
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตร

ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ครั้งที่ 1 / 2563 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

 ณ หอประชุมอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ผู้ข้าร่วมประชุม 

1. นายเพิ่มพูน   พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. นางสายใหม  นันทศรี  รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
3. รศ. จิระพันธ์  ห้วยแสน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
4. รศ. สุพรรณ  สุดสนธิ ์  รองอธิการมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
5. ผศ. อำภาศรี  พ่อค้า  คณบดีคณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
6. นายนพรัตน์ ผกาเชิด  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
7. ผศ. สิน เกมตคุ    (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ 
8. น.ส. ศจีทิพย์ ตาลพันธุ์  (แทน) ผอ.สพป.กส. 1 
9. นายปรเมษฐ์  ไผ่ฤทธิ์  (แทน) ผอ.สพป.กส. 2 
10. นายเสกสรร มีสารพันธ์  (แทน) ผอ.สพป.กส. 3 
11. น.ส.สรญธร  ไผ่พุทธ  (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
12. นางสุนันทา ญาณสิทธ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
13. นางมุจรินทร์ เตชะ   (แทน) จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ 
14. นางสาวจิตชญา อ่ำสาริกา  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ 
15. นางสาวสาวิตรี ภูเงินงาม นักวิชาการปฏิบัติการ 
16. นายประทีป บุญครอง  ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช.3 
17. นางจารุวรรณ รัตนมาลี  ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องคำ 
18. นายปราโมทย์ โพธิไสย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนกมลาไสย 
19. ผศ.ทรงกรด  พิมพิศาล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
20. ผศ.ศาตรา  สหัสทัศน์  ผู้ช่วยอธิการบดี ฝา่ยวิเทศสัมพันธ์ และศูนยภ์าษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์  
21. นางสาวสชุาดา  สุรางค์กุล รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์
22. ผศ.โกศล  เรืองแสน  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

23. นางสาวมัลลิกา  นาจันทอง รองคณบดีคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์
24. นายสุขสันต์  พรมบุญเรือง หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
25. ผศ.ชุลิดา เหมตะศิลป์  หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทั่วไป มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
26. ผศ.พิพิธนวดี  สมคะเณย์ หัวหน้ากลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
27. นางสาวปุณิกา  ฉายเสมแสง หัวหน้ากลุ่มวิชาสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
28. นายมนชาย  ภูวกิจ  หัวหน้ากลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
29. ผศ.ชนกกานต์  สหัสทัศน์ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 



30. นางวิราวรรณ  เหมันต์  อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
31. นายวรรณพล  พิมพะสาลี อาจารยส์าขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ มหาวิทยาลยักาฬสนิธุ์ 
32. นางสาวเนตรดารา  จันทร์อุตส่าห์ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
33. นางจตุพร  คำสงค์   อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
34. นายชัชพงศ์  บางใบ  อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
35. นายวทัญญู  แก้วสุพรรณ อาจารยส์าขาวิชาสหวิทยาการ และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์
36. นางสาววรรณธิดา ยลวิลาศ อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
37. นางสาวนคินทร พัฒนชัย อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
38. นางสาวปารมี  ลางคุลานนท์ อาจารยส์าขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
39. นางปุณญณุช  จันทร์สมุด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์

40. นายชัยมงคล  รัตนประกรณ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่องคำ 
41. นายพลาวุฒิ  บรรพสินธุ์   รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่องคำ 
42. นายพิเชษฐ์  ธิสามี    ครู โรงเรียนร่องคำ                    
43.  นางสุภาพ  โคตรเพ็ง   ครู โรงเรียนร่องคำ                     
44.  นายไชยา  จันทร์เรือง   ครู โรงเรียนร่องคำ                     
45.  นายระวี  พะยามาตร   ครู โรงเรียนร่องคำ                     
46.  นายสู้ศึก  อัครเจริญทรัพย์  ครู โรงเรียนร่องคำ                     
47.  นายจตุพล ไฝชอบ   ครู โรงเรียนร่องคำ                     
48.  นางอรทัย  ย่อมสระน้อย  ครู โรงเรียนร่องคำ                     
49.  นางเพ็ญศิริ  ไสยสาลี   ครู โรงเรียนร่องคำ 
50. นายชญานนท์  คันทะมาตย์  ครู โรงเรียนร่องคำ 
51. นางสาวชุติกาญจน์  อุ่นประเดิม ครู โรงเรียนร่องคำ   
52. นางสาวยุพดี  ปรีดี   ครู โรงเรียนร่องคำ 
53. นายณัฐพล  ไสยสาลี   ครู โรงเรียนร่องคำ 
54. นางสาววารี  วันอุทา   ครู โรงเรียนร่องคำ 
55. นางสาวนภาภรณ์  พิทักษ์  ครู โรงเรียนร่องคำ 
56. นางสาวพลับพลึง  ยอดมีสี  ครู โรงเรียนร่องคำ 
57. นายวัขระ  บัวศรี    ครู โรงเรียนร่องคำ 
58. นางสาวพรเพ็ญ  แดนนานารถ ครู โรงเรียนร่องคำ 
59. นางสาวเยาวเรส ทิพชภา  ครู โรงเรียนร่องคำ 
60. นายกิตติชัย  ใจปา    ครผูู้ช่วย โรงเรียนร่องคำ 
61. นายณรงค์ศักดิ์ สีหะวงษ์   ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 
62. นางปราณี  นาถมทอง   ครู โรงเรียนกมลาไสย      
63. นางสาวเฟ่ืองฤทัย  ดลสถิต  ครู โรงเรียนกมลาไสย                         
64. นางไพวรรณ  ดอนกระสินธุ์  ครู โรงเรียนกมลาไสย 
65. นางเจตสุดาภรณ์  ยุบลไสย  ครู โรงเรียนกมลาไสย  
66. นางสาวชลธิชา  งามศิริอุดม  ครู โรงเรียนกมลาไสย 



67. นางสาวมณฑิรา สุเทวี   ครู โรงเรียนกมลาไสย 
68. นางสาวสารฤทธิ์  โพธิราช  ครู โรงเรียนกมลาไสย 
69. นางกุหลาบ  ไชยจำนงค์   ครู โรงเรียนกมลาไสย          
70. นางสาวประภัสสร บัวคำภู  ครู โรงเรียนกมลาไสย   
71. นายอภิชยั สารทอง อาจารยส์าขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ และระบบอัตโนมตัิ มหาวทิยาลัยกาฬสินธุ์   
72. นายภูร ิจันทิมา             อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์  
73. นายไพฑูรย์  ทิพย์สันเทียะ   อาจารยส์าขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ   และดิจิทัล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์      
74. ว่าที่ร้อยตรีพิชิตชัย บุญแสน  เจ้าหน้าท่ีนักวิชาการคอมพิวเตอรส์ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์
75. นายปิยะ บุญราช   เจ้าหน้าท่ีนักวิชาการคอมพิวเตอรส์ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์
76. นางสาวพิชญ์พัณณ์กุณ พันสด ศึกษานิเทศก์ สพม.24 
77. นางศุภัค  ดอนกระสินธุ์   ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการกาฬสินธุ์ 
78. นางสาวจุฑารัตน์  สุพลแสง  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการกาฬสินธุ์ 
79. นายรังสิต  อยู่หนูพะเนาว์        ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการกาฬสินธุ์ 
80. นายชัยมงคล  กล้าขยัน   ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการกาฬสินธุ์ 
81.นางสาวเอมอร  พิมพโส   เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานศึกษาธิการกาฬสินธุ์ 

 
  

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นโครงการต่อเนื่อง                     
ซ่ึงดำเนนิการมาแล้ว 3 ปงีบประมาณ แต่สบืเนือ่งมาจากการยา้ยบริหารและครูผู้สอน จึงควรมีการประชุม
คณะกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนโครงการและเป็นการสร้างความเข้าใจกับบุคลากรใหม่ท่ีอยู่ในโรงเรียนนำร่องเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจที่ตรงกันในการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุม  
...............................................ไม่มี............................................................................................................................. .. 
............................................................................ ..................................................................................................  
ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

3.1 คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที ่ 12609/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริม
เวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

3.2 หลักการและเหตุผล ของโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและแนวทาง
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ทั้งในด้านความรู้ ความคิด การปฏิบัติ
คุณธรรมชีวิตความเป็นอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีมีขีดความสามารถในการแช่งชัน การเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถดำรงชีวิตไต้อย่างมี
ความสุขบนพ้ืนฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพห รือ



ศึกษาต่อตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ได้กำหนด
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ "ประเทศชาติมั่นคงประชาชนความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง                
สังคมเป็นธรรม  ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน " พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง                
และมีคุณภาพ  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติที่ส่งเสริมในการพัฒนาประเทศในด้านกำลังคนที่กล่าวในการนี้คือ                 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพ
ของประเทศ ในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ 1) "ต่อยอดอดีต 2) "ปรับปัจจุบัน"              
และ3) "สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต" และยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย                 
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ อ่ืน มัธยัสถ์  อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย   รักษาศีลธรรม                  
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต              
สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพ
ตามความถนัดของตนเอง  กอปรกับนโยบายของรัฐบาล ตามแผนการศึกษาชาติกำหนดให้มีการเพ่ิมสัดส่วน
ผู้เรียนสายอาชีพและสายสามัญ ภายในปี 2565 ให้ได้ 45 ต่อ 55 ซึ่งในปีการศึกษา 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์มี
สัดส่วนผู้เรียนเข้าเรียนสายอาชีพต่อสายสามัญ เท่ากับ 37 ต่อ 63  

ดังนั้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะดังกล่าวจึงมีความจำเป็นจะต้องปรับหลักสูตรให้ทันสมัย 
พัฒนากระบวนการคิด และทักษะที่จำเป็น มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับความสามารถและความถนัดของ
ผู้เรียนแต่ละคน ตลอดทั้งสอดคล้องกับสภาพบริบทของแต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ มีงานทำ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  และ
ขณะเดียวกันเพ่ือขับเคลื่อนการเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพต่อสายสามัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ให้บรรลุ
เป้าหมายที่กำหนด โดยผ่านการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับจังหวัด 

3.3 วัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ                     
พ.ศ. 2564  

เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษา                    
ขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ และกลุ่มอาชีพตาม
นโยบาย ไทยแลนด์ 4.0  ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษ ที่ 21  



 
 
 

   3.4  โมเดลไทยแลนด์ 4.0 หรือ ‘ประเทศไทย 4.0’ โมเดลใหม่ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ประเทศไทยที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ ‘เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม’ (Value–Based 
Economy) เพ่ือก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง เมื่อบริบททางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง ทำให้
ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องปรับตัว เพื่อให้ธุรกิจอุตสาหกรรม
สามารถเติบโตท่ามกลางบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์                                      

(Health, Wellness & Bio-Med) 
กลุ่มท่ี 3 กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกล ที่ใช้ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) 
กลุ่มท่ี 4 กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, Internet of Things, Artificial Intelligence & 
Embedded Technology) 

กลุ่มท่ี 5 กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง                      
(Creative, Culture & High Value Services) 
 
 3.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 หลักสูตร หมายถึง รายวิชาหรือความรู้ต่าง ๆ ที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน แผนการ
จัดการศึกษาที่สถานศึกษาจัดไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนประสบการณ์
ทางการศึกษาทั้งหมดที่สถานศึกษาวางแผนและจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือให้บรรลุจัดมุ่งหมาย        
ที่วางไว้ 
 หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา หมายถึง หลักสูตร  
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ปรับให้สอดคล้องกับหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้สามารถนำหน่วยกิต ไปใช้ในการเชื่อมโยงและการศึกษาแบบต่อเนื่อง               
เพ่ือลดเวลาเรียนและลดความซ้ำซ้อนในการเรียน สามารถจูงใจให้ผู้เรียนเลือกเรียนสายอาชีพในจังหวัดมากขึ้น 



 เวทีและประชาคม หมายถึง การสร้างความร่วมมือ ร่วมแสดงความคิดเห็น ระดมสมอง  ในการพัฒนา
หลักสูตรการจัดการศึกษาระดับการอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้สามารถนำหน่วยกิตการเรียนไปใช้ใน
การเชื่อมโยงและการศึกษาแบบต่อเนื่อง เพ่ือลดเวลาเรียนและลดความซ้ำซ้อนในการเรียน สามารถจูงใจให้มี
อัตราส่วนผู้เรียนเลือกเรียนสายอาชีพในจังหวัดมากขึ้น 

3.6 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ สถานศึกษาของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เปิดสอนมัธยมศึกษา                      
สถาบันอาชีวศึกษา  และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

3.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเชื่อมโยงหลักสูตร  
 3.7.1 เสริมสร้างความร่วมมือทางการศึกษาโดยเฉพาะด้านการศึกษาที่จะนำไปสู่การมีรายได้         

ในอนาคต 
 3.7.2 การจัดการศึกษาที่ส่งเสริมเก้ือกูลซึ่งกันและกัน 
 3.7.3 สามารถเทียบโอนการเรียนรู้ และประสบการณ์ ทำให้ไม่เสียเวลาเรียนซ้ำ 
 3.7.4 ใหโ้อกาสสำหรับผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถของตนเองอย่างแท้จริง 
 3.7.5 เพ่ิมโอกาสการเรียนต่อโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก 
 
3.8 ผลการดำเนินการของโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและแนวทาง

พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
 3.8.1 ผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาหลักสูตรในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น โดย ส ำนั ก ง าน ศึ ก ษ าธิ ก า ร
จังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด จึงประกาศรับสมัครสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานทางการศึกษาประเภทมัธยมศึกษา/ขยายโอกาสทางการศึกษา ประกวดการพัฒนาหลักสูตรฯ                  
โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา             
ที่ส่งเสริม สอดคล้อง กับการพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรมไทยแลนด์ ๔.๐   และบริบทของพ้ืนที่จังหวัด ซึ่ง
ให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา และมีผลการคัดเลือกสถานศึกษา                 
จำนวน 6 แห่ง  ดังนี้ 

1. โรงเรียนร่องคำ สพม.24 สาขา แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
2. โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร   สพม.24 สาขา ธุรกิจค้าปลีก 
3. โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม.24 สาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม 
4. โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา สพป.กๆาฬสินธุ์ เขต 1 สาขา เทคโนโลยีการอาหาร/อาหารและโภชนาการ 
5. โรงเรียนเชียงสาศลิปสถาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒       สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ 
6. โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 สาขา สิ่งทอและการออกแบบ (ผ้าไหมแพรวา ) 

 
 

โครงสร้างหลักสูตร  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนร่องคำ 
รายวิชาเลือกเสรี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

ว๒๐๒๘๑ หุ่นยนต์เบื้องต้น       ๒  ช่ัวโมง/สัปดาห์  ๑.๐ หน่วยกิต 
ว๒๐๒๘๒ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  เบื้องต้น  ๒  ช่ัวโมง/สัปดาห์  ๑.๐ หน่วยกิต 

   



ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
ว๒๐๒๘๓ แมคคาทรอนิกสห์ุ่นยนต ์    ๒  ช่ัวโมง/สัปดาห์  ๑.๐ หน่วยกิต 
ว๒๐๒๘๔ งานออกแบบวิศวกรรมด้วย SolidWorks ๒  ช่ัวโมง/สัปดาห์  ๑.๐ หน่วยกิต 

   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ว๒๐๒๘๕ การเขียนโปรแกรมควบคุมสมองกล    ๒  ช่ัวโมง/สัปดาห์  ๑.๐ หน่วยกิต 
ว๒๐๒๘๖ โครงงานสมองกลฝังตัว     ๒  ช่ัวโมง/สัปดาห์  ๑.๐ หน่วยกิต 

  

 

 

 

 

 

3.8.2 ผลการดำเนินการประจำปีปีงบประมาณ 2562 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา
ประเภทมัธยมศึกษา/ขยายโอกาสทางการศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น) คัดเลือกการพัฒนาหลักสูตรฯ ที่ส่งเสริม 
สอดคล้อง กับการพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรมไทยแลนด์  ๔ .๐   และบริบทของพ้ืนที่ จังหวัด                            
ซึ่งให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา การดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาดังกล่าว 
เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย  และมีผลการคัดเลือกสถานศึกษา  จำนวน 2 แห่ง  ดังนี้  
 1.  โรงเรียนปอแดงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2               
ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ 

2. โรงเรียนนาทันวิทยา  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 

โรงเรียนปอแดงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา เวลา ชม./สัปดาห์ จำนวนหน่วยกิต 
ง20201 ขนมไทยชาววัง 60 1.5 
ง20202 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 60 1.5 
ง20203 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เบนซิน 60 1.5 
ง20204 นวดไทยแบบเชลยศักดิ์ 60 1.5 
ง20205 อาหารจานเดียว 60 1.5 
ง20206 อาหารไทย 60 1.5 
ง20207 นวดเท้าเพ่ือสุขภาพ 60 1.5 
ง20208 ตัดผมชายระดับ 1 60 1.5 
ง20209 ตัดผมชายระดับ 2 60 1.5 



ง20202 สระผม-เซ็ทผม 60 1.5 
ง20210 ช่างซ่อมเครื่องขยายเสียง 60 1.5 
ง20212 ช่างเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น 60 1.5 

การเชื่อมโยงองค์ความรู้เพื่อความต่อเนื่อง และการเทียบโอนหน่วยกิต ระหว่างการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กับอาชีวศึกษา รายวิชาที่สามารถนำไปเทียบโอนหน่วยกิต ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา  
โดยมีเงื่อนไขท่ีผู้เรียนได้ประกาศนียบัตรหลักสูตรระยะสั้น(โดยดำเนินการร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ) 
 โรงเรียนนาทันวิทยา  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา เวลา ชม./สัปดาห์ จำนวนหน่วยกิต 
ง 20201 งานตกแต่งสถานที่ 1 60 1.5 
ง 20202 งานตกแต่งสถานที่ 2 60 1.5 
ง 20203 ตัดผมซาลอนเบื้องต้น ๑ 60 1.5 
ง 20204 ตัดผมซาลอนเบื้องต้น ๒ 60 1.5 
ง 20205 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ๑ 60 1.5 
ง 20206 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ๒ 60 1.5 

การเชื่อมโยงองค์ความรู้เพื่อความต่อเนื่อง และการเทียบโอนหน่วยกิต ระหว่างการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กับอาชีวศึกษา รายวิชาที่สามารถนำไปเทียบโอนหน่วยกิต ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา  
โดยมีเงื่อนไขท่ีผู้เรียนได้ประกาศนียบัตรหลักสูตรระยะสั้น(โดยดำเนินการร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง) 

 
 3.8.3 ผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะ
หน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ขับเคลื่อน
การศึกษาในระดับจังหวัด โดยการอำนวยการ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณา
การกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืนหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ดำเนินการจัด
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง             
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์จึงดำเนินการ ร่วมกับ 
สถาบันการศึกษา สถานศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  โรงเรียนร่องคำ 
โรงเรียนกมลาไสย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ สำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการโดยใช้การมีส่วนร่วม แบบร่วมกันพัฒนาหลักสูตร 
ผ่านการจัดเวทีและประชาคมเป็นเครื่องมือสำคัญ ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานยึดโครงสร้าง
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ื นฐาน  พุทธศักราช  2551  ในระดับมั ธยมศึกษาตอนปลาย                       
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาแมคคาทรอ
นิกส์และหุ่นยนต์  ซึ่งหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับกลุ่มอาชีพตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 กลุ่ม
เครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม กลุ่มดิจิตอล 
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และ เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบ
อัตโนมัติ ๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ โดยนักเรียนที่เข้าร่วม



โครงการ ต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ซึ่งรายวิชาต้องมีการเชื่อมโยง
กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโดยคำนึงถึง ครูผู้สอน ห้องปฏิบัติการ และความพร้อมด้านอ่ืน ๆ เพ่ือให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานของการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับ รายละเอียดหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (มคอ.๒) ที่เข้าร่วมโครงการ และให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือให้นักเรียน
สามารถ นำรายวิชาพ้ืนฐานที่แสดงสมรรถนะเพ่ือการศึกษาต่อในระดับอ่ืนโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (Qualify)  
สะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษา( Pre-VEd.) หรือเตรียมเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา(Pre-Ent./Pre – 
Degree.) เพ่ือลดเวลาเรียนและเทียบโอนหน่วยกิต เทียบสมรรถนะบางรายวิชา เพ่ือลดเวลาเรียนและเทียบ
โอนหน่วยกิตให้มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
โดยลงทะเบียนเรียนในระหว่างที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อนักเรียนมีความประสงค์เข้า
ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นักเรียนสามารถนำรายวิชาที่ได้ศึกษามาเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียน
ตามโครงสร้างหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดเวลาเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาได้จบการศึกษาได้เร็วขึ้นและสามารถไปประกอบอาชีพได้เร็วขึ้น  

 

 

   3.9 จำนวนสถานศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา  จำแนก            
ตามสังกัด ดังนี้ 
    3.9.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1   จำนวน  34  แห่ง  
    3.9.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2   จำนวน  50  แห่ง 
    3.9.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3   จำนวน  53  แห่ง 
    3.9.4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24        จำนวน  55  แห่ง 
    3.9.5 สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน           จำนวน  17  แห่ง 
    3.9.6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์           จำนวน  12  แห่ง 
    3.9.7 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์        จำนวน    1  แห่ง 
    3.9.8 เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์        จำนวน    1  แห่ง 
                      รวม    223  แห่ง 
   3.10 จำนวนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ จำแนกได้ดังนี้ 
    3.10.1 สถานศึกษารัฐบาล        จำนวน   6   แห่ง 
    3.10.2 สถานศึกษาเอกชน        จำนวน  12  แห่ง 
                 รวม     18  แห่ง 
   3.11 จำนวนสถานบันอุดมศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
    3.11.1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์        จำนวน   1  แห่ง 
    3.11.2 วิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ์ ( ด้านนาฏศิลป์และดุริยางค์ )   จำนวน   1  แห่ง 
    3.11.3 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (เป็นสถาบันการศึกษาของสงฆ์) จำนวน   1  แห่ง 
                 รวม      3  แห่ง 
 
   3.12 จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2563                 
จำแนกตามสังกัด ดังนี้     

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C


สังกัด ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
 

1. สพป.กส .1 618 565 553 - - -  

2. สพป.กส .2 896 852 890 - - -  

3. สพป.กส .3 1,023 973 956 - - -  

4. สพม.24 6,299 6,169 5,773 4,998 4,554 4,432  

5.สช. ( เอกชน ) 596 433 470 106 54 63  

5. อปท.       
 

   5.1 อบจ. 1,139 1,071 1,079 917 896 951  

   5.2 ทม.กส (วัดสว่างคงคา) 30 46 31 - - -  

   5.3 ทต.กส ( ดงสวงวิทยายน) 25 20 16 - - -  

รวม 10,626 10,129 9,768 6,021 5,504 5,446  

 
   ***ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจกิายน 2563 จากระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา  (Education Management Information 
System : EMIS) สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
   3.13 จำนวนนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์                
ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามสังกัด ภาครัฐ และภาคเอกชน ดังนี้ 
     

ระดับ/สังกัด 
จำนวนนักเรียน นักศึกษา
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ภาครัฐ 

จำนวนนักเรียน นักศึกษา
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ภาคเอกชน 
รวม 

 

ปวช.1 2,408 1,137 3,545  

ปวช.2 1,768 896 2,664  

ปวช.3 2,090 1,201 3,291  

รวม ปวช. 6,266 3,234 9,500  

ปวส.1 1,752 441 2,193  

ปวส.2 1,927 410 2,337  

รวม ปวส. 3,679 851 4,530  

ป.ตรี 1 67 - 67  

ป.ตรี 2 47 - 47  

รวม ป.ตร ี 114 - 114  

รวม 20,118 8,170 28,288  

 
   ***ข้อมูล ณ วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 จากศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศฯ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  
 
   3.14 สัดสว่นผู้เรียนสายอาชีพ ต่อ สายสามัญ (ปวช.1 ต่อ ม.4 ) ของจังหวัดกาฬสินธุ์                           
ปีการศึกษา 2563 มีรายละเอียดดังนี้  



ระดับชั้น จำนวนผู้เรียน สัดส่วน 
ปวช.1 3,545 37 
ม.4 6,021 63 

 
   3.15 แนวคิดหลักการพัฒนาหลักสูตร ของไทเลอร์ (Tyler’Rationale)  
    3.15.1 การพัฒนาหลักสูตรควรตอบคำถาม 4 ข้อ ดังนี้  

1) จุดเป้าหมายทางการศึกษาที่ควรบรรลุคืออะไร 
2) มีประสบการณทางการศึกษาอะไรที่สามารถทำให้บรรจุดมุ่งหมาย 
3) ประสบการณ์ทางการศึกษาเหล่านี้สามารถจัดให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร 
4) เราจะทราบได้อย่างไรว่าบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ 
3.15.2 ระบบการพัฒนาหลักสูตร 
1) การกำหนดจุดมุ่งหมาย 
2) การคัดเลือกประสบการณ ์
3) การจัดประสบการณ์ 
4) การประเมินผล 
 
3.15.3 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร อย่างเป็นขั้นตอนที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ประกอบด้วย 

ระบบหลัก 3 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบการร่างหลักสูตร 2) ระบบการบริหารหลักสูตร 3) ระบบการประเมิน
หลักสูตร ซึ่งระบบการพัฒนาหลักสูตรจะมีกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรอยู่ภายใน โดยแต่ละกิจกรรมมีความ
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบการร่าง 
หลกัสูตร 

1) การวิเคราะหส์ิ่ง 
กำหนดหลักสูตร (วิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐานด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องและ
จำเป็นต่อการพัฒนาหลักสูตร) 
 
2) การกำหนดรูปแบบ 
ของหลักสูตร (หลักสตูรรายวิชา 
หลักสตูรบรูณาการ หลักสูตรอิง
มาตรฐาน หลักสตูรเน้น
ประสบการณ์ ) 
 
 3) การพัฒนาเอกสารหลักสูตร            
ที่มีคุณภาพมีความเชื่อมโยงตลอด
แนวระหว่าง วัตถุประสงค์ เนื้อหา
การจัดการเรยีนรู้ การวดัผล
ประเมินผล  
 
4) การสอบทานคณุภาพหลักสูตร 
(ตรวจสอบคณุภาพของเอกสาร
หลักสตูรโดยผู้เชี่ยวชาญและนำไป
ทดลองใช้นำร่อง) 
 

ระบบการประเมิน 
หลกัสูตร 

1) การวางแผนการประเมิน 

 2) การวางแผนเก็บรวบรวม
ข้อมูล  

3) การเก็บข้อมลูและวิเคราะห์
ข้อมูล  

4) การรายงานผลต่อผูเ้กี่ยวข้อง 

ระบบการบริหาร 
หลกัสูตร 

1) การขออนุมัติใช้หลักสูตร  

2) การประชาสัมพันธ์หลักสตูรสู่
กลุ่มเป้าหมาย เช่น วัตถุประสงค์ 
โครงสร้างเวลาเรียน ทีมผู้สอน โดย
วิธีที่หลากหลาย เช่นการตดิป้าย
ประกาศ  การสื่อสารบนโลก
ออนไลน ์

3) การวางแผนการใช้หลักสตูร   

4) การกำหนดทรัพยากรของ
หลักสตูร ( บุคคล สิ่งของ 
งบประมาณ ) 

5) การกำหนดคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร   

6) การกำกับดูแลคณุภาพการใช้
หลักสตูร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  การพัฒนานวัตกรรมหลักสูตร มีแนวคิดหลักการที่สำคัญคือ การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร             
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียและความต้องการของสังคมให้มากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

 4.1 แผนการดำเนินงานตามโครงการประเด็น  
         4.1.1 การดำเนินการตามโครงการทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีการวางแผนที่ชัดเจน  และ

ดำเนินการด้วยความจริงใจเพ่ือประโยชน์ของผู้เรียน 
            4.1.2 การพัฒนาหลักสูตรดำเนินการตามหลักการพัฒนาหลักสูตร 3 ระบบ ระบบการร่าง
หลักสูตร  ระบบการบริหารหลักสูตร ระบบการประเมินหลักสูตร 
        4.1.3 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมให้ความร่วมมือในกรณีสนับสนุน
ครูฝึกฝีมือแรงงานเพ่ือฝึกทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียน  

      4.2 แนวทางในการดำเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถประสงค์ของโครงการ 
        มติที่ประชุม/ข้อเสนอแนะ 

    4.2.1. ให้มปีรับร่างหลักสูตรโดยการพิจรณาคำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐานของการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ให้สามารถนำมาเทียบโอนผลการเรียนได้ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งการจัดการรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยได้มีการจัดการวิชา
การศึกษาท่ัวไป ซึ่งต้องมีองค์ความรู้ทั้ง 3 ศาสตร์ คือ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โยหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปควรมีลักษณะเป็นการบูรณาการผสมผสานระหว่าง
เนื้อหาวิชาในศาสตร์ต่าง ๆ ดังกล่าว จำนวน 30 หน่วยกิต ดังนี้  
    1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     จำนวน 15 หน่วยกิต 
    2) กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์       จำนวน   3 หน่วยกิต   
    3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์       จำนวน   3 หน่วยกิต   
    4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน   6 หน่วยกิต 
    5) กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ     จำนวน   3 หน่วยกิต 



         จากที่ประชุมได้ดำเนินการแบ่งกลุ่มเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา ระหว่าง คณะกรรมการที่มา
จากโรงเรียนนำร่องทั้ง 3 รงเรียน และอาจารย์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งได้ผลการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 
ที ่ กลุ่มวิชาการศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัย โรงเรียน นำร่อง  
1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 1) ยังไม่สรุปผล 

 
1)ยังไม่สรุปผล 
 

 

2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 1)สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต 
    3 (2-2-5) 
2) สุขภาพและการสร้าง
สุขภาพแบบองค์รวม 
    3 (2-2-5) 

1) ศิลปะ 
2) สุขศึกษาและพลศึกษา 

เทียบได้
ร้อยละ 
10 

3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1) กฎหมายใน
ชีวิตประจำวัน 

3 (3-0-6) 
 
2) ประชาคมอาเซียนศึกษา  
    3 ( 3-0-6) 
3) เพศวิถีศึกษา 
     3 (2-2-5) 
 
4) จริยธรรมแห่งพลเมือง 
    3(3-0-6) 

1) ส31101 สังคมพ้ืนฐาน      
     1.5 นก. 
 
 
2) ส30281 อาเซียนศึกษา    
     0.5 นก. 
3) 31101  
สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5  นก. 
 
4) ส30231หน้าที่พลเมือง 
0.5 นก. 

 

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1) การคิดและการตัดสินใจ 
 
 
 
2) คณิตศาสตร์เพ่ือชีวิต 

1) คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 
2) คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 
3) คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 
4) คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 11 
5) คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 
6) คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 
7) คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 
8) คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 

สามารถ
เทียบโอน
ได้ 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1) ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
    3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 

1) ว33103 วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 1 นก. 
2) ว30241 ชีววิทยา 1  
1.5 นก. 
3) ว30245 ชีววิทยา 5 
1.5 นก. 
4) ว30221  เคมี 1 
1.5 นก. 

 



 
 
 

5) ว30204 ฟิสิกส์ 4  
1.5 นก. 

  2) วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสร้างสุข 
  3(3-0-6) 

1) ว33101 
วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์)  
2) ว30201 ฟิสิกส์ 1 
3) ว33102 
วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี)  
4) ว30242 ชีววิทยา 2 
5) ว30243 ชีววิทยา 3 
6) ว30244 ชีววิทยา 4 
7) ว30221 เคมี 1 
8) 30223 เคมี 3  

 

5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ ยังไม่สรุปผล 
 

ยังไม่สรุปผล 
 

 

 
    กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 14 ธันวาคม 2564  
     
      
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................................. ..............................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ............................................... 
 
 
 
 
 
         (นางศุภัค ดอนกระสินธุ์) 
          ผู้รายงานการประชุม 


