
มีความรู้ในระบบทาํความเยน็และเครื่องปรับอากาศ 
 ออกแบบระบบทําความเย็น และเครื่องปรับอากาศ 
 ติดตั้งอุปกรณ์ทําความเย็น และเครื่องปรับอากาศตามแบบพิมพ์เขียว 
 ซ่อมและบํารุงรักษาอุปกรณ์ทําความเย็น และเครื่องปรับอากาศ 

 
มีความรู้ทางเครื่องมือในระบบอุตสาหกรรม 

 ตรวจสอบและปรับเครื่องมือ และตู้ควบคุมตามคู่มือการใช้งาน 
 ติดตั้งและซ่อมแซมเครื่องมือ ตู้ควบคุม และส่วนเพิ่มเติมตามคู่มือการใช้งาน 

 
มีความรู้ในระบบอาคาร 

 ควบคุม ซ่อม และบํารุงรักษา ระบบไฟฟ้าในอาคาร 
 ควบคุม ซ่อม และบํารุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้า 
 ตรวจสอบ และควบคุมความปลอดภัยของระบบในอาคาร 

 
 
มีความรู้ในระบบไฟฟ้า 

 สามารถที่จะอ่านแบบทางไฟฟ้า และประมาณการวัสดุในงานติดตั้งควบคุมไฟฟ้า 
ตรวจซ่อมและบํ ารุ งรักษาอุปกรณ์ ไฟฟ้ าประกอบและทดสอบวงจรไฟฟ้ า             
และอิเล็กทรอนิกส์ 

 สามารถที่จะตรวจสอบข้อขัดข้อง แก้ไข ซ่อมบํารุง รักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์
ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า อุปกรณ์นิวเมติกส์ ไฮดรอลิกส์ และพีแอลซี 

 สามารถติดตั้ง , บํารุงรักษา และซ่อมเครื่องทําความเย็น และปรับอากาศ 
 สามารถปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าในสถานประกอบการประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ

ในระดับสูงขึ้น 
 
มีความรู้ในระบบโทรคมนาคม 

 เพื่อให้เข้าใจในหลัก และขั้นตอบการทํางานของระบบโทรคมนาคม ระบบสื่อสารวิทยุ 
และระบบโทรศัพท์ 

 มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านโทรคมนาคมในสถานประกอบการหรือประกอบ
อาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

 
ที่มา : 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  
http://www.cmtc.ac.th 

 
 
 

สาขาเทคนิคคอมพิวเตอรเ์ทคนิค 
 

เกี่ยวกบัแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
ตรวจสอบ  แก้ไขปัญหา ปฏิบั ติการควบคุม และดูแลรักษา ระบบงาน
คอมพิวเตอ ร์และอุปกรณ์ ที่ เกี่ยวข้องเพื่ อให้สามารถทํางานได้อ ย่าง               
มีประสิทธิภาพ  

ผู้ประกอบอาชีพนี้มีลักษณะงานที่ทําดังนี้ 
1.    ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่มีผลต่อการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์     

และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถทํางานได้ตามปกติ 
2.    ปฏิบัติการควบคุม ดูแลรักษา ระบบคอมพิวเตอร์ และ/หรือระบบงาน

คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ 
3.    ควบคุมดูแลการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถใช้งานได้

อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
4.    บั น ทึ กข้ อ มู ล โดยการพิ ม พ์  ห รือ ด้ วยการใช้ อุ ป กรณ์ อ่ านภ าพ             

และดําเนินงานตามคําสั่งในโปรแกรมที่กําหนด เช่น ใช้โปรแกรม      
การออกแบบภาพกราฟฟิค การนําเสนอผลงานผ่านคอมพิวเตอร์     
หรืออุปกรณ์แสดงผลต่าง ๆ 

5.    ควบคุมการประมวลผลข้อมูล รวมถึงบํารุงรักษาอุปกรณ์ในเบื้องต้นให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้ 

มาตรฐานการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษานกัเรียนสามารถที่จะ : 
 วางแผน ดําเนินงาน จัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง   

การบริหารงานคุณภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาลีวอานามัย  
และความปลอดภัย 

 ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 
 ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการและกระบวนการ 
 อ่ านแบบ  เขียนแบบในงานอิ เล็กทรอนิกส์  งานระบบเสียง งานระบบภาพ             

งานระบบสื่อสาร การประเมินราคา และเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
 วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุและวิธีแก้ไข รวมทั้งคิดแยกแยะประเด็นปัญหาในทางวิชาชีพ  
 ประกอบ ติดตั้งและทดสอบการทํางานของอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

ด้วยเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 ซ่อมบํารุงรักษาเครื่องรับเครื่องส่งวิทยุ  ระบบเสียง ระบบภาพระบบสื่อสาร

โทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
ที่มา : 

1. ศูนย์ข้อมูลธุรกิจและอาชีพไทย 
http://www.businessthaicenter.com 

2. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  
http://www.cmtc.ac.th 

 
 
 
  
  
  

การจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอน  
หลักสูตรทวิศึกษาหลักสูตรทวิศึกษา

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 
อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
tel.: (053) 455245 fax : (053) 456978 

website : www.chiangdao.ac.th 
ผู้ประสานงานหลักสูตร 081-961-4142 



การจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรทวิศึกษา 

หลักการและเหตุผล   
 
 สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการผลิตผู้เรียนด้าน
อาชี วศึ กษาให้มากขึ้ น  เพื่ อรองรับการจ้างงาน  ทั้ งภาคธุรกิจบ ริการ 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอาชีพที่เป็นความ
ต้องการของตลาดแรงงานที่กําลังขยายตัวในทุกภาคส่วน กระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผลิตกําลังคนจําเป็นอย่างยิ่งต้องเร่งประชาสัมพันธ์ สร้าง
ความเข้าใจ ให้นักเรียนได้หันมาสนใจเรียนทางด้านอาชีพซึ่งมีตลาดรองรับอย่าง
แน่นอนให้มากขึ้นแต่เนื่องจากสภาพปัจจุบันค่านิยมของผู้ปกครองและผู้เรียน
มุ่งที่จะสนับสนุนให้มีการเรียนสายสามัญเพื่อเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา ส่งผลให้
ขาดกําลังคนในภาคแรงงานเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะให้มีการจัด
การศึกษาหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายควบคู่กันไป 
เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความรู้พื้นฐานด้านอาชีพ
และสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทันที การจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับตลาดแรงงาน 
สามารถผลิตกําลังคนในระดับฝีมือที่ได้มาตรฐาน สํานักงานคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษาได้ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าว จึงจัดให้มีการจัดการ
อาชีวศึกษาอย่างหลากหลายยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
ด้านวิชาชีพให้แก่ประชาชนวัยเรียนและวัยทํางานตามความถนัด ความสนใจ 
และสามารถเข้าถึงการอาชีวศึกษาได้ง่ายขึ้น โดยการขยายวิชาชีพและ
กลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ระบบการจัดการอาชีวศึกษาให้ชัดเจน ทั่วถึง และรวดเร็ว
ขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกอีกทางสําหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี
ความประสงค์จะเรียนควบคู่กันไปทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เมื่อเรียนครบ
ตามหลักสูตร ผู้เรียนสามารถสําเร็จการศึกษาทั้งหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลายสายสามัญและหลักสูตรสายอาชีพไปพร้อมกัน ทั้งนี้ โรงเรียนเชียงดาว
วิทยาคมได้ทําข้อตกลงกับวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ (MOU) ในการเปิดการ
เรียนการสอนสองสาขา ได้แก่ สาขาช่างไฟฟ้า และสาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. 
 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่ประชาชนวัย

เรียนตามความถนัดและความสนใจ 
2. เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในการเข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษา 
3. เพื่อเป็นทางเลือกสําหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่ไปกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 

เกี่ยวกับทวิศึกษา 
โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน

ปลาย หรือ “ทวิศึกษา” สําหรับนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายและต้องการเรียนสายอาชีพควบคู่ไปด้วย โครงการดังกล่าวมีที่มา
จากการสํารวจทางสถิติว่า มีนักเรียนสายสามัญ  โดยเฉพาะนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ออกจากระบบการศึกษามากกว่าร้อยละ 50 เมื่อ
นักเรียนกลุ่มดังกล่าวไปทํางานก็กลายเป็นแรงงานที่ไม่มีความรู้หรือทักษะทาง
วิชาชีพ ทําให้ได้รับค่าตอบแทนต่ํา รายได้น้อย ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ   
จึงต้องการติดอาวุธความรู้ทางสายอาชีพให้กับนักเรียนสายสามัญ ด้วยการให้
โรงเรียนสายสามัญจับมือกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา จับคู่สนับสนุนการเรียน
การสอนกัน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านอาชีพควบคู่กับความรู้ในสายสามัญ 
และจะได้รับประกาศนียบัตรทั้งสองสาย 

 ปัจจุบันได้มีการดําเนินโครงการทวิศึกษาอยู่แล้วแต่จะขยาย
โครงการให้มากขึ้น เนื่องจากมีนักเรียนสนใจสมัครโครงการดังกล่าวมากเกิน
ความคาดหมาย ถือว่าประสบความสําเร็จในเบื้องต้น เพราะนักเรียนเห็น
ความสําคัญและความจําเป็นของการมีอาชีพติดตัวเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ  
ในตัวเอง 

 การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนอาชีวศึกษา ให้
สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายจริงและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โดย 
ครม.ได้อนุมัติการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือประจําตัวต่อคน
ให้แก่ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 
และได้มอบหมายให้สถานศึกษาเป็นผู้จัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวให้นักเรียนตาม
ระเบียบพัสดุตลอด 3 ปีในระดับ ปวช. 

สําหรับการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษามีความสําคัญและ
เป็นประโยชน์กับผู้เรียนเรียนเป็นอย่างมาก ซึ่งหลังจากที่นักเรียนจบการศึกษา
ในหลักสูตรนี้แล้ว จะได้รับวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั่นก็คือ วุฒิการศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากทางโรงเรียน และยังได้รับวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
หรือ ปวช. จากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ อีกด้วย 

 
สาขาช่างไฟฟ้า 

 
เกี่ยวกบัแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า การผัน
หม้อแปลงไฟฟ้า การติดตั้ง และซ่อมเครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า และอื่น ๆ 

 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า
และเทคโนโลยีขั้นสูงเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า การใช้โปรแกรม Auto Cad และการเขียน
แบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ ผู้ที่จบการศึกษาสามารถทํางานกับหน่วยงานของรัฐบาล  
และเอกชนได้ และผู้ที่ จบการศึกษาสามารถศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ         
และเอกชนได้ 
มาตรฐานการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษานกัเรียนสามารถที่จะ : 

 ปฏิบัติงานด้านเทคนิคในสถานประกอบการ 
 จัดและวางระบบฐานข้อมูลในสถานประกอบการ 
 แก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , เทคโนโลยี และขั้นตอนที่

เกี่ยวข้อง 
 จัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพของงาน 
 แสดงให้ให้เห็นถึงความมีเหตุผลของช่างเทคนิค 
 ออกแบบระบบไฟฟ้า โดยใช้โปรแกรมเขียนแบบ CAD 
 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า โดยใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า 
 ทดสอบเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า 
 ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้ตู้ควบคุม 
 ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า 
 ซ่อมและผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 
 ควบคุมอุปกรณ์ขับเคลื่อนโดยใช้ระบบ นิวเมติกส์ และไฮดรอลิกส์ 

มีความรู้เกี่ยวกบัเครื่องจกัรที่ใชไ้ฟฟ้า 
 ทดสอบและวิเคราะห์ ลักษณะของเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า 
 ติดตั้งเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า ตามแบบพิมพ์เขียว, 
 ควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าโดยใช้ตู้ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ 
 ซ่อมและบํารุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า 

 
มีความรู้ในการติดตั้งระบบไฟฟ้า 

 ออกแบบระบบไฟฟ้า โดยใช้คอมพิวเตอร์ 
 ติดตั้งเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าตามแบบพิมพ์เขียว 
 ตรวจสอบ บํารุงรักษา และซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 


