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 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีค าสั่งที่ สพฐ. 293/2551  ลงวันที่  11 กรกฎาคม  พ.ศ. 2551  
เรื่องการใช้หลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และค าสั่งที่ สพฐ. 
1239/2560  ลงวันที่  7 สิงหาคม  พ.ศ. 2560 เรื่องให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 
2551 โดยให้โรงเรียนทั่วไปใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง 2560) ในปีการศึกษา 2563 นั้น โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้จัดท าหลักสูตรโรงเรียนดงเจน
วิทยาคม พุทธศักราช 2563 ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
เรียบร้อยแล้ว 
   ทั้งนี้ หลักสูตรโรงเรียนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรงเรียนขั้นพ้ืนฐาน   
เมื่อวันที่  1 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
ประกาศ   ณ  วันที่ 1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

 
 
 

 
              

      สงกรานต์   บุญมี 
 (นายสงกรานต์   บุญมี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



ความน า 
 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรและมีค าสั่งให้ใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561  โรงเรียน   
ดงเจนวิทยาคมได้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรทุกปีการศึกษา โดยการวางแผนและ            
การด าเนินการใช้หลักสูตร การเพ่ิมพูนคุณภาพหลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร จัดท าระเบียบการวัดและประเมินผล ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม และความต้องการของผู้เรียน โรงเรียนดงเจนวิทยาคมได้
ด าเนินการประเมินผลใช้หลักสูตรสถานศึกษา เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และน ามาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ) มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของ
รายวิชาอ่ืนจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มาใช้ เป็นกรอบใน        
การจัดท าหลักสูตรโรงเรียนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 ทั้งการก าหนดวิสัยทัศน์สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เน้นให้นักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เป็นผู้น า
ด้านเทคโนโลยี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามศักยภาพ มีทักษะ
กระบวนการคิด มีจิตอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม  มีทักษะชีวิต และ      
จิตสาธารณะ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ซึ่งเป็นทิศทางหลักในการจัดโครงสร้าง
เวลาเรียน และค าอธิบายรายวิชา โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนดงเจน
วิทยาคม ท าให้หลักสูตรมีคุณภาพ รวมทั้งมีกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาเพ่ิมเติมตาม           
ความต้องการของท้องถิ่น ครอบคลุมสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทุก
กลุ่มเปา้หมาย  

ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะครูและผู้ เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรฉบับนี้ให้
ลุล่วงไปด้วยดี สามารถน าไปใช้เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะกระบวนการคิด 
เป็นคนดีมีคุณธรรม และด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
 



วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน  ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความ

สมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม เป็นผู้น าด้านเทคโนโลยี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ตามศักยภาพ มีทักษะกระบวนการคิด มีจิตอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มี
คุณธรรมจริยธรรม  มีทักษะชีวิต และจิตสาธารณะ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

 
 

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
 หลักสูตรโรงเรียนดงเจนวิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่ง
การพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดนั้น จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ  
5 ประการ  ดังนี้ 

1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมใน 
การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียน
ข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา
ต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล  
และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อ
ตนเองและสังคม 

2. ควำมสำมำรถในกำรคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การ- 
คิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์องค์
ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ   
ท่ีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล  คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ  ในสังคมแสวงหาความรู้  ประยุกต์ความรู้มา
ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
ต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 

4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ   
ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และ 
การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและ
ความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม
และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยี 
ด้านต่าง ๆ  และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้าน 
การเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
 



2 
 

หลักสูตรโรงเรียนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อให้
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 
 1. รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ 
ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ศรัทธา ยึดหมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 2. ซ่ือสัตย์สุจริต หมายถึง หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้อง 
ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่น ท้ังทางกาย วาจา ใจ 
 3. มีวินัย หมำยถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
 4. ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียน 
แสวงหาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
 5. อยู่อย่ำงพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ 
มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 6. มุ่งม่ันในกำรท ำงำน หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความต้ังใจ และรับผิดชอบใน
การท าหน้าท่ีการงานด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
 7. รักควำมเป็นไทย หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วม
อนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยใน       
การส่ือสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 8. มีจิตสำธำรณะ หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 
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หลักสูตรโรงเรียนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

โครงสร้ำงเวลำเรียน 
  

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พทุธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรับ พ.ศ. 2560) 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/
กิจกรรม 

เวลำเรียน 

มัธยมศึกษำตอนต้น มัธยมศึกษำตอนปลำย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 
● กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้     

ภาษาไทย 120 ชม./(3 นก.) 120 ชม./(3 นก.) 120 ชม./(3 นก.) 240 ชม./(6 นก.) 

คณิตศาสตร์ 120 ชม./(3 นก.) 120 ชม./(3 นก.) 120 ชม./(3 นก.) 240 ชม./(6 นก.) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 ชม./(3 นก.) 160 ชม./(4 นก.) 160 ชม./(4 นก.) 280 ชม./(7 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
- ประวัติศาสตร ์
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- หน้าที่พลเมือง 
- ภูมิศาสตร์ 
- เศรษฐศาสตร์ 

 
 

40 ชม./(1 นก.) 
 
 

120 ชม./(3 นก.) 

 
 

40 ชม./(1 นก.) 
 
 

120 ชม./(3 นก.) 

 
 

40 ชม./(1 นก.) 
 
 

120 ชม./(3 นก.) 

 
 

80 ชม./(2 นก.) 
 
 

240 ชม./(6 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 ชม./(2 นก.) 80 ชม./(2 นก.) 80 ชม./(2 นก.) 120 ชม./(3 นก.) 

ศิลปะ 80 ชม./(2 นก.) 80 ชม./(2 นก.) 80 ชม./(2 นก.) 120 ชม./(3 นก.) 

การงานอาชีพ 80 ชม./(2 นก.) 40 ชม./(1 นก.) 40 ชม./(1 นก.) 80 ชม./(2 นก.) 

ภาษาต่างประเทศ 120 ชม./(3 นก.) 120 ชม./(3 นก.) 120 ชม./(3 นก.) 240 ชม./(6 นก.) 

รวมเวลำเรียน(พืน้ฐำน) 880 ชม./(22 นก.) 880 ชม./(22 นก.) 880 ชม./(22 นก.) 1,640 ชม./(41 นก.) 

รำยวิชำเพิ่มเติม 360 ชม./(9 นก.) 440 ชม./(11 นก.) 480 ชม./(12 นก.) รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 
1,600 ชม 

กิจกรรมพฒันำผูเ้รียน 
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมนักเรียน 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 

 
40 ชม. 
80 ชม. 
15 ชม. 

 

 
40 ชม. 
80 ชม. 
15 ชม. 

 

 
40 ชม. 
80 ชม. 
15 ชม. 

 

360 ชม. 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด 1,375 ชั่วโมง 1,455 ชั่วโมง 1,495 ชั่วโมง 
รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 3,600 

ชั่วโมง 
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หลักสูตรโรงเรียนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พทุธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรับ พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 แผนกำรเรียนศิลป์-อุตสำหกรรม (หลักสูตรทวิศึกษำ) 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 (ภำคเรียนท่ี 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 (ภำคเรียนท่ี 2) 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ 
เวลำเรียน 

หน่วยกิต/ชม. 
 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ 
เวลำเรียน 

หน่วยกิต/ชม.) 
รำยวิชำพื้นฐำน 7.0/280  รำยวิชำพื้นฐำน 7.0/280 
ท31101 ภาษาไทย 1  1.0/40  ท31102 ภาษาไทย 2  1.0/40 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1   1.0/40  ค31102 คณิตศาสตร์ 2  1.0/40 
ว30105 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1.0/40  ว30106 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0/40 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0/40  ส31103 สังคมศึกษา 2 1.0/40 
ส31102 ประวัติศาสตร์ไทย 1  0.5/20  ส31104 ประวัติศาสตร์ไทย 2  0.5/20 
พ31101 สขุศึกษาและพลศึกษา 1   0.5/20  พ31102 สขุศึกษาและพลศึกษา 2  0.5/20 
ศ31101 ดนตรี 1   0.5/20  ศ31102 นาฏศิลป์ 1  0.5/20 
ว30111 การออกแบบเทคโนโลยี  0.5/20  ง31102 งานบ้าน  0.5/20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1   1.0/40  อ31102 ภาษาอังกฤษ 2  1.0/40 
รำยวิชำเพ่ิมเติม 8.0/320  รำยวิชำเพ่ิมเติม 9.5/380 
ว30251 คอมพิวเตอร์ 1  1.0/40  ว30252 คอมพิวเตอร์ 2  1.0/40 
ส30231 หน้าที่พลเมืองและสิทธิมนุษยชน 1 0.5/20  ส30232 หน้าที่พลเมืองและสิทธิมนุษยชน 2 0.5/20 
ง30233 พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์   1.0/40  ง30226 อาหารนานาชาติ  1.0/40 
อ30201 ทักษะการฟัง-พูด 1  0.5/20  อ30202 ทักษะการอ่าน-เขียน 1  0.5/20 
อ30219 การฟัง-พูด เชิงสร้างสรรค์ 1 0.5/20  อ30222 การอ่าน-เขียน เชิงสร้างสรรค์ 1  0.5/20 
   ว30280 สะเต็มศึกษา  1.0/40 
ง30291 งานเขียนแบบเทคนิค 3.0/120  ง30290 งานเทคนิคพื้นฐาน 3.0/120 
ง30255 งานฝึกฝีมือ 1.5/60  ง30292 วสัดุช่าง 2.0/80 
รวม 15.0/600  รวม 16.5/660 
     
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 
แนะแนว  20  แนะแนว  20 
ชุมนุม  40  ชุมนุม  40 
เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10  เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
กิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียน   กิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียน  
ห้องสมุด    ห้องสมุด   
รวมเวลำเรียนท้ังสิ้น 670  รวมเวลำเรียนท้ังสิ้น 730 
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หลักสูตรโรงเรียนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พทุธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรับ พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 แผนกำรเรียนศิลป์-อุตสำหกรรม (หลักสูตรทวิศึกษำ) 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 (ภำคเรียนท่ี 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 (ภำคเรียนท่ี 2) 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ 
เวลำเรียน 

หน่วยกิต/ชม. 
 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ 
เวลำเรียน 

หน่วยกิต/ชม.) 
รำยวิชำพื้นฐำน 7.0/280  รำยวิชำพื้นฐำน 7.0/280 
ท32101 ภาษาไทย 3  1.0/40  ท32102 ภาษาไทย 4  1.0/40 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3  1.0/40  ค32102 คณิตศาสตร์ 4  1.0/40 
ว30107 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1  1.0/40  ว30108 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 1.0/40 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0/40  ส32103 สังคมศึกษา 4 1.0/40 
ส32102 ประวัติศาสตร์สากล 1  0.5/20  ส32104 ประวัติศาสตร์สากล 2  0.5/20 
พ32101 สขุศึกษาและพลศึกษา 3  0.5/20  พ32102 สขุศึกษาและพลศึกษา 4  0.5/20 
ศ32101 ทัศนศลิป์ 1  0.5/20  ศ32102 ดนตรี 2  0.5/20 
ง32101 เกษตร  0.5/20  ว30112 วิทยาการค านวณ 0.5/20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3  1.0/40  อ32102 ภาษาอังกฤษ 4  1.0/40 
รำยวิชำเพ่ิมเติม 9.5/380  รำยวิชำเพ่ิมเติม 8.5/340 
ว30253 คอมพิวเตอร์ 3  1.0/40  ว30254 คอมพิวเตอร์ 4   1.0/40 
ส30233 หน้าที่พลเมืองและสิทธิมนุษยชน 3  0.5/20  ส30234 หน้าที่พลเมืองและสิทธิมนุษยชน 4 0.5/20 
ง30245 การปลูกไม้ผลเศรษฐกิจทั่วไป   1.0/40  ว30285 โครงงานคอมพิวเตอร์  1.0/40 
อ30203 ทักษะการฟัง-พูด 2  0.5/20  อ30204 ทักษะการอ่าน-เขียน 2  0.5/20 
อ30220 การฟัง-พูด เชิงสร้างสรรค์ 2 0.5/20  อ30223 การอ่าน-เขียน เชิงสร้างสรรค์ 2 0.5/20 
I30201 ศึกษาความรู้ สร้างองคค์วามรู้ 1.0/40  I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0/40 
ง30293 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ 3.0/120  ง30294 งานเชื่อมและโลหะแผ่น 3.0/120 
ง30212 งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2.0/80  30270 งานเขียนแบบคอมพิวเตอร์ 1 1.5/60 
รวม 16.5/660  รวม 16.0/640 
     
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 
แนะแนว  20  แนะแนว  20 
ชุมนุม  40  ชุมนุม  40 
เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10  เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
กิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียน   กิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียน  
ห้องสมุด    ห้องสมุด   
รวมเวลำเรียนท้ังสิ้น 650  รวมเวลำเรียนท้ังสิ้น 710 
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หลักสูตรโรงเรียนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พทุธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรับ พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนศิลป์-อุตสำหกรรม (หลักสูตรทวิศึกษำ) 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 (ภำคเรียนท่ี 1)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 (ภำคเรียนท่ี 2) 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ 
เวลำเรียน 

หน่วยกิต/ชม. 
 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ 
เวลำเรียน 

หน่วยกิต/ชม.) 
รำยวิชำพื้นฐำน 6.5/260  รำยวิชำพื้นฐำน 6.5/260 
ท33101 ภาษาไทย 5  1.0/40  ท33102 ภาษาไทย 6  1.0/40 
ค33101 คณิตศาสตร์ 5  1.0/40  ค33102 คณิตศาสตร์ 6  1.0/40 
ว30109 วิทยาศาสตร์กายภาพ 3 1.0/40  ว30110 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0/40 
ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0/40  ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0/40 
พ33101 สขุศึกษาและพลศึกษา 5  0.5/20  พ33102 สขุศึกษาและพลศึกษา 6  0.5/20 
ศ33101 นาฏศิลป์ 2  0.5/20  ศ33102 ทัศนศลิป์ 2  0.5/20 
ง33101 งานธุรกิจ  0.5/20  ง33102 งานช่าง  0.5/20 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5  1.0/40  อ33102 ภาษาอังกฤษ 6  1.0/40 
รำยวิชำเพ่ิมเติม 8.5/340  รำยวิชำเพ่ิมเติม 10.5/420 
ว30255 คอมพิวเตอร์ 5  1.0/40    
ว30282 งานกราฟิก  1.0/40  ว30283 การสรา้งเว็บเพจ  1.0/40 
ส30235 หน้าที่พลเมืองและสิทธิมนุษยชน 5 0.5/20  ส30236 หน้าที่พลเมืองและสิทธิมนุษยชน 6 0.5/20 
อ30205 ทักษะการฟัง-พูด 3   0.5/20  อ30206 ทักษะการอ่าน-เขียน 3  0.5/20 
อ30221 การฟัง-พูด เชิงสร้างสรรค์ 3 0.5/20  อ30224 การอ่าน-เขียน เชิงสร้างสรรค์ 3  0.5/20 
ท30220 พฒันาศักยภาพภาษาไทย 1 0.5/20  ท30221 พฒันาศักยภาพภาษาไทย 2 0.5/20 
ค30207 พัฒนาศักยภาพคณิตศาสตร์ 1  0.5/20  ค30208 พัฒนาศักยภาพคณิตศาสตร2์ 0.5/20 
ว30272 พัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ 1  0.5/20  ว30273 พัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ 2 0.5/20 
อ30231 พฒันาศักยภาพภาษาอังกฤษ 1  0.5/20  อ30232 พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ 2 0.5/20 
ง30268 ประเมินราคา 1 1.5/60  ง30295 งานวัดละเอียด 2.0/80 
ง30271 งานเขียนแบบคอมพิวเตอร์ 2 1.5/60  ง30296 งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป 2.0/80 
   ง30297 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 2.0/80 
รวม  15.0/600  รวม 17.0/680 
     
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 
แนะแนว  20  แนะแนว  20 
ชุมนุม  40  ชุมนุม  40 
เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10  เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
กิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียน     
ห้องสมุด      
รวมเวลำเรียนท้ังสิ้น 670  รวมเวลำเรียนท้ังสิ้น 750 
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หลักสูตรโรงเรียนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 
 

กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการคือ การ
ประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน  ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
ประสบผลส าเร็จนั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก
ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับช้ันเรียนระดับสถานศึกษา ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  โดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และ
ความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับช้ันเรียน ระดับ
สถานศึกษา  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติ มีรายละเอียด  ดังนี้ 

1. กำรประเมินระดับชั้นเรียน   
เป็นการวัดและประเมินผลท่ีอยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนด าเนินการเป็นปกติ

และสม่ าเสมอในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย เช่น การซักถาม 
การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน  แฟ้มสะสมงาน  
การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง  เพื่อน
ประเมินเพื่อน ผู้ปกครองร่วมประเมิน 
        การประเมินระดับช้ันเรียนเป็นการตรวจสอบว่าผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้  อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใดมีส่ิงท่ี
จะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด  นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุง
การเรียนการสอนของตนเองด้วย ท้ังนี้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

2. กำรประเมินระดับสถำนศึกษำ   
เป็นการตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค  ผลการประเมินการอ่าน   

คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และเป็นการประเมิน
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่  
ผู้เรียนมีส่ิงท่ีต้องการพัฒนาในด้านใด รวมท้ังสามารถน าผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ และระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะ
เป็นข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตรโครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการ
สอน  ตลอดจนเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษา และการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครองและชุมชน 
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3. กำรประเมินระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถด าเนินการโดยประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วย
วิธีการและเครื่องมือท่ีเป็นมาตรฐานท่ีจัดท าและด าเนินการโดยเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือด้วยความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด และหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังได้จากการตรวจสอบ
ทบทวนข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

4. กำรประเมินระดับชำติ 
เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนท่ีเรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เข้ารับการประเมินผลจากการ
ประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ เพื่อน าไปใช้ในการวางแผน
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของ
ประเทศ 

ข้อมูลการประเมินในระดับต่างๆ ข้างต้น  เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกศึกษาในการ
ตรวจสอบทบทวนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีจะต้อง
จัดระบบดูแลช่วยเหลือ  ปรับปรุงแก้ไข  ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบน
พื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลท่ีจ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียน
ท่ัวไป กลุ่มผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ กลุ่มผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า กลุ่มผู้เรียนท่ีมี
ปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนท่ีปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียนท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจและ
สังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของ
สถานศึกษาในการด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและ
ประสบความส าเร็จในการเรียน สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดท าระเบียบ
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติท่ีเป็นข้อก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน 
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รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (หลักสูตรทวิศึกษา) 

 
ง30212 งานคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น  จ านวน  60 ช่ัวโมง 1.5 หน่วยกิต  
ง30290 งานเทคนิคพื้นฐาน  จ านวน  120 ช่ัวโมง 3.0 หน่วยกิต 
ง30291 เขียนแบบเทคนิค   จ านวน  120 ช่ัวโมง 3.0 หน่วยกิต 
ง30292 วัสดุช่าง    จ านวน   80 ช่ัวโมง 2.0 หน่วยกิต 
ง30293 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน   80 ช่ัวโมง 2.0 หน่วยกิต 
ง30294 งานเช่ือมและโลหะแผ่น  จ านวน  120 ช่ัวโมง 3.0 หน่วยกิต 
ง30295 งานวัดละเอียด   จ านวน   80 ช่ัวโมง 2.0 หน่วยกิต 
ง30296 งานช้ินส่วนเครื่องกลท่ัวไป จ านวน   80 ช่ัวโมง 2.0 หน่วยกิต 
ง30297 งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น  จ านวน   80 ช่ัวโมง 2.0 หน่วยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง30290 งานเทคนิคพื้นฐาน                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   จ านวน 120 ชั่วโมง    จ านวน  3.0 หน่วยกิต 
 

ปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้ การบ ารุงรักษาเครื่องมือ (Hand tools) และเครื่องมือกลเบ้ืองต้น 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน งานวัดและตรวจสอบ งานร่างแบบ งานเล่ือย งานสกัด งานตะไบ 
งานเจาะ งานลับคมตัด งานเกลียว งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น และงานประกอบ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ การบุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบ้ืองต้น 
2. มีทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผลิตช้ินงานตามข้ันตอน แก้ปัญหา และน าไปประยุกต์ใช้              

กับงานอื่นได้ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการท างานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีตเรียบร้อย             

ละเอียด รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และ              
รักษาสภาพแวดล้อม 

รวม 3 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง30291 เขียนแบบเทคนิค                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   จ านวน 120 ชั่วโมง    จ านวน  3.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค 
เส้น ตัวเลข ตัวอักษร มาตราส่วน องค์ประกอบของการบอกขนาดมิติ กระดาษเขียนแบบ การใช้
อุปกรณ์เขียน แบบเบื้องต้น การเขียนเส้น มุม ตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์งานช่างอุตสาหกรรม การ
ใช้มาตราส่วน การบอกขนาดมิติ การสร้างรูปทรงเรขาคณิต ภาพสองมิติ ภาพสามมิติ หลักการฉาย
ภาพฉาย (Orthographic Projection) มุมท่ี 1 และมุมท่ี 3 ภาพพิกทอเรียล (Pictorial) ภาพตัด ภาพ
ช่วย ภาพคล่ีเบ้ืองต้น การบอกขนาดมิติท่ีซับซ้อน และแบบส่ังงาน การอ่านสัญลักษณ์เบื้องต้นในงาน
ช่างอุตสาหกรรม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจหลักการเขียนแบบเทคนิค การใช้เครื่องมือเขียนแบบ 
2. สามารถเขียนภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคล่ีเบ้ืองต้น การบอกขนาดมิติท่ีซับซ้อน

และแบบส่ังงาน 
3. มีเจตคติท่ีดี ในการปฏิบัติงานอย่างประณีตเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการ

ท างานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย 
รวม 3 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง30292 วัสดุช่าง                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   จ านวน 80 ชั่วโมง     จ านวน  2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับ คุณลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน การกัดกร่อนและ
การป้องกันวัสดุชนิดต่างๆ ในงานอุตสาหกรรม โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุต่างๆท่ีมีต่อ
โลหะผสม วัสดุเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน วัสดุไฟฟ้า วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุก่อสร้ าง และวัสดุ
สังเคราะห์ การตรวจสอบวัสดุเบ้ืองต้น 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจหลักการจ าแนกชนิด การแบ่งกลุ่ม ลักษณะ มาตรฐาน สมบัติการใช้งานของวัสดุในงาน
อุตสาหกรรม 

2. สามารถจ าแนก เลือกใช้ ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม 
3. มีเจตคติท่ีดีในการท างาน มีความละเอียดรอบคอบ ค านึงถึงความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม 

รวม 3 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรโรงเรียนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง30293 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   จ านวน 80 ชั่วโมง     จ านวน  2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการของทฤษฎีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น มาตรการ
ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า ทฤษฎีอิเล็กตรอน ความด้านทาน ตัวน า ฉนวน แหล่งก าเนิดไฟฟ้า 
หน่วยวัดไฟฟ้า การใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าเบื้องต้น สัญลักษณ์และอุปกรณ์ติดต้ังไฟฟ้า สายไฟฟ้า 
อุปกรณ์ป้องกันและการต่อสายดิน การท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก โครงสร้าง สัญลักษณ์ 
คุณสมบัติ และวงจรใช้งานของตัวต้านทาน คาปาซิเตอร์ อินดักเตอร์ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เอสซีอาร์ 
วัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หม้อแปลงไฟฟ้า สวิตซ์ ขั้วต่อสาย ปล๊ัก แจ๊ค รีเลย์ ล าโพง ไมโครโฟน 
เครื่องมือกล หัวแร้งบัดกรี คีม ไขควง การใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานท่ีจ าเป็นในทางอิเล็กทรอนิกส์ มัลติ
มิเตอร์ เครื่องจ่ายก าลังงานไฟฟ้า เครื่องก าเนิดสัญญาณ และออสซิลโลสโคป การประกอบ และ
ทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจหลักการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า วัสดุ อุปกรณ์
วงจรไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า 

2. สามารถติดต้ัง ตรวจสอบ ประกอบวงจรและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น 
3. มีเจตคติท่ีดี ปฏิบัติงานอย่างประณีตเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการท างาน

ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย 
รวม 3 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรโรงเรียนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง30294 งานเชื่อมและโลหะแผ่น                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   จ านวน 120 ชั่วโมง     จ านวน  3.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเช่ือมแก๊สและเช่ือมไฟฟ้าเบื้องต้น การแล่นประสาน การ
เช่ือมแผ่นเหล็กกล้าในต าแน่งท่าเช่ือมต่างๆ รอยต่อชน ตัวทีและต่อหน้าแปลน งานโลหะแผ่นเบ้ืองต้น 
การเขียนแผ่นคล่ีอย่างง่าย การขึ้นรูป การประกอบช้ินงานโลหะแผ่น 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจหลักการเบ้ืองต้นในงานเช่ือมและโลหะแผ่น 
2. สามารถเขียนแบบแผ่นคล่ี จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ขึ้นรูป ประกอบงานโลหะแผ่น เตรียม

ขึ้นงาน งานเช่ือมไฟฟ้า เช่ือมแก๊ส แล่นประสานแผ่นเหล็กกล้า รอยต่อชนและต่อตัวที 
3. มีเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงานอย่างประณีตเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการ

ท างานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย 
รวม 3 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรโรงเรียนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง30295 งานวัดละเอียด                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   จ านวน 80 ชั่วโมง     จ านวน  2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการของงานวัดละเอียด ชนิด หน้าท่ี การใช้งาน และ
บ ารุงรักษา เครื่องมือวัดละเอียด แบบมีสเกล และแบบดิจิตอล บรรทัดเหล็ก สายวัด ระดับน้ า 
เครื่องมือวัดละเอียดแบบเล่ือนได้มีสเกล เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ นาฬิกาวัด ใบวัดมุม 
เครื่องมือวัดละเอียดแบบถ่ายขนาด วงเวียนเหล็ก เกจสปริง วัดนอก วัดใน เกจวัดความโตรู เครื่องมือ
วัดละเอียดแบบค่าคงท่ี เกจก้ามปู เกจทรงกระบอก เกจบล็อก เกจวัดเกลียว บรรทัดตรวจสอบความ
เรียบ เกจวัดความเรียบผิว 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจหลักการของงานวัดละเอียด การใช้เครื่องมือวัด และตรวจสอบกับงานช้ินส่วนเครื่องกล 
2. สามารถเลือกใช้ บ ารุงรักษาเครื่องมือวัด และตรวจสอบช้ินงานในงานอุตสาหกรรมตาม

มาตรฐาน 
3. มีเจตคติท่ีดีในการท างาน มีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบต่อการท างานและ

ความปลอดภัย 
รวม 3 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรโรงเรียนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง30296 งานชิ้นส่วนเคร่ืองกลทั่วไป                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   จ านวน 80 ชั่วโมง     จ านวน  2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยถอดประกอบ การวัดและ
ตรวจสอบในงานสวม การถอดประกอบ การติดต้ังและการปรับต้ัง ความปลอดภัยท่ัวไป การวางแผน
ปฏิบัติการ การถอดประกอบช้ินส่วนยึดประสานและช้ินส่วนท่ัวไป สลัก สก รู โบลต์และนัต หมุดย้ า 
สปริง กลไก การถอดประกอบช้ินส่วนส่งก าลัง เพลา ล่ิม สไปลน์ รองล่ืน ตลับลูกปืน เฟือง สายพาน
และพูลเลย์ ลูกเบ้ียว คลัตซ์ คัปปลิง เบรก ความปลอดภัยเฉพาะงาน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจหลักการถอดประกอบ การติดต้ัง และการปรับต้ัง เครื่องมือกล 
2. สามารถวางแผนปฏิบัติการถอดประกอบ ติดต้ัง และปรับต้ังช้ินส่วนยึดประสาน ช้ินส่วน

ท่ัวไปและช้ินส่วนส่งก าลังเครื่องมือกล 
3. มีเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงานอย่างประณีตเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการ

ท างานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย 
รวม 3 ผลการเรียนรู้ 
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                                           หลักสูตรโรงเรียนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง30297 งานเคร่ืองมือกลเบื้องต้น                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6              จ านวน 80 ชั่วโมง     จ านวน  2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การจ าแนกชนิด ส่วนประกอบ หลักการท างาน การบ ารุงรักษา
และหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องมือกลพื้นฐาน การค านวณค่าความเร็วรอบ 
ความเร็วตัด อัตราการป้อน องค์ประกอบท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน งานลับคมตัด งานตัด งานกลึง 
งานกัด งานไส งานเจาะ ตามแบบส่ังงาน และหลักความปลอดภัย 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการท างาน การค านวณ ในงานเครื่องมือกลพื้นฐาน  
2. สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานลับคมตัด งานตัด เจาะ กลึง กัด ไส ด้วยเครื่องมือกลเบ้ืองต้น 
3. มีเจตคติและมีกิจนิสัยท่ีดีในการท างานด้วยความละเอียด รอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ 

สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม 
รวม 3 ผลการเรียนรู้ 
 
  



18 

 

                                           หลักสูตรโรงเรียนดงเจนวิทยาคม พุทธศักราช 2563 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมท่ีมุงใหผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่าง
รอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ ท้ังร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มี
ศีลธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชนเพื่อสังคม สามารถ
จัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
 
 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้ จักตนเอง รู้รักษ์
ส่ิงแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตท้ังในด้านการเรียนและ
อาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ท้ังยังเป็น
กิจกรรม ท่ีช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 
  นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว จ านวน 20 ช่ัวโมงต่อภาคเรียน 
 

  แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว  
  1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ธรรมชาติของผู้เรียน 
  2. วิเคราะห์สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ วิ สัยทัศน์ของ  
สถานศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
  3. ก าหนดสัดส่วนของกิจกรรมแนะแนวให้ครอบคลุมด้านการศึกษา ด้านอาชีพ  ด้าน
ส่วนตัวและสังคม โดยยึดสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ตลอดจนธรรมชาติของ ผู้เรียนและ
เป้าหมายของสถานศึกษา โดยครูผู้ปกครอง และผู้เรียนมีส่วนร่วม  
  4. ก าหนดวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษา เป็นระดับการศึกษา 
และช้ันปี 
  5. ออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรม  เวลา
จัดกิจกรรม หลักฐานการท ากิจกรรม และการประเมินผล 
  6. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวรายช่ัวโมง ประกอบด้วย ช่ือกิจกรรม จุดประสงค์  
เวลา เนื้อหา/สาระ วิธีด าเนินกิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ และการประเมินผล  
  7. จัดกิจกรรมแนะแนวตามแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวและประเมินผลการจัด กิจกรรม 
  8. ประเมินเพื่อตัดสินผล และสรุปรายงาน 
 
 2. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัด และ
ความสนใจ โดยเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัย การไม่เห็นแก่ตัว ความเป็น  ผู้น าผู้
ตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจ ความมีเหตุผล การ
ช่วยเหลือแบ่งปันกัน และความเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
  กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 
  2.1 กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   
1-3 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง จ านวน     
20 ช่ัวโมงต่อภาคเรียน 
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  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี
  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งปลูกฝังระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์ เพื่อการอยู่ 
ร่วมกัน ให้รู้จักการเสียสละและบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม และวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งการ
จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยโรงเรียนดงเจน
วิทยาคม ก าหนดหลักสูตรเป็น ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
 

  แนวการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
  การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี มีแนวทางการจัดกิจกรรมตามวิธีการลูกเสือ (Scout 
Method) ซึ่งมีองค์ประกอบ 7 ประการ คือ 
  1. ค าปฏิญาณและกฎ ถือเป็นหลักเกณฑ์ท่ีลูกเสือทุกคนให้ค ามั่นสัญญา ว่าจะปฏิบัติ 
ตามกฎของลูกเสือ กฎของลูกเสือมีไว้ให้ลูกเสือเป็นหลักในการปฏิบัติ ไม่ได้ “ห้าม” ท า หรือ “บังคับ” 
ให้ท า แต่ถ้า “ท า” ก็จะท าให้เกิดผลดีแก่ตัวเอง เป็นคนดี ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีเกียรติ เช่ือถือได้ 
ฯลฯ  
  2. เรียนรู้จากการกระท า เป็นการพัฒนาส่วนบุคคล ความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ ของ
ผลงานอยู่ท่ีการกระท าของตนเอง ท าให้มีความรู้ท่ีชัดเจน และสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตัวเองได้ 
และท้าทายความสามารถของตนเอง  
  3. ระบบหมู่ เป็นรากฐานอันแท้จริงของการลูกเสือ เป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกัน การ
ยอมรับซึ่งกันและกัน การแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็น การเรียนรู้ 
การใช้ประชาธิปไตยเบื้องต้น 30 แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
  4. การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ฝึกให้มีความเป็นหนึ่งเดียวในการเป็นสมาชิกลูกเสือเนตร 
นารี ด้วยการใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ได้แก่ เครื่องแบบ เครื่องหมาย การท าความเคารพ รหัส  ค า
ปฏิญาณ กฎ คติพจน์ ค าขวัญ ธง เป็นต้น วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนตระหนักและภาคภูมิใจ  ในการ
เป็นสมาชิกขององค์การลูกเสือโลก ซึ่งมีสมาชิกอยู่ท่ัวโลกและเป็นองค์กรท่ีมีจ านวนสมาชิก มากท่ีสุด
ในโลก  
  5. การศึกษาธรรมชาติ คือ ส่ิงส าคัญอันดับหนึ่งในกิจกรรมลูกเสือ ธรรมชาติ อันโปร่งใส
ตามชนบท ป่าเขา ป่าละเมาะ และพุ่มไม้ เป็นท่ีปรารถนาอย่างยิ่งในการไปท ากิจกรรม  กับธรรมชาติ 
การปีนเขา ต้ังค่ายพักแรมในสุดสัปดาห์หรือตามวาระของการอยู่ค่ายพักแรม ตามกฎระเบียบ เป็นท่ี
เสน่หาแก่เด็กทุกคน ถ้าขาดส่ิงนี้แล้ว ก็ไม่เรียกว่าใช้ชีวิตแบบลูกเสือ 
  6. ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดให้เด็กท าต้อง ให้มี
ความก้าวหน้าและดึงดูดใจ สร้างให้เกิดความกระตือรือร้นอยากท่ีจะท า และวัตถุประสงค์ ในการจัด
แต่ละอย่างให้สัมพันธ์กับความหลากหลายในการพัฒนาตนเอง เกมการเล่นท่ีสนุกสนาน  การแข่งขัน
กันก็เป็นส่ิงดึงดูดใจและเป็นการจูงใจท่ีดี 
  7. การสนับสนุนโดยผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เป็นผู้ท่ีช้ีแนะหนทางท่ีถูกต้องให้แก่เด็ก เพื่อให้ เขา
เกิดความมั่นใจในการท่ีจะตัดสินใจกระท าส่ิงใดลงไป ท้ังคู่มีความต้องการซึ่งกันและกัน เด็กก็ต้องการ
ให้ผู้ใหญ่ช่วยช้ีน า ผู้ใหญ่เองก็ต้องการน าพาให้ไปสู่หนทางท่ีดี ให้ได้รับการพัฒนา อย่างถูกต้องและดี
ท่ีสุด จึงเป็นการร่วมมือกันท้ังสองฝ่าย 
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  กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
  กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมอาสาสมัครนานาชาติส าหรับเด็กผู้หญิงและสตรี
ท่ีสนใจ โดยไม่จ ากัดเช้ือชาติ วรรณะ และศาสนา มีเป้าหมายเพื่อฝึกเด็กผู้หญิงให้เป็นพลเมืองดี  มี
ประโยชน์ต่อสังคม ตามหลักการท่ี Lord Baden Powell ผู้ก่อต้ังกิจกรรมลูกเสือและผู้บ าเพ็ญ 
ประโยชน์ได้ก าหนดไว้ โดยการฝึกทักษะต่าง ๆ ให้มีความพร้อมท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์  
สังคม และคุณธรรม มีค าปฏิญาณและกฎ 10 ข้อ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี โดย
มีการจัดองค์กร การบริหารตามข้อบังคับ และนโยบายขององค์การผู้บ าเพ็ญประโยชน์แห่งโลก      
(The World Association of Guides and Girl Scouts) 
 

  แนวการจัดกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
  การจัดกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์มีขอบข่ายท่ีประกอบด้วย ข้อก าหนด จุดประสงค์  
สาระกิจกรรม กระบวนการฝึก หลักสูตรพื้นฐาน พิธีการ และเครื่องแบบ โดยโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
ก าหนดหลักสูตรเป็น รุ่นท่ี 3 ผู้บ าเพ็ญประโยชน์รุ่นกลาง ได้แก่ เยาวสตรีอายุประมาณ 12-15 ปี 
เรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)  
  กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ มีแนวการจัดกิจกรรมเฉพาะ 9 ข้อ ดังนี้  
  1. ให้ยึดม่ันและปฏิบัติตามค าปฏิญาณและกฎของกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์  
(Promise and Laws) วิธีการนี้จะช่วยสร้างอุปนิสัยท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
และ ตระหนักในหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อชุมชนและประเทศชาติ  
  2. ระบบหมู่ (Patrol System) ฝึกการท างานร่วมกันเป็นทีมท่ีเรียกว่า ระบบหมู่ โดยให้ 
ท างานร่วมกันเป็นหมู่เล็ก ๆ  7-8 คน ฝึกความเป็นผู้น าและผู้ตามในการปกครองตนเอง วิธีการนี้ช่วย
พัฒนาทักษะความเป็นประชาธิปไตย  
  3. เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้รู้ถึงความสนใจ ความสามารถ 
และความต้องการของตน 
  4. ฝึกพัฒนาตนเองให้ ก้าวหน้า  (Progressive Development) ให้มีการปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงตัวเอง รู้จักสร้างโอกาสในการท าส่ิงใหม่ ๆ ท่ีท้าทายความสามารถด้วยตนเอง วิธีการนี้  
จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาความสนใจและความสามารถของตนยิ่งขึ้น 
  5. ให้มีความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างเด็กและผู้ใหญ่  (Active Co-operation 
between Youths and Adults) เป็นความร่วมมือด้านความคิด การวางแผน การตัดสินใจ การ
ด าเนินกิจกรรม และการประเมินผลร่วมกัน ความร่วมมือนี้ต้ังอยู่บนพื้นฐานของการส่งเสริมให้คนรุ่น
เยาว์ได้ พัฒนาตนเองและมีความรับผิดชอบ วิธีการนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างเด็กและได้
เห็น แบบอย่างท่ีดีของผู้ใหญ่ด้วย 
  6. การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน (Symbolism) ฝึกให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันในการ เป็น
สมาชิกผู้บ าเพ็ญประโยชน์ด้วยการใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ได้แก่ เครื่องแบบ เครื่องหมาย การท าความ
เคารพ รหัส ค าปฏิญาณ กฎ คติพจน์ ค าขวัญ ธง วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนตระหนัก และภาคภูมิใจใน
การท่ีเป็นสมาชิกขององค์การผู้บ าเพ็ญประโยชน์แห่งโลก ซึ่งมีสมาชิกอยู่ท่ัวโลก และเป็นองค์กรสตรีท่ี
มีจ านวนสมาชิกมากท่ีสุดในโลก 
  7. กิจกรรมกลางแจ้ง (Outdoor Activities) ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นและฝึก การ
เตรียมพร้อมเสมอ ด้วยการใช้กิจกรรมกลางแจ้งและการอยู่ค่ายพักแรม วิธีการนี้ช่วยให้ผู้เรียน มีความ
พร้อมในการด าเนินชีวิต 
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  8. ฝึกให้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน (Community Service) วิธีการนี้จะท าให้ผู้เรียนได้
ฝึก นิสัยการบ าเพ็ญประโยชน์ และมีความรับผิดชอบในการช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน ประเทศชาติ และ
สังคมโลก 
  9. เรียนรู้เก่ียวกับนานาชาติ (International Experience) ท้ังด้านวัฒนธรรมศาสนา 
และ วิถีชีวิต วิธีการนี้ช่วยให้ผู้เรียนยอมรับความแตกต่างของบุคคลในชาติและสังคมโลก เพื่อลดข้อ
ขัดแย้ง และรู้จักพึ่งพาอาศัยกันเป็นการสร้างสันติสุขในโลก 
 
  2.2 กิจกรรมชุมนุม เป็นกิจกรรมผู้เรียนท่ีให้นักเรียนรวมกลุ่มกัน จัดขึ้นตามความสนใจ 
ความถนัด ความสามารถของผู้เรียน 
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม จ านวน 20 ช่ัวโมงต่อภาค
เรียน และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม จ านวน 40 ช่ัวโมงต่อภาคเรียน 
 

  แนวการจัดกิจกรรมชุมนุม 
  1. นักเรียนรวมกลุ่มกันจัดต้ังกิจกรรมชุมนุมข้ึนตามความสนใจและความถนัด โดยเชิญครู
มาเป็นท่ีปรึกษา ให้ค าแนะน า 
  2. นักเรียนก าหนดจุดประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินการ ส่ือและอุปกรณ์ และการวัด
และประเมินผล  
  3. นักเรียนร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตามระเบียบของชุมนุม  และมีผลงาน/ช้ินงาน/
คุณลักษณะตามท่ีก าหนดไว้ โดยมีครูท่ีปรึกษากระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนมีการถอดประสบการณ์
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และเผยแพร่กิจกรรม 
 
 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมท่ีต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ 
พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและ  
พัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความส าคัญท้ังความรู้และคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมโดย  ให้ผู้เรียน
คิดสร้างสรรค์ออกแบบกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหลากหลายรูปแบบ เพื่อแสดงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะจิตอาสา 
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ต้องเข้าร่วมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ จ านวน 45 
ช่ัวโมง และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
จ านวน 60 ช่ัวโมง 
   

  แนวการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
  การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เน้นให้ผู้เรียนร่วมกันส ารวจและ  
วิเคราะห์สภาพปัญหา ร่วมกันออกแบบการจัดกิจกรรม วางแผนการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรม ตาม
แผน ร่วมสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม ร่วมรายงานผล พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่
ผลการจัดกิจกรรม  
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  การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ผู้เรียนสามารถเลือกจัดกิจกรรมหรือ  
เข้าร่วมกิจกรรมได้ ดังนี้ 
  1. จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน (กิจกรรมในวิถีชีวิตโรงเรียนเพื่อปลูกฝังจิตอาสา) เป็น
กิจกรรมท่ีผู้เรียนและครูท่ีปรึกษากิจกรรมร่วมกันวางแผนปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาในวิถีชีวิตของช้ัน
เรียนและโรงเรียนจนเกิดเป็นนิสัยในการสมัครใจท างานต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งงาน  
เหล่านี้จะขยายขอบเขตจากใกล้ตัวไปสู่สังคมท่ีอยู่ภายนอกได้  
  2. จัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียน (กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคม) เป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียน  
ได้รับการสนับสนุนตามแผนการจัดกิจกรรม โดยให้ท ากิจกรรมด้วยความสมัครใจท่ีเป็นประโยชน์แก่
ชุมชนและสังคมโดยรวม 
 
 แนวทางการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นการตรวจสอบความสามารถและพัฒนาการด้าน
ต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและประเมินตามสภาพจริง โดยก าหนดผล
การประเมินเป็น  “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน”  
  ผ่าน   หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติ 
       กิจกรรม และมีผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ 
       ท่ีกิจกรรมก าหนด  
  ไม่ผ่าน  หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์  
       ไม่ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม หรือมีผลงาน/ช้ินงาน/ 
       คุณลักษณะ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกิจกรรมก าหนด 
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เกณฑ์การจบการศึกษา 
 
 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม โดยเป็นวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และ
รายวิชาเพิ่มเติม จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นวิชาพื้นฐาน  
66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 
 3. ผู้เรียนมีผลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
 4. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
 5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมีผลการประเมิน ในระดับ “ผ่าน” ทุกกิจกรรม 
 
 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม โดยเป็นวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต และ
รายวิชาเพิ่มเติม จ านวนไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
 2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นวิชาพื้นฐาน  
41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 3. ผู้เรียนมีผลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
 4. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
 5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมีผลการประเมิน ในระดับ “ผ่าน” ทุกกิจกรรม 
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

1. นายสงกรานต์  บุญมี ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นายอุทิศ  สาธิพา รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
3. นางสุพัตรา  นาแพร่ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  กรรมการ 
4. นางเรือนค า  ค าโมนะ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
5. นายสุรจิต  จิตตางกูร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
6. นายบัญชา  อานนท์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
  และเทคโนโลยี 
7. นางศิวัชญา  ไชยมงคล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา กรรมการ 
  ศาสนา และวัฒนธรรม 
8. นายกิฬาวุฒิ  เผ่าเครื่อง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา กรรมการ 
  และพลศึกษา 
9. นางสาวปวริศา  วังผา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการ 
10. นายประพันธ์  ปนยะ หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ กรรมการ 
11. นางสาวชุดาภรณ์  แท่นอ่อน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
12. นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุล หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่าย     กรรมการ 

  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

13. นางสาวจินตนา   วิยานัน   กรรมการ 
14. นางจินดา   เช้ือเมืองพาน   กรรมการเลขานุการ 

 
 

คณะกรรมการจัดท าเอกสารหลักสูตร 
1. นายอุทิศ  สาธิพา  ประธานกรรมการ 
2. นางสุพัตรา  นาแพร่  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวปวริศา  วังผา  กรรมการ 
4. นางสาวจินตนา   วิยานัน   กรรมการ 
5. นางจินดา   เช้ือเมืองพาน   กรรมการเลขานุการ 

 
 


