รองรับกำรจัด
กิจกรรมตำมกระบวนกำรเรียนรู้ โดย
ก ำหนดช่วงล ำดับเวลำของกิจกรรม
หน่วยเรียนรู้บูรณำกำรตำม
กระบวนกำรบันได ๕ ขั้น ก ำหนด
ช่วงเวลำกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
แบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ 
(Professional Learning 
Community: PLC) ของครูระดับชั้น 
ก ำหนดช่วงเวลำของกำรเรียนแบบฝึก
ประสบกำรณ์ตำมสมรรถนะงำนอำชีพ 
ก ำหนดช่วงเวลำของวิชำที่ไม่น ำตัวชี้วัด
รำยวิชำมำบูรณำกำร และก ำหนด
ช่วงเวลำกำรฝึกกำรเรียนรู้กำรเป็น
ผู้ประกอบกำรในวิชำกิจกรรมชุมนุม 

๒. จัดกิจกรรม  PLC ของคณะผู้สอน
ระดับชั้นตำมตำรำงเพ่ือร่วมกัน
ออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ สรุปและ
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรเรียนรู้ของ
นักเรียน และร่วมกันแก้ไขปัญหำ มี
กิจกรรมกำรออกแบบและก ำหนดเวลำ
ของกระบวนกำรของหน่วยเรียนรู้
บูรณำกำรในรำยวิชำพ้ืนฐำน และ
ก ำหนดเวลำของกำรเรียนรู้แบบฝึกและ
ถอดประสบกำรณ์ในวิชำเพ่ิมเติม มี
กิจกรรมควำมร่วมมือกับสถำน
ประกอบกำร หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

 

ระดับคุณภำพ ๓ 
มีตำรำงสอนแสดงช่วงเวลำ
ของกิจกรรมตำม
กระบวนกำรของหน่วย
เรียนรู้บูรณำกำร กำรท ำ
กิจกรรม PLC กระบวนกำร
เรียนแบบฝึกและถอด
ประสบกำรณ์ และ
กระบวนกำรเรียนรู้รูปแบบ
กำรเรียนรู้เป็น
ผู้ประกอบกำร ที่มีกิจกรรม
กำรออกแบบและ
ก ำหนดเวลำตำม
กระบวนกำรในรำยวิชำ
พ้ืนฐำน รำยวิชำเพ่ิมเติม 
และรำยวิชำกิจกรรมชุมชุม 
และมีเอกสำรตำรำงสอน 
เอกสำรบันทึกผลหำรจัด
กิจกรรม PLC เป็นหลักฐำน 

ระดับคุณภำพ ๒ 
มีตำรำงสอนแสดงช่วงเวลำ
ของกิจกรรมตำม
กระบวนกำรของหน่วย
เรียนรู้บูรณำกำร กำรท ำ
กิจกรรม PLC กระบวนกำร
เรียนแบบฝึกและถอด
ประสบกำรณ์ และ 

๕ 
คะแนน 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๓ 
คะแนน 
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ด้านการพัฒนา   
การจัดการศึกษา 

มาตรฐาน
คุณภาพ  

การพัฒนา 

ตัวช้ีวัดคุณภาพการพัฒนา ระดับเกณฑ์คุณภาพ เกณฑ์
การให้
คะแนน 

  จัดท ำคู่มือกำรเรียนรู้และนิเทศกำรฝึก
และถอดประสบกำรณ์ และมีรูปแบบ
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้กำรเป็น
ผู้ประกอบกำร 

๓. มีเอกสำรตำรำงสอนแสดงช่วงเวลำ
กำรจัดกิจกรรมบูรณำกำร กำรเรียน
แบบฝึกและถอดประสบกำร และ
เอกสำรกำรบันทึกผลกำรจัดกิจกรรม 
PLC ของคณะผู้สอนระดับชั้น 

กระบวนกำรเรียนรู้รูปแบบ
กำรเรียนรู้เป็น
ผู้ประกอบกำร และมี
เอกสำรตำรำงสอน 
    ระดับคุณภำพ ๑ 
ยังไม่ได้จัดท ำตำรำงสอน
หน่วยเรียนรู้   บูรณำกำร 
และตำรำงกำรฝึกและถอด
ประสบกำรณ์ 

 

 

 

๑ 
คะแนน 
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ด้านการ
พัฒนา   การ
จัดการศึกษา 

มาตรฐาน
คุณภาพ  การ

พัฒนา 

ตัวช้ีวัดคุณภาพการพัฒนา ระดับเกณฑ์คุณภาพ เกณฑ์
การให้
คะแนน 

๒. ด้ำนกำรจัด
กระบวนกำร
เรียนรู้รูปแบบ
บูรณำกำรข้ำม
กลุ่มสำระวิชำ
ของคณะ
ครูผู้สอน 

๓. จัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้
หน่วยเรียนรู้
บูรณำระดับชั้น 
ตำม
กระบวนกำร 
Problem-
Based ของ
คณะครู
ระดับชั้น ใน
รำยวิชำ
พ้ืนฐำน ผ่ำน
กระบวนกำร
เรียนรู้แบบ
ชุมชนแห่งกำร
เรียนรู้วิชำชีพ 
(Professional 
Learning 
Community: 
PLC) 

 

 

๑. มีใบกิจกรรม ใบควำมรู้ และ
สื่อเป็นเครื่องมือกำรจัดกำร
เรียนรู้ ท ำให้เกิดกระบวนกำร
สร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเองของ
นักเรียน มีแผนกำรเรียนรู้ก ำกับ
ช่วงล ำดับกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้แบบ Problem-Based 
Learning ของคณะครูระดับชั้น
ตำมกรอบบันได ๕ ขั้น มีบันทึก 
หรือรำยงำนผลสรุปจำก
กระบวนกำรเรียนรู้แบบชุมชน
แห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ 
(Professional Learning 
Community: PLC) ของครู
ระดับชั้น 

๒. มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ร่วมกันของคณะครูระดับชั้นใน
รำยวิชำพ้ืนฐำนตำมกรอบบันได 
๕ ขั้น แบบ Problem-Based 
Learning ของคณะครูระดับชั้น 
และจัดกิจกรรมกำรฝึกทักษะกำร
สังเกต และตั้งค ำถำม คำดเดำ
ค ำตอบ จัดกิจกรรมกำรวิเครำะห์
เหตุกำรณ์กำรด ำเนินชีวิตเพ่ือ
สืบค้นหลักควำมรู้และหลักธรรม
ใช้ยึดเป็นหลักกำรปฏิบัติฝึกกำร
สร้ำงพัฒนำกำรด้ำนคุณลักษณะ  

ระดับคุณภำพ ๓ 

มีใบกิจกรรม ใบควำมรู้ของ
กิจกรรมตำมกรอบบันได ๕ 
ขั้น แบบ Problem-Based 
Learning ของคณะครู
ระดับชั้น มีเอกสำรแสดงกำร
บันทึกผลสรุปจำก
กระบวนกำรเรียนรู้แบบชุมชน
แห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ 
(Professional Learning 
Community: PLC) ของครู
ระดับชั้นที่แสดงรูปแบบกำร
จัดกิจกรรม กำรพัฒนำกำร
ควำมก้ำวหน้ำของนักเรียน
และแก้ไขปัญหำ ในแต่ละ
กิจกรรม มีเอกสำรแสดง
ร่องรอยกำรท ำกิจกรรมของ
นักเรียนทุกกิจกรรม  

ระดับคุณภำพ ๒ 
มีใบกิจกรรม ใบควำมรู้ของ
กิจกรรมตำมกรอบบันได ๕ 
ขั้น แบบ Problem-Based 
Learning ของคณะครู
ระดับชั้น มีเอกสำรแสดงกำร
บันทึกผลสรุปจำก
กระบวนกำรเรียนรู้แบบชุมชน
แห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ  

๑๕ 
คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐ 
คะแนน 
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ด้านการ
พัฒนาการจัด

การศึกษา 

มาตรฐาน
คุณภาพ  

การพัฒนา 

ตัวช้ีวัดคุณภาพการพัฒนา ระดับเกณฑ์คุณภาพ เกณฑ์
การให้
คะแนน 

  

 

และค่ำนิยม ๑๒ ประกำร จัดกิจกรรม
กำรส ำรวจแหล่งเรียนรู้ จริงเพื่อใช้
ทักษะกำรสังเกตสร้ำงแรงบันดำนใจ
และตั้งค ำถำมตำมประเด็นที่อยำกรู้ 
จัดกิจกรรมอภิปรำยแลกเปลี่ยน
ประเด็นค ำถำมสื่อสำรน ำเสนอ จัด
กิจกรรมอภิปรำยเชื่อมโยงค ำถำมกับ
สำระกำรเรียนรำยวิชำสื่อสำรน ำเสนอ 
จัดกิจกรรมก ำหนดบรรณำนุกรมใช้
สืบค้นรวบรวมควำมรู้น ำมำแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสรุปเป็นองค์ควำมรู้น ำเสนอ 
และจัดท ำผังมโนทัศน์ควำมรู้  
๓. มีเอกสำรใบกิจกรรม และใบควำมรู้
แนบด้วยบรรณำนุกรมแทนหลัก
ควำมรู้ของตัวชี้วัดรำยวิชำทุกกิจกรรม
ตำมกรอบบันได ๕ ขั้น แบบ 
Problem-Based Learning มีเอกสำร
แสดงกำรบันทึกผล หรือรำยงำน
ผลสรุปจำกกระบวนกำรเรียนรู้แบบ
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ 
(Professional Learning 
Community: PLC) ของครูระดับชั้นที่
แสดงรูปแบบกำรจัดกิจกรรม กำร
พัฒนำกำรควำมก้ำวหน้ำของนักเรียน
และแก้ไขปัญหำ ในแต่ละกิจกรรม มี
เอกสำรแสดงร่องรอยกำรท ำกิจกรรม
ของนักเรียนทุกกิจกรรม 

(Professional Learning 
Community: PLC) ของครู
ระดับชั้นที่แสดงรูปแบบกำร
จัดกิจกรรม กำรพัฒนำกำร
ควำมก้ำวหน้ำของนักเรียน
และแก้ไขปัญหำ ไม่ครบทุก
กิจกรรม มีเอกสำรแสดง
รอ่งรอยกำรท ำกิจกรรมของ
นักเรียนไม่ครบทุกกิจกรรม 
    ระดับคุณภำพ ๑ 
จัดท ำใบกิจกรรม ใบควำมรู้ 
ยังไมเ่ป็นไปตำมกรอบบันได 
๕ ขั้น ของกิจกรรมแบบ 
Problem-Based Learning 

 

 

 

 

 

 

 

๕ 
คะแนน 
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ด้านการ
พัฒนาการ

จัด
การศึกษา 

มาตรฐาน
คุณภาพ 

การพัฒนา 

ตัวช้ีวัดคุณภาพการพัฒนา ระดับเกณฑ์คุณภาพ เกณฑ์
การให้
คะแนน 

๒. ด้ำน
กำรจัด
กระบวน 
กำรเรียนรู้
รูปแบบ
บูรณำกำร
ข้ำมกลุ่ม
สำระวิชำ
ของคณะ
ครูผู้สอน 

๔. จัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้แบบ
ฝึกและถอด
ประสบกำรณ์
ควำมรู้ตำม
สมรรถนะ
วิชำชีพ ของ
คณะครูใน
รำยวิชำเพ่ิมเติม 
ผ่ำน
กระบวนกำร
เรียนรู้แบบ
ชุมชนแห่งกำร
เรียนรู้วิชำชีพ 
(Professional 
Learning 
Community: 
PLC) 

๑. มีแผนกำรเรียนรู้ หรือคู่มือกำรฝึกและ
ถอดประสบกำรณ์ควำมรู้ตำมสมรรถนะ
สำขำวิชำชีพ มีใบกิจกรรม ใบควำมรู้ 
และสื่อเป็นเครื่องมือ ท ำให้เกิด
กระบวนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง
ของนักเรียน 

๒. มีกำรจัดกิจกรรมของคณะครูใน
รำยวิชำเพ่ิมเติม ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้
แบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ (PLC) 
จัดท ำแผนกำรเรียนรู้ หรือคู่มือกำร
เรียนรู้แบบฝึกและถอดประสบกำรณ์
ควำมรู้ตำมสมรรถนะสำขำวิชำชีพ หรือ
กำรเรียนแบบสะสมหน่วยกิตเพ่ือกำร
เรียนเตรียมหลักสูตร ปวช. ใน
มัธยมศึกษำตอนต้น หรือกำรเรียน
หลักสูตร ปวช.ในชั้นมัธยมศึกษำตอน
ปลำย หรือหลักสูตรกำรเตรียมพ้ืนฐำน
กำรเรียนตำมสมรรถนะสำขำวิชำชีพใน
กำรศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำ โดยควำม
ร่วมมือของสถำนประกอบกำร ตลอดจน
สถำบันกำรศึกษำต่อ และจัดกิจกรรม
กำรส ำรวจสถำนประกอบกำรหรือกลุ่ม
อำชีพอิสระใช้ทักษะกำรสังเกตสร้ำงแรง
บันดำนใจตั้งประเด็นค ำถำมและคำดเดำ
ค ำตอบน ำมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
จัดกิจกรรมสืบค้นควำมรู้ตำม 

ระดับคุณภำพ ๓ 

มีแผนกำรเรียนรู้ หรือ
คู่มือกำรฝึกและถอด
ประสบกำรณ์ควำมรู้ตำม
สมรรถนะสำขำวิชำชีพ มี
ใบกิจกรรม ใบควำมรู้ 
และสื่อเป็นเครื่องมือ มี
กิจกรรมของคณะครูใน
รำยวิชำเพ่ิมเติม ผ่ำน 
PLC จัดท ำแผนกำรเรียนรู้ 
หรือคู่มือกำรเรียนรู้
รองรับหลักสูตรต่ำง ๆ 
ตำมควำมต้องกำรของ
นักเรียน มีกิจกรรมตำม
กระบวนกำรของกำร
เรียนรู้แบบฝึกและถอด
ประสบกำรณ์ควำมรู้ตำม
สมรรถนะวิชำชีพครบทุก
กระบวนกำร และมี
เอกสำรแผนกำรเรียนรู้ 
หรือคู่มือครบตำม
แผนกำรเปิดหลักสูตร มี
เอกสำรแสดงร่องรอยกำร
บันทึกสรุปผลกำรฝึกและ
ถอดประสบกำรของ
นักเรียน  

๑๕ 
คะแนน 
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ด้านการ
พัฒนาการ

จัด
การศึกษา 

มาตรฐาน
คุณภาพ 

การพัฒนา 

ตัวช้ีวัดคุณภาพการพัฒนา ระดับเกณฑ์คุณภาพ เกณฑ์
การให้
คะแนน 

  กระบวนกำรและข้ันตอนที่คู่มือกำรเรียน
ฝึกและถอดประสบกำรณ์ก ำหนดไว้ในรูป
บรรณำนุกรม น ำมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และน ำเสนอ ใช้เป็นหลักทฤษฎีควำมรู้
น ำไปใช้ในขั้นปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมฝึก
และถอดประสบกำรณ์เชื่อมโยง 
กระบวนกำรและชั้นตอนกำรปฏิบัติกับ
กำรใช้เหตุผลหลักและทฤษฎีควำมรู้ให้
เกิดประสิทธิภำพและคุณภำพงำน จัด
กิจกรรมกำรเขียนและรำยงำนผลกำรฝึก
และถอดประสบกำรณ์ตำมสมรรถนะ
สำขำวิชำชีพ ด้ำนผลของกำรใช้หลัก
ทฤษฎีควำมรู้ไปอธิบำยให้เหตุผลกำร
สร้ำงทักษะกระบวนกำรและขั้นตอนกำร
ท ำงำนเกิดประสิทธิภำพสร้ำงคุณภำพ
ของผลงำน ด้ำนควำมรู้สึกและควำม
คิดเห็นต่อกำรท ำงำนร่วมที่สำมำรถ
ปรับตัวแสดงบทบำทได้อย่ำงเหมำะสม 
ด้ำนกำรเรียนรู้ที่สำมำรถก ำหนด
เป้ำหมำยกำรท ำงำนและสร้ำงแผนกำร
เรียนรู้แสดงกระบวนกำรและล ำดับของ
ขั้นตอนอย่ำงชัดเจน และด้ำนศีลธรรมที่
แสดงควำมเคำรพต่อกฎ กติกำ และผู้อื่น 
แสดงควำมสื่อสัตย์ และควำมส ำนึกกำร
เป็นพลเมือง 

ระดับคุณภำพ ๒ 

มีแผนกำรเรียนรู้ หรือ
คู่มือกำรฝึกและถอด
ประสบกำรณ์ควำมรู้ตำม
สมรรถนะสำขำวิชำชีพ มี
ใบกิจกรรม ใบควำมรู้ 
และสื่อเป็นเครื่องมือ มี
กิจกรรมของคณะครูใน
รำยวิชำเพ่ิมเติม ผ่ำน 
PLC จัดท ำแผนกำรเรียนรู้ 
หรือคู่มือกำรเรียนรู้
รองรับหลักสูตรต่ำง ๆ 
ตำมควำมต้องกำรของ
นักเรียน มีกิจกรรมตำม
กระบวนกำรของกำร
เรียนรู้แบบฝึกและถอด
ประสบกำรณ์ควำมรู้ตำม
สมรรถนะวิชำชีพครบยัง
ไม่ครบทุกกระบวนกำร 
และมีเอกสำรแผนกำร
เรียนรู้ หรือคู่มือไม่ครบ
ตำมแผนกำรเปิดหลักสูตร 
และยังขำดหรือมีเอกสำร
ไม่สมบูรณ์แสดงร่องรอย
กำรบันทึกสรุปผลกำรฝึก 

๑๐ 
คะแนน 
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ด้านการ
พัฒนาการจัด
การศึกษา 

มาตรฐาน
คุณภาพ  
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัดคุณภาพการพัฒนา ระดับเกณฑ์คุณภาพ เกณฑ์
การให้
คะแนน 

   ๓. มีเอกสำรแผนกำรเรียนรู้ หรือ
คู่มือกำรเรียนรู้แบบฝึกและถอด
ประสบกำรณ์ควำมรู้ตำมสมรรถนะ
สำขำวิชำชีพ แบบหลักสูตรระยะสั้น 
หรือหลักสูตรเรียนสะสมหน่วยกิจเพ่ือ
เตรียม ปวช. หรือหลักสูตรทวิศึกษำ 
หรือหลักสูตรกำรเตรียมพ้ืนฐำนกำร
เรียนตำมสมรรถนะสำขำวิชำชีพใน
กำรศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำ มี
เอกสำรใบกิจกรรม ใบควำมรู้ สื่อ มี
เอกสำรแสดงร่องรอยกำรบันทึก
สรุปผลกำรฝึกและถอดประสบกำร
ของนักเรียน   

 

และถอดประสบกำรของ
นักเรียน 

ระดับคุณภำพ ๓ 

ยังไม่ได้จัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้แบบฝึกและถอด
ประสบกำรณ์ควำมรู้ตำม
สมรรถนะวิชำชีพ ของ
คณะครูในรำยวิชำเพ่ิมเติม 
ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้
แบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้
วิชำชีพ (Professional 
Learning Community: 
PLC) 

๕ 
คะแนน 
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ด้านการ
พัฒนาการจัด

การศึกษา 

มาตรฐาน
คุณภาพ   

การพัฒนา 

ตัวช้ีวัดคุณภาพการพัฒนา ระดับเกณฑ์คุณภาพ เกณฑ์
การให้
คะแนน 

๒. ด้ำนกำรจัด
กระบวนกำร
เรียนรู้รูปแบบ
บูรณำกำรข้ำม
กลุ่มสำระวิชำ
ของคณะ
ครูผู้สอน 

๕. จัด
กิจกรรมกำร
สร้ำงแรงบัน
ดำนใจพัฒนำ
ต่อยอด
เทคโนโลยี 
หรือสร้ำง
นวัตกรรม 
ตำม
กระบวนกำร 
Project-
Based 
Learning 

๑. มีใบกิจกรรม ใบควำมรู้ และสื่อ
เป็นเครื่องมือกำรจัดกำรเรียนรู้ 
น ำไปสู่กระบวนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้
เรื่องกระบวนกำรและขั้นตอนกำรท ำ
โครงงำน (Project-Based) ด้วย
ตนเองของนักเรียน มีแผนกำรให้
ค ำปรึกษำและบันทึกผลกำรเรียนรู้
ของกำรพัฒนำผลงำนของนักเรียน 

๒. มีกำรจดักิจกรรมสืบค้น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกระบวนกำร
และข้ันตอนกำรท ำโครงงำน 
(Project-Based) มีกิจกรรมสร้ำง
แรงบันดำนใจตั้งประเด็นสนใจที่จะ
น ำไปสู่กำรพัฒนำต่อยอดเทคโนโลยี 
หรือสร้ำงนวัตกรรม มีกิจกรรม
สืบค้น รวบรวมควำมรู้ที่จะน ำมำใช้
สร้ำงกระบวนกำรและข้ันตอนกำร
พิสูจน์สมมติฐำนในประเด็นสนใจ 
และจัดท ำโครงร่ำง Project-Based 
มีกิจกรรมทดสอบ หรือปฏิบัติตำม
กระบวนกำรละขั้นตอน และอธิบำย
ผลปรำกฎกำรณ์กับทฤษฎีควำมรู้
ของทุกกระบวนกำรและข้ันตอน มี
กิจกรรมกำรสรุปผล สื่อสำร 
น ำเสนอด้วยวิธีที่หลำกหลำย มี
กิจกรรมกำรก ำหนดเกณฑ์คุณภำพ
ของผลงำนนักเรียน โดยคณะครูตำม 

ระดับคุณภำพ ๓ 
มีเอกสำรใบกิจกรรม ใบ
ควำมรู้ และสื่อใช้เป็น
เครื่องมือจัดกำรเรียนรู้ มี
แผนและบันทึกผลกำรให้
ค ำปรึกษำกำรท ำผลงำน 
มีเอกสำรร่องรอยกำรจัด
กิจกรรมกำรสืบค้น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กิจกรรมสร้ำงแรงบันดำน
ใจตั้งประเด็นสนใจพัฒนำ
นวัตกรรม กิจกรรมกำร
ปฏิบัติตำมกระบวนกำร
ละข้ันตอน และอธิบำย
ผลปรำกฎกำรณ์กับ
ทฤษฎีควำมรู้ กิจกรรม
กำรสรุปผล สื่อสำร 
น ำเสนอด้วยวิธีที่
หลำกหลำย และกิจกรรม
กำรคัดเลือกหรือประกวด
ผลงำนนักเรียนที่ผ่ำน
เกณฑ์คุณภำพ  

ระดับคุณภำพ ๒ 

มีเอกสำรใบกิจกรรม ใบ
ควำมรู้ และสื่อใช้เป็น
เครื่องมือจัดกำรเรียนรู้ มี
แผนและบันทึกผลกำรให้  

๑๕ 
คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

๑๐ 
คะแนน 
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ด้านการ
พัฒนาการจัด

การศึกษา 

มาตรฐาน
คุณภาพ    

การพัฒนา 

ตัวช้ีวัดคุณภาพการพัฒนา ระดับเกณฑ์คุณภาพ เกณฑ์
การให้
คะแนน 

  กระบวนกำร PLC และมีกิจกรรม
คัดเลือก หรือประกวดผลงำน
นักเรียนที่เข้ำเกณฑ์คุณภำพ โดยมี
กำรใช้เทคโนโลยีเครือข่ำยช่วย
น ำเสนอและกระจำยผลงำน 
ตลอดจนใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันอย่ำงกว้ำงขวำง มีเอกสำร
ใบกิจกรรม ใบควำมรู้ และสื่อใช้
เป็นเครื่องมือจัดกำรเรียนรู้ มีแผน
และบันทึกผลกำรให้ค ำปรึกษำกำร
ท ำผลงำน มีเอกสำรร่องรอยกำรจัด
กิจกรรมกำรสืบค้นแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ กิจกรรมสร้ำงแรงบันดำนใจ
ตั้งประเด็นสนใจพัฒนำนวัตกรรม 
กิจกรรมกำรปฏิบัติตำม
กระบวนกำรละขั้นตอน และ
อธิบำยผลปรำกฎกำรณ์กับทฤษฎี
ควำมรู้ กิจกรรมกำรสรุปผล 
สื่อสำร น ำเสนอด้วยวิธีที่
หลำกหลำย และกิจกรรมกำร
คัดเลือกหรือประกวดผลงำน
นักเรียนที่ผ่ำนเกณฑ์คุณภำพ 
 

ค ำปรึกษำกำรท ำผลงำน  
มีเอกสำรร่องรอยกำรจัด
กิจกรรมกำรคัดเลือกหรือ
ประกวดผลงำนนักเรียนที่
ผ่ำนเกณฑ์คุณภำพ 

ระดับคุณภำพ ๑ 
ไม่มีคู่มือ หรือใบกิจกรรม 
ใบควำมรู้ เป็นเครื่องมือ
กำรเรียนรู้ มีกำรจัด
กิจกรรม Project-Based 
ที่ยังไม่ชัดเจนไม่เป็นไป
ตำมกระบวนกำร 

 

 

 

 

 

๕ 
คะแนน 
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ด้านการ
พัฒนาการจัด

การศึกษา 

มาตรฐาน
คุณภาพ    

การพัฒนา 

ตัวช้ีวัดคุณภาพการพัฒนา ระดับเกณฑ์คุณภาพ เกณฑ์
การให้
คะแนน 

๒. ด้ำนกำรจัด
กระบวนกำร
เรียนรู้รูปแบบ
บูรณำกำรข้ำม
กลุ่มสำระวิชำ
ของคณะ
ครูผู้สอน 

๖. จัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้กำร
เป็น
ผู้ประกอบกำร
ในวิชำชุมนุม 
หรือกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน 

๑. มีคู่มือกำรเรียนรู้กำรเป็น
ผู้ประกอบกำร หรือมีใบกิจกรรม 
ใบควำมรู้ เป็นเครื่องมือ
ประกอบกำรจัดกำรเรียนรู้น ำไปสู่
กำรเกิดกระบวนกำรสร้ำงองค์
ควำมรู้และเรียนรู้กำรเป็น
ผู้ประกอบกำรของคณะนักเรียนที่
มีควำมสนใจเหมือนกัน 

๒. มีกำรจัดกิจกรรมของคณะครู
ในรำยวิชำกิจกรรม หรือกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียนผ่ำนกระบวนกำร
เรียนรู้แบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้
วิชำชีพ (PLC) ร่วมกันจัดท ำคู่มือ
กำรเรียนรู้กำรเป็นผู้ประกอบกำร
ในแบบต่ำง ๆ  โดยควำมร่วมมือ
ของสถำนประกอบกำร มีกิจกรรม
ให้นักเรียนเลือกเข้ำเป็นสมำชิก
ผู้ประกอบกำรแบบต่ำง ๆ ตำม
ควำมสมัครใจ มีกำรจัดกิจกรรม
จ ำลองกำรจดทะเบียนบริษัท
จ ำลอง มีกิจกรรมกำรจัดหำ
วัตถุดิบ กำรผลิตและแปรรูป กำร
จัดท ำบรรจุภัณฑ์ มีกิจกรรมกำร
สร้ำงกลยุทธ์กำรขำยและจัด
จ ำหน่ำย กำรจัดท ำบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำยและรำยงำนผลกำร
ประกอบกำร  

ระดับคุณภำพ ๓ 

มีคู่มือ หรือใบกิจกรรม ใบ
ควำมรู้ เป็นเครื่องมือ
ประกอบกำรจัดกำร
เรียนรู้ มีเอกสำรแสดง
ร่องรอยกำรจัดกิจกรรม
กำรจดทะเบียนบริษัท
จ ำลอง กิจกรรมกำร
น ำเข้ำวัตถุดิบ กำรผลิต 
แปรรูป บรรจุภัณฑื จัด
จ ำหน่ำย และบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำย ครบและชัดเจน  

ระดับคุณภำพ ๒ 
มีคู่มือ หรือใบกิจกรรม ใบ
ควำมรู้ เป็นเครื่องมือ
ประกอบกำรจัดกำร
เรียนรู้ มีเอกสำรแสดง
ร่องรอยกำรจัดกิจกรรม
กำร จดทะเบียนบริษัท
จ ำลอง กิจกรรมกำร
น ำเข้ำวัตถุดิบ กำรผลิต 
แปรรูป บรรจุภัณฑื จัด
จ ำหน่ำย และบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำย แสดงได้บำงส่วน  
    ระดับคุณภำพ ๑ 
ไม่มีคู่มือ หรือใบกิจกรรม 
ใบควำมรู้ เป็นเครื่องมือ 

๑๐ 
คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕ 
คะแนน 

 

 

 

 

 

 
 

 

๓ 
คะแนน 
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ด้านการ
พัฒนาการจัด

การศึกษา 

มาตรฐาน
คุณภาพ    

การพัฒนา 

ตัวช้ีวัดคุณภาพการพัฒนา ระดับเกณฑ์คุณภาพ เกณฑ์
การให้
คะแนน 

  ๓. มีเอกสำรคู่มือกำรเรียนรู้กำร
เป็นผู้ประกอบกำร หรือมีใบ
กิจกรรม ใบควำมรู้ มีเอกสำร
แสดงร่องรอยกำรจัดกิจกรรมกำร
จดทะเบียนบริษัทจ ำลอง กิจกรรม
กำรน ำเข้ำวัตถุดิบ กำรผลิต แปร
รูป บรรจุภัณฑื จัดจ ำหน่ำย และ
บัญชีรำยรับรำยจ่ำย    

ประกอบกำรจัดกำร
เรียนรู้ และไม่มีมีเอกสำร
แสดงร่องรอยกำรจัด
กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 106 ~ 
 

การจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานท า ตามแนวทางการจดัทกัษะการเรียนรู่ในศตวรรษท่ี 21  

 

ด้านการ
พัฒนา   การ
จัดการศึกษา 

มาตรฐาน
คุณภาพ     
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัดคุณภาพการพัฒนา ระดับเกณฑ์คุณภาพ เกณฑ์
การให้
คะแนน 

๒. ด้ำนกำรจัด
กระบวนกำร
เรียนรู้รูปแบบ
บูรณำกำรข้ำม
กลุ่มสำระวิชำ
ของคณะ
ครูผู้สอน 

๗. จัดกิจกรรม
กำรวัดผลที่มี
คุณภำพสูง และ
ประเมินผล
อย่ำงสมดุลเชิง
คุณภำพ 

๑. มีเครื่องมือวัดผลกำรพัฒนำของ
นักเรียนตำมประเภท (K, P, A) 
และระดับขั้นพฤติกรรม และหลัก
ควำมรู้ ตรงกับที่ระบุในมำตรฐำน
กำรเรียนรู้และตัวชี้วัดรำยวิชำ ใช้
เป็นคะแนนเก็บครบทุกตัวชี้วัด
รำยวิชำ และมีแผนกำรเลือก
ตัวชี้วัดรำยวิชำที่ส ำคัญท่ีเป็น
ตัวแทนสร้ำงเครื่องมือวัดควำมรู้ที่
ตรงกับประเภทและระดับขั้น
พฤติกรรมในกำรวัดผลควำมรู้กลำง
ภำคเรียน และปลำยภำคเรียน มี
รูปแบบกำรแปลและแสดงผลกำร
ประเมินควำมสมดุลเชิงคุณภำพ
ของนักเรียนรำยบุคคลด้ำนควำมรู้ 
ด้ำนทักษะ และด้ำนเจตนคติ มี
เครื่องมือประเมินระดับคุณภำพ
กำรเกิดสมรรถนะ และคุณลักษณะ
ตำมหลักสูตร ตลอดจนค่ำนิยม ๑๒ 
ประกำร ในกำรจัดกิจกรรมทุก
กิจกรรมตำมกระบวนกำร 
Problem-Based Learning และ 
Project-Based Learning ตำม
กรอบบันได ๕ ขั้น มีแบบเครื่องมือ
ประเมินบุคลิกภำพควำมเหมำะสม
ต่อลักษณะกำรประกอบอำชีพของ
นักเรียน 

ระดับคุณภำพ ๓ 

มีเอกสำรเครื่องมือและผลกำร
วัดผลกำรพัฒนำของนักเรียน
ตำมประเภท (K, P, A) และ
ระดับข้ันพฤติกรรม และหลัก
ควำมรู้ ตรงกับที่ระบุใน
มำตรฐำนกำรเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดรำยวิชำ มีร่องรอย
หลักฐำนแสดงกำรวิเครำะห์
มำตรฐำนกำรเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดรำยวิชำ  มีเอกสำร
แผนกำรเลือกตัวชี้วัดรำยวิชำ
ที่ส ำคัญที่เป็นตัวแทน มี
เอกสำรแสดงรูปแบบกำรแปล
และแสดงผลกำรประเมิน
ควำมสมดุลเชิงคุณภำพของ
นักเรียนรำยบุคคล มีเอกสำร
เครื่องมือและผลกำรประเมิน
ระดับคุณภำพกำรเกิด
สมรรถนะ และคุณลักษณะ 
ตลอดจนค่ำนิยม ๑๒ ประกำร 
และมีเอกสำรแสดงกำรใช้และ
ผลกำรประเมินบุคลิกภำพ
ของนักเรียนรำยบุคคลใช้เป็น
ข้อมูลเลือกโปรแกรมกำรเรียน  

 
 

๑๐ 
คะแนน 
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ด้านการ
พัฒนา   

การจัดการ
ศึกษา 

มาตรฐาน
คุณภาพ  

การพัฒนา 

ตัวช้ีวัดคุณภาพการพัฒนา ระดับเกณฑ์คุณภาพ เกณฑ์
การให้
คะแนน 

  ๒. จัดกิจกรรมวิเครำะห์มำตรฐำน
กำรเรียนรู้และตัวชี้วัดรำยวิชำเพ่ือ
ก ำหนดสัดสวนเวลำและน้ ำหนัก
คะแนนของตัวชี้วัดรำยวิชำ และ
ก ำหนดประเภท (K, P, A) และระดับ
ขั้นพฤติกรรมของตัวชี้วัดรำยวิชำ 
ตลอดจนค ำส ำคัญที่แสดงหลักควำมรู้
ของตัวชี้วัดรำยวิชำ น ำไปเป็นกรอบ
กำรสร้ำงเครื่องมือและวัดผลที่มี
คุณภำพสูงส ำหรับคะแนนเก็บได้ครบ
ทุกตัวชี้วัดรำยวิชำ และคะแนนสอบ
กลำงภำคและปลำยภำคตำม
แผนกำรเลือกตัวชี้วัดรำยวิชำที่ส ำคัญ
ที่เป็นตัวแทน จัดกิจกรรมกำรแปล
และแสดงผลกำรประเมินควำมสมดุล
เชิงคุณภำพของนักเรียนรำยบุคคล
ด้ำนควำมรู้ ด้ำนทักษะ และด้ำนเจต
นคติ และมีกำรซ่อมเสริมนักเรียน
กรณีท่ียังไม่สมดุลเชิงคุณภำพ จัด
กิจกรรมสร้ำงและใช้เครื่องมือ
ประเมินระดับคุณภำพกำรพัฒนำ
ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะ
ตำมหลักสูตร ตลอดจนค่ำนิยม ๑๒ 
ประกำร มีกำรน ำเครื่องมือประเมิน
บุคลิกภำพควำมเหมำะสมต่อกำร
ประกอบอำชีพมำประเมินนักเรียน
เพ่ือคัดเลือกเข้ำสู่โปรแกรมกำรเรียน 

ระดับคุณภำพ ๒ 
มีเอกสำรเครื่องมือและผลกำร
วัดผลกำรพัฒนำของนักเรียน
ตำมประเภท (K, P, A) และ
ระดับข้ันพฤติกรรม และหลัก
ควำมรู้ และตรงกับท่ีระบุใน
มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด
รำยวิชำ มีร่องรอยหลักฐำน
แสดงกำรวิเครำะห์มำตรฐำน
กำรเรียนรู้และตัวชี้วัดรำยวิชำ
ยังไม่ถูกต้องชัดเจน  มีเอกสำร
แผนกำรเลือกตัวชี้วัดรำยวิชำที่
ส ำคัญที่เป็นตัวแทน และมี
เอกสำรแสดงกำรใช้และผลกำร
ประเมินบุคลิกภำพของนักเรียน
รำยบุคคลใช้เป็นข้อมูลเลือก
โปรแกรมกำรเรียน  
    ระดับคุณภำพ ๑ 
มีร่องรอยหลักฐำนแสดงกำร
วิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้
และตัวชี้วัดรำยวิชำยังไม่ถูกต้อง
ชัดเจน และมีเอกสำรแสดงกำร
วัดผลประเมินผลยังไม่มี
คุณภำพสูง และยังไม่ได
แสดงผลควำมสมดุลเชิง
คุณภำพของนักเรียนรำยบุคคล 

๕ 
คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓ 
คะแนน 
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ด้านการ
พัฒนา   

การจัดการ
ศึกษา 

มาตรฐาน
คุณภาพ  

การพัฒนา 

ตัวช้ีวัดคุณภาพการพัฒนา ระดับเกณฑ์คุณภาพ เกณฑ์
การให้
คะแนน 

  ๓. มีเอกสำรเครื่องมือและผลกำร
วัดผลกำรพัฒนำของนักเรียนตำม
ประเภท (K, P, A) และระดับขั้น
พฤติกรรม และหลักควำมรู้ ตรงกับที่
ระบุในมำตรฐำนกำรเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดรำยวิชำ มีเอกสำรแผนกำร
เลือกตัวชี้วัดรำยวิชำที่ส ำคัญที่เป็น
ตัวแทน มีเอกสำรแสดงรูปแบบกำร
แปลและแสดงผลกำรประเมินควำม
สมดุลเชิงคุณภำพของนักเรียน
รำยบุคคล มีเอกสำรเครื่องมือและผล
กำรประเมนิระดับคุณภำพกำรเกิด
สมรรถนะ และคุณลักษณะ ตลอดจน
ค่ำนิยม ๑๒ ประกำร และมีเอกสำร
แสดงกำรใช้และผลกำรประเมิน
บุคลิกภำพของนักเรียนรำยบุคคลใช้
เป็นข้อมูลเลือกโปรแกรมกำรเรียน 
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ด้านการ
พัฒนาการจัด

การศึกษา 

มาตรฐาน
คุณภาพ  

การพัฒนา 

ตัวช้ีวัดคุณภาพการพัฒนา ระดับเกณฑ์คุณภาพ เกณฑ์
การให้
คะแนน 

๓. ด้ำน
คุณภำพ
ผู้เรียนและ
ผลงำน 

๑. คุณภำพ
ผู้เรียนมี
ควำมสมดุล
เชิงคุณภำพ
ระดับดี 

๑. มีระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยในปี
กำรศึกษำดีและมีควำมสมดุลเชิง
คุณภำพของด้ำนควำมรู้ ด้ำนทักษะ 
และด้ำนเจตนคติ มีระดับผลกำร
กำรเรียนเฉลี่ยในรำยวิชำเพ่ิมเติม
ตำมหลักสูตรสมรรถนะสำขำ
วิชำชีพระดับดี และผ่ำนกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้กำรเป็น
ผู้ประกอบกำร 

๒. มีกำรเรียนรู้ในรูปแบบ 
Problem-Based Learning และ 
Problem-Based Learning ตำม
กระบวนกำรบันได ๕ ขั้น และมี
กำรเรียนรู้ในรูปแบบกำรเรียนฝึก
และถอดประสบกำรณ์ตำม
สมรรถนะสำขำวิชำชีพ และมีกำร
เรียนรู้กำรเป็นผู้ประกอบกำร
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

๓. มีเอกสำร รูปถ่ำย วิดีโอ หรือสิ่ง
อ่ืนที่แสดงร่องรอยกำรเข้ำสู่
กระบวนกำรเรียนรู้ในรูปแบบ 
Problem-Based Learning และ 
Problem-Based Learning ตำม
กระบวนกำรบันได ๕ ขั้น กำร
เรียนรู้ในรูปแบบกำรเรียนฝึกและ
ถอดประสบกำรณ์ตำมสมรรถนะ 

ระดับคุณภำพ ๓ 
มีระดับผลกำรเรียนเฉลี่ย
ตั้งแต่ ๒.๗๕ ขึ้นไป และมี
กรำฟหรือเอกสำรอื่นที่แสดง
ทิศทำงระดับผลกำรเรียน
ด้ำนควำมรู้ ด้ำนทักษะ และ
ด้ำนเจตนคติท่ีสอดคล้องดี
ขึ้นทิศทำงเดียวกัน มีระดับ
ผลกำรกำรเรียนเฉลี่ยใน
รำยวิชำเพ่ิมเติมตำม
หลักสูตรสมรรถนะสำขำ
วิชำชีพตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
มีเอกสำรแสดงกำรผ่ำนกำร
เข้ำร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้
เป็นผู้ประกอบกำร และมี
เอกสำรที่แสดงกำรเข้ำร่วม
ตำมกระบวนกำรบันได ๕ 
ขั้น 

ระดับคุณภำพ ๒ 
มีระดับผลกำรเรียนเฉลี่ย
ตั้งแต่ ๒.๕๐ ขึ้นไป และมี
กรำฟหรือเอกสำรอื่นที่แสดง
ทิศทำงระดับผลกำรเรียน
ด้ำนควำมรู้ ด้ำนทักษะ และ
ด้ำนเจตนคติท่ีสอดคล้องดี
ขึ้นทิศทำงเดียวกัน มีระดับ 

๑๐ 
คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗ 
คะแนน 
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ด้านการ
พัฒนาการจัด

การศึกษา 

มาตรฐาน
คุณภาพ  

การพัฒนา 

ตัวช้ีวัดคุณภาพการพัฒนา ระดับเกณฑ์คุณภาพ เกณฑ์
การให้
คะแนน 

  สำขำวิชำชีพ และมีกำรเรียนรู้กำร
เป็นผู้ประกอบกำร มีเอกสำร 
Portfolios ที่แสดงระดับผลกำร
เรียนเฉลี่ยในปีกำรศึกษำดีและมี
ควำมสมดุลเชิงคุณภำพ แสดงผล
กำรกำรเรียนในรำยวิชำเพ่ิมเติม
ตำมหลักสูตรสมรรถนะสำขำ
วิชำชีพ และแสดงประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้กำรเป็นผู้ประกอบกำร 

ผลกำรกำรเรียนเฉลี่ยใน
รำยวิชำเพ่ิมเติมตำม
หลักสูตรสมรรถนะสำขำ
วิชำชีพตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป  

    ระดับคุณภำพ ๑ 
มีระดับผลกำรเรียนเฉลี่ย
น้อยกว่ำ ๒.๕๐ ในรำยวิชำ
เพ่ิมเติมเฉลี่ยน้อยกว่ำ ๓.๐๐ 
มีเอกสำรกำรเข้ำร่วมกำร
เรียนรู้กำรเป็น
ผู้ประกอบกำรไม่ชัดเจน 

 

 

 

๕ 
คะแนน 
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ด้านการ
พัฒนาการจัด

การศึกษา 

มาตรฐาน
คุณภาพ  

การพัฒนา 

ตัวช้ีวัดคุณภาพการพัฒนา ระดับเกณฑ์คุณภาพ เกณฑ์
การให้
คะแนน 

๓. ด้ำน
คุณภำพ
ผู้เรียนและ
ผลงำน 

๒. กำรแสดง
แรงบันดำน
ใจพัฒนำ
คุณภำพกำร
ด ำเนินชีวิต 
โดยกำร
พัฒนำต่อ
ยอดผลงำน 
(ต่อยอด
เทคโนโลยี
เดิม) หรือ
พัฒนำ
นวัตกรรม
ขึ้นใช้ 

๑. มีกำรเขียนที่มำของปัญหำหรือประเด็น
สนใจที่แสดงถึงข้อจ ำกัดของกำรด ำเนิน
ชีวิตของผู้คนในชุมชน สังคม และ
ประเทศชำติ ที่ต้องกำรหำเครื่องมือสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตให้ดีขึ้น และเขียนผลที่จะเกิด
ประโยชน์ในด้ำนกำรใช้งำน กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต หรือกำรต่อยอดกำรสร้ำง
งำนสร้ำงรำยได้ ไปสู่ภำคธุรกิจกำรค้ำ 
และเศรษฐกิจของประเทศ  

๒. ประเด็นปัญหำหรือประเด็นสนใจเกิด
จำกควำมต้องกำรต่อยอดพัฒนำ
กระบวนกำรผลิต หรือพัฒนำผลิตภัณฑ์
จำกกำรเรียนรู้แบบฝึกและถอด
ประสบกำรณ์ตำมสมรรถนะสำขำวิชำชีพ
ของนักเรียน หรือเกิดจำกประเด็นควำม
ต้องกำรพัฒนำนวัตกรรมข้ึนใช้งำนในวิถี
กำรด ำเนินชีวิต และคณะผู้ท ำผลงำนเกิด
จำกปัญหำและประเด็นสนใจที่เป็นเรื่อง
เดียวกัน 

๓. มีเอกสำรแสดงที่มำของปัญหำหรือ
ประเด็นสนใจและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น 
และมีร่องรอยหลักฐำนต่ำง ๆ ที่แสดงถึง
ควำมต้องกำรต่อยอดพัฒนำกระบวนกำร
ผลิต หรือพัฒนำผลิตภัณฑ์ หรือพัฒนำ
นวัตกรรม และมีเอกสำรของบุคคลใน
คณะท ำผลงำนที่แสดงปัญหำและประเด็น
สนใจที่เป็นเรื่องเดียวกัน 

ระดับคุณภำพ ๓ 
มีเอกสำรแสดงที่มำของ
ปัญหำหรือประเด็นสนใจและ
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น และมี
ร่องรอยหลักฐำนต่ำง ๆ ที่
แสดงถึงควำมต้องกำรต่อยอด
พัฒนำกระบวนกำรผลิต หรือ
พัฒนำผลิตภัณฑ์ หรือพัฒนำ
นวัตกรรม 

ระดับคุณภำพ ๒ 
มีเอกสำรแต่กำรแสดงที่มำ
ของปัญหำหรือประเด็นสนใจ
และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นยัง
ไม่ชัดเจน และมีร่องรอย
หลักฐำนต่ำง ๆ ไม่ครบ
สมบูรณ์ที่แสดงถึงควำม
ต้องกำรต่อยอดพัฒนำ
กระบวนกำรผลิต หรือพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ หรือพัฒนำ
นวัตกรรม  
    ระดับคุณภำพ ๑ 
มีเอกสำรแต่ไม่ได้แสดงที่มำ
ของปัญหำหรือประเด็นสนใจ
และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น 
และขำดร่องรอยหลักฐำนต่ำง 
ๆ ที่แสดงถึงควำมต้องกำรต่อ
ยอดพัฒนำกระบวนกำรผลิต 
หรือพัฒนำผลิตภัณฑ์ หรือ
พัฒนำนวัตกรรม 

๑๐ 
คะแนน 

 

 

 

 

 

๖ 
คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

๓ 
คะแนน 
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ด้านการ
พัฒนาการจัด

การศึกษา 

มาตรฐาน
คุณภาพ  

การพัฒนา 

ตัวช้ีวัดคุณภาพการพัฒนา ระดับเกณฑ์คุณภาพ เกณฑ์
การให้
คะแนน 

๓. ด้ำน
คุณภำพผู้เรียน
และผลงำน 

๓. กำร
แสดงหลัก
ควำมรู้และ
ทฤษฎี
ควำมรู้ที่
เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์
เชื่อมโยง
กับประเด็น
ปัญหำหรือ
ประเด็น
สนใจ 

๑. มีผังมโนทัศน์ หรือกำรเรียบเรียง
หลักควำมรู้และทฤษฎีควำมรู้ที่
เกี่ยวข้องมำกเพียงพอและแสดง
ควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงกับประเด็น
ปัญหำหรือประเด็นสนใจ ที่แสดง
ที่มำของแหล่งควำมรู้ในรูป
บรรณำนุกรม หรืออย่ำงอ่ืนที่เป็นที่
ยอมรับเป็นสำกลและเชื่อถือได้ 

๒. หลักควำมรู้และทฤษฎีควำมรู้
ได้มำจำกกำรสืบค้น รวบรวมควำมรู้
ด้วยวิธีที่หลำกหลำย มีกำร
แลกเปลี่ยนประเด็นควำมรู้และ
ก ำหนดวิธีกำรให้เหตุผลเชื่อมโยง
เกี่ยวข้องกันของประเด็นปัญหำหรือ
ประเด็นสนใจกับทฤษฎีควำมรู้หลัก 
ทฤษฎีควำมรู้รอง และทฤษฎีควำมรู้
ที่เก่ียวข้องของคณะผู้ท ำผลงำน 

๓. มีเอกสำรกำรเรียบเรียงหลัก
ควำมรู้และทฤษฎีควำมรู้ หรือผังมโน
ทัศน์ มีบรรณำนุกรมควำมรู้แสดง
ควำมเชื่อถือได้และเป็นสำกลของ
ทฤษฎีควำมรู้ และมีแผนกำรสืบค้น
ควำมรู้หรือร่องรอยหลักฐำนอ่ืน ที่
แสดงถึงกำรท ำงำนให้ได้กรอบทฤษฎี
ควำมรู้ของคณะผู้ท ำผลงำน 

 

ระดับคุณภำพ ๓ 
มีเอกสำรกำรเรียบเรียงหลัก
ควำมรู้และทฤษฎีควำมรู้ หรือ
ผังมโนทัศน์ มีบรรณำนุกรม
ควำมรู้แสดงควำมเชื่อถือได้และ
เป็นสำกลของทฤษฎีควำมรู้ 
และมีแผนกำรสืบค้นควำมรู้
หรือร่องรอยหลักฐำนอื่น ที่
แสดงถึงกำรท ำงำนให้ได้กรอบ
ทฤษฎีควำมรู้ของคณะผู้ท ำ
ผลงำน 

ระดับคุณภำพ ๒ 
มีเอกสำรกำรเรียบเรียงหลัก
ควำมรู้และทฤษฎีควำมรู้ หรือ
ผังมโนทัศน์ ยังขำด
บรรณำนุกรมควำมรู้บำงส่วนที่
แสดงควำมเชื่อถือได้ของทฤษฎี
ควำมรู้  
    ระดับคุณภำพ ๑ 
มีเอกสำรกำรเรียบเรียงหลัก
ควำมรู้และทฤษฎีควำมรู้ หรือ
ผังมโนทัศน์ ยังขำด
บรรณำนุกรมควำมรู้ที่แสดง
ควำมเชื่อถือได้ของทฤษฎี
ควำมรู้ 

๑๐ 
คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖ 
คะแนน 

 

 

 

 

 

๓ 
คะแนน 
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ด้านการ
พัฒนาการจัด

การศึกษา 

มาตรฐาน
คุณภาพ        

การพัฒนา 

ตัวช้ีวัดคุณภาพการพัฒนา ระดับเกณฑ์คุณภาพ เกณฑ์
การให้
คะแนน 

๓. ด้ำน
คุณภำพผู้เรียน
และผลงำน 

๔. กำร
ออกแบบ
นวัตกรรม
จัดท ำโครงร่ำง 
Project-
Based แสดง
กระบวนกำร
และข้ันตอน
กำรท ำให้เกิด
สมมติฐำน 

๑. มีโครงร่ำง Project-Based มี
ทฤษฎีควำมรู้หลัก ทฤษฎีควำมรู้
รอง ทฤษฎีควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง
เขียนอธิบำยทุกกระบวนกำรและ
ขั้นตอนกำรเกิดสมมติฐำน 

๒. มีกิจกรรมร่วมกันออกแบบ
นวัตกรรม โดยกำรอภิปรำย
แลกเปลี่ยนประเด็นควำมรู้และ
ร่วมกันสร้ำงกระบวนกำรและ
ขั้นตอนที่มีกำรเขียนก ำกับด้วย
ค ำอธิบำยของทฤษฎีควำมรู้ที่
เกี่ยวข้องทุกกระบวนกำรและ
ขั้นตอนกำรเกิดสมมติฐำน
สอดคล้องกับกำรแก้ปัญหำ 
สำมำรถน ำไปใช้ได้จริง 

๓. มีเอกสำรโครงร่ำง Project-
Based มีเอกสำรทฤษฎีควำมรู้
เขียนอธิบำยทุกกระบวนกำรและ
ขั้นตอนกำรเกิดสมมติฐำน
สอดคล้องกับกำรแก้ปัญหำ 
สำมำรถน ำไปใช้ได้จริง และมี
ร่องรอยหลักฐำนที่แสดงกำร
ท ำงำนร่วมกันในกำรออกแบบ
นวัตกรรม 

 

ระดับคุณภำพ ๓ 
มีเอกสำรโครงร่ำง Project-
Based มีเอกสำรทฤษฎี
ควำมรู้เขียนอธิบำยทุก
กระบวนกำรและข้ันตอน
กำรเกิดสมมติฐำน
สอดคล้องกับกำรแก้ปัญหำ 
สำมำรถน ำไปใช้ได้จริง และ
มีร่องรอยหลักฐำนที่แสดง
กำรท ำงำนร่วมกันในกำร
ออกแบบนวัตกรรม 

ระดับคุณภำพ ๒ 
มีเอกสำรโครงร่ำง Project-
Based มีเอกสำรทฤษฎี
ควำมรู้เขียนอธิบำยทุก
กระบวนกำรและข้ันตอน
กำรเกิดสมมติฐำน
สอดคล้องกับกำรแก้ปัญหำ 
สำมำรถน ำไปใช้ได้จริง  

    ระดับคุณภำพ ๑ 

มีเอกสำรโครงร่ำง Project-
Based ขำดเอกสำรทฤษฎี
ควำมรู้ทีเ่ขียนอธิบำย
กระบวนกำรและข้ันตอน
กำรเกิดสมมติฐำน 

๑๐ 
คะแนน 

 

 

 

 

 

 

๖ 
คะแนน 

 

 

 

 

 

๓ 
คะแนน 
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ด้านการ
พัฒนาการจัด

การศึกษา 

มาตรฐาน
คุณภาพ    

การพัฒนา 

ตัวช้ีวัดคุณภาพการพัฒนา ระดับเกณฑ์คุณภาพ เกณฑ์
การให้
คะแนน 

๓. ด้ำน
คุณภำพ
ผู้เรียนและ
ผลงำน 

๕. กำร
ปฏิบัติ
ตรวจสอบ 
หรือส ำรวจ 
หรือทดลอง
กระบวนกำร
และข้ันตอน
กำรเกิด
สมมติฐำน 

๑. มีแผนกำรท ำงำนก ำหนดช่วงเวลำ
กำรปฎิบัติ ก ำหนดสถำนที่ วัสดุอุปกรณ์
กำรท ำงำนให้สอดคล้องกับกระบวนกำร
และข้ันตอนกำรปฏิบัติ และมีบันทึกผล
และอธิบำยผลกำรตรวจสอบ หรือ
ส ำรวจ หรือทดลองตำมกระบวนกำร
และข้ันตอนกำรเกิดสมมติฐำน 

๒. มีกิจกรรมปฎิบัติจริงตำมแผนกำร
ท ำงำน มีกำรตรวจสอบ หรือส ำรวจ 
หรือทดลองตำมกระบวนกำรและ
ขั้นตอนเพ่ือยืนยันพิสูจน์ควำมเป็นไปได้
ตำมหลักควำมรู้และทฤษฎีควำมรู้ที่ใช้
อธิบำยในแต่ละกระบวนกำรและข้ันตอน 
หรือบันทึกกำรแก้ปัญหำที่เปลี่ยนไปจำก
เดิม และท ำกำรตรวจสอบ หรือทดลอง
ซ้ ำหลำยครั้งจนเกิดควำมมั่นใจ มี
กิจกรรมกำรสรุปผลหลักกำรท ำงำนของ
นวัตกรรมได้อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ 
เชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ในเชิงวิชำกำร
และอธิบำยกำรน ำไปประยุกต์ใช้ได้ มี
กิจกรรมสื่อสำร น ำเสนอด้วยวิธีกำรที่
หลำกหลำย 

๓. มีเอกสำรแผนกำรท ำงำน มีเอกสำร
กำรบันทึกผลและอธิบำยควำมเป็นไปได้
ทุกกระบวนกำรและขั้นตอน และมีรูป
ถ่ำย วิดีโอ หรือเอกสำรร่องรอยอื่นที่
แสดงกิจกรรมกำรท ำงำน กำรสรุป 
น ำเสนอด้วยวิธีที่หลำกหลำย 

ระดับคุณภำพ ๓ 
มีเอกสำรแผนกำรท ำงำน  มี
เอกสำรกำรบันทึกผลและ
อธิบำยควำมเป็นไปได้ทุก
กระบวนกำรและข้ันตอน และ
มีรูปถ่ำย วิดีโอ หรือเอกสำร
ร่องรอยอ่ืนที่แสดงกิจกรรม
กำรท ำงำน กำรสรุป น ำเสนอ
ด้วยวิธีที่หลำกหลำย 

ระดับคุณภำพ ๒ 
มีเอกสำรแผนกำรท ำงำน มี
เอกสำรกำรบันทึกผลและ
อธิบำยควำมเป็นไปได้ทุก
กระบวนกำรและข้ันตอน ขำด
ร่องรอยหลักฐำนมีที่แสดง
กิจกรรมกำรท ำงำน กำรสรุป 
และกำรน ำเสนอด้วยวิธีที่
หลำกหลำย  
    ระดับคุณภำพ ๑ 
มีเอกสำรแผนกำรท ำงำนขำด
ควำมสมบูรณ์ มีเอกสำรกำร
บันทึกผลและอธิบำยควำม
เป็นไปได้ไม่ครบทุก
กระบวนกำรและข้ันตอน ขำด
ร่องรอยหลักฐำนมีที่แสดง
กิจกรรมกำรท ำงำน กำรสรุป 
และกำรน ำเสนอด้วยวิธีที่
หลำกหลำย 

๑๐ 
คะแนน 

 

 

 

 

 

๖ 
คะแนน 

 

 

 

 

 

๓ 
คะแนน 
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ด้านการ
พัฒนาการจัด

การศึกษา 

มาตรฐาน
คุณภาพ   

การพัฒนา 

ตัวช้ีวัดคุณภาพการพัฒนา ระดับเกณฑ์คุณภาพ เกณฑ์
การให้
คะแนน 

๓. ด้ำน
คุณภำพผู้เรียน
และผลงำน 

๖. ควำมโดด
เด่นของผลงำน
หรือนวัตกรรม
และประโยชน์
ใช้งำน 

๑. เป็นผลงำนหรือ
นวัตกรรมที่สำมำรถ
แก้ปัญหำตำมวัตถุประสงค์
ตอบประโยชน์เพื่อสังคม
และใช้งำนได้จริง มีควำม
แปลกใหม่ ทันสมัยและ
สร้ำงสรรค ์

 

 

 

 

 

๒. กระบวนกำรและ
ขั้นตอนกำรผลิตมีกำร 
บูรณำกำรทฤษฎีควำมรู้จำก 
๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
และควำมรู้เชิงบูรณำกำรใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ได้อย่ำง
เชื่อมโยงและเหมำะสม 

 

 

 

 

ระดับคุณภำพ ๓ 

สำมำรถแก้ปัญหำตำมวัตถุประสงค์
ตอบประโยชน์เพื่อสังคมและใช้งำนได้
จริง มีควำมแปลกใหม่ ทันสมัยและ
สร้ำงสรรค ์

ระดับคุณภำพ ๒ 

สำมำรถแก้ปัญหำตำมวัตถุประสงค์
ตอบประโยชน์เพื่อสังคมได้น้อยและใช้
งำนได้ 

    ระดับคุณภำพ ๑ 

ยังไม่สำมำรถแก้ปัญหำตำม
วัตถุประสงค์ถึงแม้จะใช้งำนได้จริง 

ระดับคุณภำพ ๓ 

มีกำรบูรณำกำรทฤษฎีควำมรู้จำก ๘ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และควำมรู้เชิง
บูรณำกำรในศตวรรษท่ี ๒๑ ได้อย่ำง
เชื่อมโยงและเหมำะสม 

ระดับคุณภำพ ๒ 

มีกำรบูรณำกำรทฤษฎีควำมรู้เพียง ๘ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  

    ระดับคุณภำพ ๑ 

มีกำรบูรณำกำรทฤษฎีควำมรู้ที่
เชื่อมโยงกันได้น้อย 

๑๐ 
คะแนน 
 
 
 
 
๖ 
คะแนน 
 
 
๓ 
คะแนน 
 
 
๕ 
คะแนน 
 
 
 
๓ 
คะแนน 
 
 
๑ 
คะแนน 
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ด้านการ
พัฒนาการจัด

การศึกษา 

มาตรฐาน
คุณภาพ   

การพัฒนา 

ตัวช้ีวัดคุณภาพการพัฒนา ระดับเกณฑ์คุณภาพ เกณฑ์
การให้
คะแนน 

๓. ด้ำน
คุณภำพผู้เรียน
และผลงำน 
(ต่อ) 

๖. ควำมโดด
เด่นของผลงำน
หรือนวัตกรรม
และประโยชน์
ใช้งำน (ต่อ) 

๓. ภำพลักษณ์ของผลงำน 
หรือนวัตกรรม มีกำร
ออกแบบเหมำะกำรใช้งำน
โดดเด่นสวยงำม ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ และวิธีกำรผลิตที่
เหมำะสมและเป็นมิตรกับ
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 
 

 

 

 

๔. มีกำรน ำเสนอเผยแพร่
กำรใช้งำนน ำไปสู่ช่องทำง
กำรใช้ประโยชน์ กำรสร้ำง
งำนและพัฒนำงำนอำชีพ
ของชุมชน สังคม และ
ประเทศชำติ 

 

 

ระดับคุณภำพ ๓ 

มีกำรออกแบบเหมำะกำรใช้งำนโดด
เด่นสวยงำม ใช้วัสดุอุปกรณ์ และ
วิธีกำรผลิตที่เหมำะสมและเป็นมิตรกับ
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ระดับคุณภำพ ๒ 

มีกำรออกแบบเหมำะกำรใช้งำนโดด
เด่น ใช้วัสดุอุปกรณ์ และวิธีกำรผลิตที่
เหมำะสม ยังขำดควำมเป็นมิตรกับ
ธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 

    ระดับคุณภำพ ๑ 
มีกำรออกแบบใช้งำนได้ ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ และวิธีกำรผลิตยังต้องมีกำร
ปรับแก้ไขบำงส่วน 

ระดับคุณภำพ ๓ 
มีกำรน ำเสนอเผยแพร่กำรใช้งำน
น ำไปสู่ช่องทำงกำรใช้ประโยชน์ กำร
สร้ำงงำนและพัฒนำงำนอำชีพของ
ชุมชน สังคม และประเทศชำติ 

ระดับคุณภำพ ๒ 
มีกำรน ำเสนอเผยแพร่กำรใช้งำน
น ำไปสู่ช่องทำงกำรใช้ประโยชน์ 
    ระดับคุณภำพ ๑ 
กำรเผยแพร่น ำไปสู่กำรใช้งำนยังไม่
กว้ำงขวำงหลำกหลำย 

๑๐ 
คะแนน 

 

 
 

๖ 
คะแนน 

 

 
 

๓ 
คะแนน 

 

๕ 
คะแนน 

 

 

๓ 
คะแนน 

 

๑ 
คะแนน 
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เกณฑ์การให้คะแนนการน าเสนอผลงาน ๒๐ คะแนน 

ชื่อผลงาน 

ความโดดเด่น 

ประเด็นการให้
คะแนน 

ตัวช้ีวัดคุณภาพตามประเด็น เกณฑ์การ 

ให้คะแนน 

๑. ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร
หลักสูตร
สถำนศึกษำ        
ที่เน้นสมรรถนะ
ทำงสำขำวิชำชีพ
และทักษะกำร
เรียนรู้ใน
ศตวรรษ ที่ ๒๑ 

 

๑. กำรน ำเสนอ
ผลงำนกำรจัดท ำ
และบริหำร
จัดกำรหลักสูตร
สถำนศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๒. กำรตอบ
ค ำถำม 

๑.๑ เป็นผลงำนหรือนวัตกรรมที่สำมำรถแก้ปัญหำตำม
วัตถุประสงค์ตอบประโยชน์ควำมต้องกำรอัตรำก ำลัง
แรงงำนในชุมชน ท้องถิ่น และตรงควำมต้องกำรของ
นักเรียนและใช้งำนได้จริง มีควำมแปลกใหม่ ทันสมัยและ
สร้ำงสรรค ์

๑.๒ กระบวนกำรและขั้นตอนกำรผลิตมีกำรบูรณำกำร
สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกันทุกภำคส่วน สร้ำง
กระบวนกำรให้เกิดสมรรถนะทำงสำขำวิชำชีพ 
กระบวนกำรเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่ำงเชื่อมโยง
และเหมำะสม 

๑.๓ ภำพลักษณ์ของผลงำน รูปแบบหรือนวัตกรรม มีกำร
ออกแบบ น ำเทคโนโลยีมำจัดกำรประสิทธิภำพอย่ำง
เหมำะสมและใช้งำนได้โดดเด่น เป็นวิธีกำรที่กลมกลืน
เหมำะสมและเป็นมิตรกับธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

๑.๔ มีกำรน ำเสนอเผยแพร่กำรใช้งำนด้วยวิธีกำร
เหมำะสมน่ำสนใจ ตรงประเด็น และรักษำเวลำ น ำไปสู่
ช่องทำงกำรใช้ประโยชน์ต่อกำรสร้ำงงำนและพัฒนำงำน
อำชีพของชุมชน สังคม และประเทศชำติ 

๒.๑ ด้ำนกำรแก้ปัญหำและประโยชน์ใช้ 

๒.๒ ด้ำนควำมร่วมมือเข้ำมำจัดและช่วยจัดกำรศึกษำ 

๒.๓ ด้ำนกำรออกแบบและกำรใช้เทคโนโลยี 

๓ คะแนน 

 

 

 

๓ คะแนน 

 

 

 

๒ คะแนน 

 

 
 

๒ คะแนน 

 

 

๔ คะแนน 

๓ คะแนน 

๓ คะแนน 
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เกณฑ์การให้คะแนนการน าเสนอผลงาน ๒๐ คะแนน 

ชื่อผลงาน 

ความโดดเด่น 

ประเด็นการให้
คะแนน 

ตัวช้ีวัดคุณภาพตามประเด็น เกณฑ์การ 

ให้คะแนน 

๒. ด้ำนกำรจัด
กระบวนกำร
เรียนรู้รูปแบบ
บูรณำกำรข้ำม
กลุ่มสำระวิชำ
ของคณะ
ครูผู้สอน 

๑. กำรน ำเสนอ
ผลงำนกำรจัด
กระบวนกำร
เรียนรู้รูปแบบ
บูรณำกำรข้ำม
กลุ่มสำระวิชำของ
คณะครูผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๑ เป็นผลงำนหรือนวัตกรรมที่สำมำรถแก้ปัญหำตำม
วัตถุประสงค์ตอบประโยชน์กระบวนกำรของ Problem-
Based Learning และ Project-Based Learning ตำม
กรอบบันได ๕ ขั้น  ที่ท ำงำนร่วมกันของคณะครูผู้สอน
ระดับชั้นแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) ตรงควำม
ต้องกำรของนักเรียนอยำกเรียนรู้และใช้งำนได้จริง มี
ควำมแปลกใหม่ ทันสมัยและสร้ำงสรรค์ 

๑.๒ กระบวนกำรและขั้นตอนกำรผลิตมีกำรบูรณำกำร
ระดับชั้นลดควำมซ้ ำซ้อนของสำระเนื้อหำและกำรบ้ำน
ข้ำมรำยวิชำ ลดเวลำเรียนเพิ่มกิจกรรมกำรเรียนรู้ มีควำม
ร่วมมือกับสถำนประกอบกำร หรือกลุ่มอำชีพอิสระจัด
กระบวนกำรเรียนรู้แบบฝึกและถอดประสบกำรณ์ควำมรู้
ตำมสมรรถนะสำขำวิชำชีพในรำยวิชำเพ่ิมเติม และจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้กำรเป็นผู้ประกอบกำรในวิชำชุมนุม
หรือกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ที่มีกำรใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนเป็นสถำนกำรณ์กระตุ้นได้อย่ำงเชื่อมโยงและ
เหมำะสม 

๑.๓ ภำพลักษณ์ของผลงำน รูปแบบหรอืนวัตกรรม มีกำร
ออกแบบ น ำเทคโนโลยีมำจัดกำรประสิทธิภำพอย่ำง
เหมำะสมและใช้งำนได้โดดเด่น เป็นวิธีกำรที่กลมกลืน
เหมำะสมและเป็นมิตรกับธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

๑.๔ มีกำรน ำเสนอเผยแพร่กำรใช้งำนด้วยวิธีกำร
เหมำะสมน่ำสนใจ ตรงประเด็น และรักษำเวลำ น ำไปสู่
ช่องทำงกำรใช้ประโยชน์ต่อกำรสร้ำงงำนและพัฒนำงำน
อำชีพของชุมชน สังคม และประเทศชำติ 

๓ คะแนน 

 

 
 

 
 

 

๓ คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

๒ คะแนน 

 
 

 

๒ คะแนน 
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ชื่อผลงาน 

ความโดดเด่น 

ประเด็นการให้
คะแนน 

ตัวช้ีวัดคุณภาพตามประเด็น เกณฑ์การ 

ให้คะแนน 

๒. ด้ำนกำรจัด
กระบวนกำร
เรียนรู้รูปแบบ
บูรณำกำรข้ำม
กลุ่มสำระวิชำ
ของคณะ
ครูผู้สอน 

๒. กำรตอบ
ค ำถำม 

 

 

๒.๑ ด้ำนกำรแก้ปัญหำและประโยชน์ใช้ 

๒.๒ ด้ำนกระบวนกำรจัดท ำ และกำรให้แหล่งเรียนรู้ 

๒.๓ ด้ำนกำรออกแบบและกำรใช้เทคโนโลยี 

 

๓ คะแนน 

๔ คะแนน 

๓ คะแนน 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการน าเสนอผลงาน ๒๐ คะแนน 

ชื่อผลงาน 

ความโดดเด่น 

ประเด็นการให้
คะแนน 

ตัวช้ีวัดคุณภาพตามประเด็น เกณฑ์การ 

ให้คะแนน 

๓. ด้ำน
คุณภำพผู้เรียน
และผลงำน 

๑. กำรน ำเสนอ
ผลงำนหรือ
นวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. กำรตอบ
ค ำถำม 

๑. ผลงำนหรือนวัตกรรมที่สำมำรถแก้ปัญหำตำม
วัตถุประสงค์ตอบประโยชน์เพื่อสังคมและใช้งำนได้จริง มี
ควำมแปลกใหม่ ทันสมัยและสร้ำงสรรค์ 
๒. กระบวนกำรและขั้นตอนกำรผลิตมีกำร บูรณำกำร
ทฤษฎีควำมรู้จำก ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และควำมรู้เชิง
บูรณำกำรในศตวรรษท่ี ๒๑ ได้อย่ำงเชื่อมโยงและเหมำะสม 
๓. ภำพลักษณ์ของผลงำน หรือนวัตกรรม มีกำรออกแบบ
เหมำะกำรใช้งำนโดดเด่นสวยงำม ใช้วัสดุอุปกรณ์ และ
วิธีกำรผลิตที่เหมำะสมและเป็นมิตรกับธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
๔. กำรน ำเสนอเผยแพร่กำรใช้งำนน ำไปสู่ช่องทำงกำรใช้
ประโยชน์ กำรสร้ำงงำนและพัฒนำงำนอำชีพของชุมชน 
สังคม และประเทศชำติ 
๒.๑ ด้ำนกำรแก้ปัญหำและประโยชน์ใช้ 
๒.๒ ด้ำนกระบวนกำรจัดท ำ และกำรให้แหล่งเรียนรู้ 
๒.๓ ด้ำนกำรออกแบบและกำรใช้เทคโนโลยี 
 

๓ คะแนน 
 
 
๓ คะแนน 
 
 
๒ คะแนน 
 
 
 
๒ คะแนน 
 
 
๓ คะแนน 
๔ คะแนน 
๓ คะแนน 
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รายช่ือคณะท างาน 

ที่ปรึกษา   

1. นำยกำรุณ สกุลประดิษฐ์  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
2. นำยพะโยม ชิณวงศ์   รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
3. นำยไพรัช แสงทอง   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตนปลำย 

หัวหน้าคณะท างาน นำยณรงค์ เพชรล้ ำ  ส ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตนปลำย 

คณะท างาน 

1. นำงสำวรัตนำ แสงบัวเผื่อน ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
2. นำงสำวรัตนำ อภิรัตน์วรกิจ ส ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตนปลำย 
3. นำงสำวจีระวรรณ ปักกัดตัง ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
4. นำงสำวเปรมวดี ศรีธนพล ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
5. นำงเสำวภำ  ศักดำ  ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
6. นำยสำมำรถ รัตนธำกร ส ำนักนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
7. นำงลดำ  เย็นใจ  ส ำนักนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
8. นำยเอกลักษณ์ ทิมทอง ส ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตนปลำย 
9. นำงสำวอังคนำ จบศรี  ส ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตนปลำย 
10. นำงอังคณำ เคหะฐำน ส ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตนปลำย 
11. นำงสำวบุญญลักษณ์  พิมพำ ศูนย์พัฒนำกำรนิเทศและเร่งรัดคุณภำพทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
12. นำยเฉลิมพล ศรีโยธิน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เขต 4 
13. นำยณภัทร ศรีละมัย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เขต 6 
14. นำงสุพัตรำ เพชรล้ ำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เขต 9 
15. นำงภรณี นันต์ธนะ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เขต 16 
16. นำงวิภำรัตน์ เอ่ียววัฒนำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เขต 16 
17. นำงบังอร ควรประสงค์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เขต 17 
18. นำยปรำโมทย์ ค ำเพชรดี ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เขต 21 
19. นำงวิพำพรรณ ดอนจันทร์โคตร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เขต 21 
20. นำงประทินทิพย์ พรไชยยำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เขต 23 
21. นำงจินดำ  ศรีเที่ยง  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เขต 27 
22. นำงวนิดำ ปำณีนิจ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เขต 27 
23. นำยศักดิ์ดำ ศรีผำวงศ์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เขต 33 
24. ว่ำที่ ร.ต.บัญญัติ สมชอบ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เขต 33 



~ 121 ~ 
 

การจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานท า ตามแนวทางการจดัทกัษะการเรียนรู่ในศตวรรษท่ี 21  

 

25. นำงพิชญำ มณีศร  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เขต 34 
26. นำยมำนะ พิริยพัฒนำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เขต 36 
27. นำงกำนดำ ช่วงชัย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เขต 36 
28. นำงไพรินทร์ เหมบุตร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เขต 41 

 

 

 

 


