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คํานํา 

 การจัดทําโครงการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการมีงานทําในศตวรรษท่ี 21 เปนภารกิจสําคัญของ

สถานศึกษาท่ีจะบริหารจัดการใหเกิดการดําเนินการพัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู และสงเสริมการจัด

หลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคูไปกับวิชาสามัญ ท่ีตองเรงปรับหลักสูตรสถานศึกษาใหมีแผนการเรียนและรายวิชา

เพิ่มเติมใหรองรับสมรรถนะทางสาขาวิชา และสาขาวิชาชีพ ตามเสนทางการศึกษาสูอาชีพของนักเรียน สรางระบบ

การสงตอสถานศึกษา และสถาบันการศึกษาสายอาชีพ และสายสามัญ รวมถึง สถาบันการศึกษาเฉพาะทางดาน

อาชีพ โดยเฉพาะการสรางสมรรถนะดานอาชีพสําหรับผูเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีประสงคไมเรียนตอ และออกไป

ประกอบอาชีพในสถานประกอบการ หรือกลุมอาชีพอิสระ ใหตรงความตองการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ

ของประเทศ ตอบสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และรองรับกรอบยุทธศาสตร

ชาติระยะ ๒๐ ป ยุทธศาสตร ท่ี ๒ ดานพัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสรางขีด

ความสามารถในการแขงขัน  

 เอกสาร “คูมือแนวทางการขับเคล่ือนโครงการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําในศตวรรษท่ี 

21” เปนส่ือท่ีจะชวยใหเห็นแนวทางการบริหารจัดการการดําเนินงานและตัวอยางรายวิชาเพิ่มเติมท่ีรองรับ

สมรรถนะทางสาขาวิชาและสาขาวิชาชีพ กระบวนการเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง

ตามเสนทางการศึกษาสูอาชีพของนักเรียน เนื้อหาสาระท่ีจัดนําเสนอในเอกสารจึงมีท้ังสวนของหลักการ แนวคิด 

และตัวอยางการนําไปปฏิบัติซึ่งสถานศึกษา ครู และผูเกี่ยวของ สามารถศึกษาเรียนรูและนําไปปรับใชกับบริบท

ของสถานศึกษา ลงสูการปฏิบัติในช้ันเรียนไดอยางหลากหลายเหมาะสม 

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ขอขอบคุณ คณะทํางานกลุมนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการจัดการศึกษา รวมท้ังผูบริหาร คณะครู และผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ีมีสวนรวมจัดทําเอกสาร “คูมือ

แนวทางการขับเคล่ือนโครงการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําในศตวรรษท่ี 21” เลมนี้จนเสร็จ

สมบูรณ หวังวาเอกสารฉบับนี้จะกอใหเกิดประโยชนตอสถานศึกษาและหนวยงาน ตลอดจนผูท่ีสนใจเรื่องการจัด

การศึกษาเพื่อการมีงานทํา  
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ภายใตโครงการการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการมีงานทําในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดวย เนื้อหาท้ังหมด         
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 1. บทนํา 

 2. การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

3. รูปแบบการจัดหนวยฐานสมรรถนะอาชีพระยะส้ัน ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 4. รูปแบบการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
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 6. รูปแบบการเรียนรูการเปนผูประกอบการธุรกิจพอเพียง 
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 เอกสารดังกลาวจัดทําข้ึนเพื่อใชเปนแนวทางการบริหารจัดการการดําเนินงานและตัวอยางรายวิชา

เพิ่มเติมท่ีรองรับสมรรถนะทางสาขาวิชาและสาขาวิชาชีพ ซึ่งสถานศึกษาสามารถศึกษาคนควาไดท้ังเอกสารและ

ดาวนโหลดทางส่ืออิเล็กทรอนิกสท่ีกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาจัดทําข้ึน 
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บทนํา 

         ในระยะท่ีผานมา ประเทศไทยไมเคยมีการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตรในระยะยาว สงผล

ใหการบริหารประเทศข้ึนอยูกับนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้นเปนหลัก ความเจริญกาวหนาของประเทศไมมี   

ความตอเนื่อง ออนไหวตามกระแสการเมืองและไมมีเสถียรภาพทางการบริหารประเทศ จนวันท่ี 6 กรกฎาคม   

พ.ศ. 2561 สภานิ ติบัญญั ติแหงชาติ(สนช.) มีมติเอกฉันท  179 เสียง เห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติ                    

สงนายกรัฐมนตรีทูลเกลาฯภายใน 20 วัน มีผลบังคับใช 20 ป  

 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป เปนการวางแผนการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยมีวิสัยทัศน คือ “ประเทศไทย

มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือ 

เปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” จากกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานจึงไดมีการจัดทําโครงการหลายโครงการ เพื่อสนองภาพประเทศไทยในอนาคต ซึ่งหนึ่งใน

โครงการท่ีถูกกลาวถึงมากท่ีสุก คือ โครงการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการมีงานทําในศตวรรษท่ี 21  

 สํานักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาท้ังเขต 1 และ เขต 2 สนองนโยบายจากสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยเรงปรับหลักสูตรสถานศึกษาใหมีแผนการเรียนและรายวิชาเพิ่มเติมให

รองรับสมรรถนะทางสาขาวิชา และสาขาวิชาชีพ เรงดําเนินการพัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู  สงเสริม

หลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคูไปกับวิชาสามัญ โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จึงไดรวมกัน

จัดทําคูมือ แนวทางการจัดทําหลักสูตรการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการมีงานทําในศตวรรษท่ี 21 ข้ึน โดย

คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล เนื้อหาสาระและกิจกรรมตองสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ

ผูเรียน ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด  

 ความรูเรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม จึงเปนความรูท่ีสําคัญมากท่ีสุดท่ี

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ใหความสําคัญ ดังท่ี รองศาสตรจารย ดร.สุกรี เจริญสุข ไดกลาวไว

ในหนังสือช่ือ EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT วา การพัฒนาประเทศตองอาศัยการศึกษา 

และการศึกษาท่ีแทจริงตองสอนเนื้อหาความเปนฉันใหผูเรียน เพราะความเปนฉันจะเปนถุงทองของสังคม        

เมื่อผูเรียนรูจักความเปนฉันแลว ใหเอากระบวนการศึกษามาจัดการทําความเปนฉันใหโลกไดรูจัก ขายความเปนฉัน 

เชิดชูความเปนฉัน และทําความเปนฉันใหเปนสินคา แลวจึงนํารายไดมาพัฒนาตอยอดความรูในความเปนฉัน 

 ผูเรียนแตละคนตองรูจักตนเอง สามารถวางเสนทางการเรียนรูสูอาชีพผานครูแนะแนวและครูท่ีปรึกษา ครู

ทุกคนจึงตองมีขอมูลสารสนเทศดานตางๆ เพื่อใหผูเรียนเลือกและตัดสินใจเรียนรูตามความถนัด ความสามารถและ

บุคลิกภาพของแตละคน ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนเรียนดวยความสุข และมีโอกาสในการประสบความสําเร็จทางการ

เรียนในเสนทางของตนเองได โครงการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการมีงานทําในศตวรรษท่ี 21 จึงเนนใหผูเรียน

มองตนเองผานแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ซึ่งเปนการรวบรวมขอมูลตางๆของผูเรียนจากความคาดหวัง 

แรงจูงใจ สมรรถนะของผูเรียน การฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ การเรียนรูจาก

ประสบการณจริง การฝกปฏิบัติงาน และสาระความรูดานตาง ๆ ท่ีไดสัดสวนสมดุลกัน ท้ังคุณธรรม คานิยมท่ีดีงาม

และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกรายวิชา 
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 วัตถุประสงคของการจัดทําโครงการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการมีงานทําในศตวรรษท่ี 21 เพื่อ

สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการมีงานทํา แผนการเรียน กระบวนการจัดการเรียนรู และการวัด

ประเมินผลเพื่อรองรับความสนใจทางสาขาวิชาและสาขาวิชาชีพของผูเรียน และความตองการอาชีพของ

ประเทศชาติ โดยมตัีวช้ีวัดระดับกิจกรรมท่ีเปนจุดมุงหมายสูความสําเร็จของการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการมีงาน

ทําในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 

 1.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา และแผนการเรียนท่ีสอดคลองกับสารสนเทศ ความตองการสาขา

วิชาชีพในพื้นท่ีจังหวัด 

 2.ครูผูสอนรายวิชาพื้นฐาน 8 กลุมสาระการเรียนรู มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู

และตัวช้ีวัดท่ีบูรณาการอาชีพตามบริบทพื้นท่ี 

 3.ครูผูสอนรายวิชาเพิ่มเติม และการศึกษาคนควาอิสระ จัดทําหนวยการเรียนรูฐานสมรรถนะตามสาขา

วิชาชีพ ท่ีสอดคลองกับเสนทางการศึกษาตอสูการประกอบอาชีพ (Career Path) ของผูเรียน 

 4.ครูผูสอนรายวิชาเพิ่มเติมท่ีเปนรายวิชาความถนัดทางสาขาวิชา/วิชาชีพ พัฒนา/ใชเครื่องมือวัดความ

ถนัด (Measurement aptitude) เพื่อใหขอมูลปอนกลับแกผูเรียนเกี่ยวกับการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 

 5.โรงเรียนมีส่ือ อุปกรณ ครุภัณฑ ส่ิงอํานวยความสะดวกเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน

มัธยมศึกษา และมีระดับคุณภาพการใชงานเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 6.ผูเรียนมีผลงานเชิงนวัตกรรมการแกปญหาความตองการของชุมชน หรือผลงานเชิงนวัตกรรมรูปแบบ

ผลิตภัณฑ สินคา และบริการ ผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพการแสดงและประชันผลในระดับจังหวัด 
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การจัดการศกึษาระดับมัธยมศกึษาในศตวรรษที่ 21 
 แนวทางการดําเนินโครงการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการมีงานทําในศตวรรษท่ี 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาวะเศรษฐกิจไทยท่ีขยายตัวในระดับตํ่าในชวงหลายปท่ีผานมา กอใหเกิดประเด็นถกเถียงซึ่งหัวขอหนึ่งท่ี

ถูกกลาวถึงบอยครั้ง นั่นคือ “การติดกับดักรายไดปานกลาง (Middle Income Trap) ของไทย” หรือหมายถึง การ

ท่ีไทยหยุดชะงักอยูในกลุมประเทศรายไดปานกลางมาเปนเวลานาน ซึ่งสะทอนวาพัฒนาการทางเศรษฐกิจมี

ขอจํากัด เชน ความพรอมดานเทคโนโลยีของไทยอยูในระดับปานกลาง สวนหนึ่งจากความพรอมดานทรัพยากร

มนุษยท่ีไมเพียงพอท้ังดานคุณภาพและปริมาณ ทําใหความสามารถในการดูดซับเทคโนโลยีจากตางชาติไมดีนัก ซึ่ง

สงผลตอเนื่องใหระดับนวัตกรรมโดยรวมของไทยอยูตํ่ากวาประเทศพัฒนาแลวมาก ยิ่งไปกวานั้น ยังถูกเหนี่ยวรั้ง

เพิ่มดวยปญหาดานการศึกษา สะทอนจากการศึกษาเฉล่ียของประชากรไทยท่ีอยูเพียงระดับมัธยมตน ซึ่งตางจาก

ประเทศพัฒนาแลวท่ีการศึกษาเฉล่ียอยูระดับมัธยมปลายข้ึนไป ทําใหพัฒนาการดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีของ

ประเทศเปนไปอยางชาๆ จากพื้นฐานดานคุณภาพของทรัพยากรมนุษยท่ีไมเอื้ออํานวย เขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 จึงเสนอรูปแบบ ESCAPE ใหเปนแนวทางการดําเนินโครงการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการมี

งานทําในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเปนสัญลักษณในการกาวขามกับดักรายไดปานกลาง (Middle Income Trap) ของ

ไทย ดังมีข้ันตอนดังนี้ 

1. E : Establishment คือ การสรางเครือขายความรวมมือสถานประกอบการและจัดทําสารสนเทศดาน

อาชีพ  ลักษณะอาชีพในพื้นท่ีทองถ่ิน มี 3 ข้ันตอน คือ  

1) PLAN ข้ันวางแผน ไดแก 
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 1.1   แตงต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการมีงานทําใน

ศตวรรษท่ี 21 ภายในโรงเรียน 

 1.2   ศึกษาขอมูลเพื่อจัดทําคลังสารสนเทศเกี่ยวกับความตองการสาขาวิชา และสาขาวิชาชีพ 

ระดับประเทศ ระดับจังหวัด และ ระดับทองถ่ิน   

 1.3   วิเคราะหบริบทสภาพแวดลอมภายในทองถ่ิน มีขอมูลแหลงเรียนรูท่ีเปนสถานประกอบการ 

กลุมอาชีพอิสระ ปราชญชาวบาน เพื่อสงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูของโรงเรียน 

2) DO ข้ันปฏิบัติ ไดแก 

 2.1   จัดทําคลังขอมูลสารสนเทศในลักษณะของขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยรวบรวมขอมูลจาก

กรมการจัดหางาน/จัดหางานจังหวัด สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน (สสค.) สถาบัน

ระหวางประเทศเพื่อการคาและพัฒนา (องคการมหาชน) สํานักงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชน/

การสงเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/สถานศึกษาในสังกัด กรมพัฒนา

ฝมือแรงงาน/สํานักงานแรงงานจังหวัด สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย/กศน.

จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย  

 2.2   จัดทําบันทึกความรวมมือระหวางโรงเรียนกับสถานประกอบการ กลุมอาชีพอิสระ สถาบัน

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ตลอดจนสถานศึกษาตอเฉพาะทาง 

3) SEE ข้ันสะทอนผล ไดแก 

 3.1   โรงเรียนสรางการรับรูตอ ครู นักเรียนและผูปกครองเกี่ยวกับคลังขอมูลสารสนเทศดาน

อาชีพและบันทึกความรวมมือของโรงเรียน เพื่อใหเกิดความเขาใจ และความพรอมตอการเปล่ียนแปลงดานอาชีพ

ในโลกแหงศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเปนท่ีมาของโครงการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการมีงานทําในศตวรรษท่ี 21 โดย

นักเรียนเปนผูกําหนดเสนทางการศึกษาสูอาชีพ (Career Path) ดวยตนเอง ตามความสนใจ ความถนัด และ

บุคลิกภาพของแตละบุคคล 

2. S : School คือ การสงเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานทํา และจัดรายวิชาเพื่อรองรับ

ความตองการสาขาวิชาชีพ มี 3 ข้ันตอน คือ 

1) PLAN ข้ันวางแผน ไดแก 

 1.1   ศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการมีงานทํา เชน ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป แผนการศึกษาแหงชาติ 20 ป หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551     (ฉบับปรับปรุง 

2560) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 

12 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)        พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ. 2553 เปนตน 

 1.2   นําขอมูลจากการวิจัยหลักสูตรสถานศึกษาท่ีใชในปกอน มาศึกษา วิเคราะห เพื่อพัฒนา

ปรับปรุงใหสอดคลองกับบริบทและสถานการณปจจุบัน   
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 1.3   จัดทําขอมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับครู เชน คุณวุฒิ ความสามารถพิเศษ ผลงานทาง

วิชาการ วิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีถนัด เปนตน 

2) DO ข้ันปฏิบัติ ไดแก 

 2.1   จัดทํารางหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการเรียนเพื่อการมีงานทํา ดวยความรวมมือกัน

ขององคคณะแมน้ํา 5 สาย ไดแก ผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง และผูเช่ียวชาญดานหลักสูตรภายนอก 

3) SEE ข้ันสะทอนผล ไดแก 

 3.1   รับฟงเสียงสะทอนของรางหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการเรียนเพื่อการมีงานทําจากองค

คณะแมน้ํา 5 สาย 

 3.2   นําขอคิดเห็นท่ีไดจากองคคณะแมน้ํา 5 สาย มาพัฒนา ปรับปรุง เพื่อใหไดหลักสูตร

สถานศึกษาและแผนการเรียนเพื่อการมีงานทําฉบับจริง 

 3.3   เผยแพรหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการเรียนเพื่อการมีงานทํา 

 3.4   จัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการท่ีสอดรับกับหลักสูตรสถานศึกษา

และแผนการเรียนเพื่อการมีงานทํา 

3. C : Career Path คือ การจัดกระบวนการแนะแนว(ครูทุกคน)ใหนักเรียนวางแผนการเรียน และ

กําหนดเสนทางสูอาชีพ มี 3 ข้ันตอน คือ 

1) PLAN ข้ันวางแผน ไดแก 

 1.1   กลุมแนะแนวของโรงเรียนจัดต้ังศูนยใหคําปรึกษาเฉพาะดานสาขาวิชา และสาขาวิชาชีพ

เพื่อการมีงานทํา  

 1.2   โรงเรียนจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเขาไปใชศูนยใหคําปรึกษาเฉพาะดานสาขาวิชา และ

สาขาวิชาชีพเพื่อการมีงานทํา  

 1.3   โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูลักษณะอาชีพในฝนผานคายวิชาการ การทัศนศึกษา      

การฝกงาน การบําเพ็ญประโยชนสาธารณะ เพื่อใหนักเรียนไดมีประสบการณตรงทางอาชีพ   

2) DO ข้ันปฏิบัติ ไดแก 

 2.1   นักเรียนเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอาชีพระยะส้ันและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน และเลือกเรียนรายวิชาตามแผนการเรียนกลุมความถนัดทางสาขาวิชา และสาขาวิชาชีพ 

แผนการเรียนเฉพาะทางดานกีฬา ดานสุนทรียภาพ แผนการเรียนรวมหลักสูตรทวิศึกษา และกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน ปลูกฝงคุณลักษณะและจริยธรรมอาชีพตามกลุมถนัดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

3) SEE ข้ันสะทอนผล ไดแก 

 3.1   นักเรียนสามารถวางเปาหมายและเสนทางการเรียนในสาขาวิชา และสาขาวิชาชีพตาม

ความสนใจและความถนัด รวมถึงสถาบันการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน หรือ  กําหนดอาชีพการทํางานกรณีไม

ศึกษาตอ 
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 3.2   นักเรียนเขียนบทความแสดงการรับรูความสามารถท่ีเช่ืองโยงกับความคาดหวังท่ีเกิดการ

ยอมรับในแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 

 3.3   นักเรียนมีโครงรางผลงานนวัตกรรมเชิงธุรกิจ กอนเขากระบวนการจัดการเรียนรูแบบ

บูรณาการของโรงเรียน 

4. A : Activity คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับเปาหมายแผนการเรียน และกิจกรรมเสริม

ประสบการณอาชีพ 

5. P : Professional Learning Community คือ การนิเทศชวยเหลือพาทํา 

โดยข้ันท่ี 4 และ ข้ันท่ี 5 เปนข้ันท่ีตองทําควบคูกันไป ไมสามารถแยกออกจากกันได เพราะการทํางาน

แบบมีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ ทําใหเกิดการรวมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ของ 5 องคคณะ ไดแก 

ผูสอน (Model teacher) , ศึกษานิเทศก/อาจารยมหาวิทยาลัย (Expert) , หัวหนากลุมสาระ (Mentor) , ครูท่ี

สอนรวมวิชาหรือรวมระดับช้ัน (Buddy) , ผูบริหาร (Administrator) 

1) PLAN ข้ันวางแผน ไดแก 

 1.1   5 องคคณะ รวมกันจัดทําหนวยการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการ โดยนํา

ขอมูลการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลเปนสวนหนึ่งในการจัดทํากิจกรรมในหนวยการเรียนรู 

 1.2   ผูสอน (Model teacher) จัดเตรียมส่ือ อุปกรณ สถานท่ี สําหรับการจัดการเรียนรู 

 1.3   ศึกษานิเทศก/อาจารยมหาวิทยาลัย (Expert) , หัวหนากลุมสาระ (Mentor) , ครูท่ีสอน

รวมวิชาหรือรวมระดับช้ัน (Buddy) , ผูบริหาร (Administrator) รวมกันจัดทําแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

สําหรับสังเกตการเรียนรูของนักเรียนในช้ันเรียน และ วางแผนการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเปนรายกลุมตาม

แผนผังท่ีไดรวมกันกําหนดไว 

2) DO ข้ันปฏิบัติ ไดแก 

 2.1   ผูสอน (Model teacher) จัดกระบวนการจัดการเรียนรูใหนักเรียนตามแผนการจัดการ

เรียนรูท่ี 5 องคคณะ ไดรวมกันจัดทําข้ึน โดยวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ผานช้ินงาน ภาระงาน โครงงาน หรือ IS 

 2.2   ศึกษานิเทศก/อาจารยมหาวิทยาลัย (Expert) , หัวหนากลุมสาระ (Mentor) , ครูท่ีสอน

รวมวิชาหรือรวมระดับช้ัน (Buddy) , ผูบริหาร (Administrator) รวมกันสังเกตพฤติกรรมนักเรียนท่ีตอบสนองตอ

กระบวนการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 องคคณะ ไดรวมกันจัดทําข้ึน 

3) SEE ข้ันสะทอนผล ไดแก 

 3.1   นักเรียนสะทอนความคิดเห็น ประเมินความพึงพอใจจากกิจกรรมการจัดการเรียนรูราย

ช่ัวโมง ผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

 3.2   ผูสอน (Model teacher) สะทอนจุดท่ีประสบความสําเร็จในการสอน และจุดท่ีตอง

ปรับปรุงในการจัดกิจกรรมในครั้งตอไป  

 3.3   ผูสอน (Model teacher) วิเคราะหผลการวัดและประเมินผล KPA จากช้ินงาน ภาระงาน 

โครงงาน หรือ IS ของนักเรียน 
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 3.4   ศึกษานิเทศก/อาจารยมหาวิทยาลัย (Expert) , หัวหนากลุมสาระ (Mentor) , ครูท่ีสอน

รวมวิชาหรือรวมระดับช้ัน (Buddy) , ผูบริหาร (Administrator) สะทอนความคิดเห็นในประเด็นตาง  ๆ ตามแบบ

สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

 3.5   นําส่ิงท่ีไดจากการสะทอนความคิดเห็นบันทึกลง Log Book 

6. E : Evaluation คือ การกํากับติดตามประเมินผล โครงการและการดําเนินงาน 

1) PLAN ข้ันวางแผน ไดแก 

 1.1   ศึกษาเกณฑการประเมินโครงการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการมีงานทําในศตวรรษท่ี 21  

2) DO ข้ันปฏิบัติ ไดแก 

 2.1   ติดตาม และ ประเมินผลโครงการเปนระยะอยางสม่ําเสมอ 

 2.2   จัดแสดงนิทรรศการและประกวดโครงงานของนักเรียน/วิจัยของครู เพื่อหา Best Practice 

ของโรงเรียน เผยแพรสูสาธารณชนและรายงานผลตอสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 

 2.3   นํา Best Practice ของโรงเรียน สงประกวดในระดับจังหวัด/ประเทศ/นานาชาติ 

3) SEE ข้ันสะทอนผล ไดแก 

 3.1   ผลการประเมินโครงการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการมีงานทําในศตวรรษท่ี 21  
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รูปแบบการจัดหนวยฐานสมรรถนะอาชีพระยะสัน้ ในระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและปฏิรูปการศึกษาตามแผนพัฒนา

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับท่ี 12  (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564) เพื่อลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา

แกผูเรียน และ ประชาชนทุกคน โดยกลไกการขับเคล่ือนปฏิรูปการศึกษาใหบรรลุผลตามเปาหมาย ตองอาศัย

ความรวมมือจากทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ท้ังในระดับสวนกลาง ระดับภูมิภาค และระดับ

สถานศึกษา ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาไวหลายประเด็น เชน  การสรางการเขาถึงโอกาส

ทางการศึกษา นักเรียนทุกระดับช้ันตองไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานตามสิทธิท่ีกําหนดไว โดยมีแนวทาง

และวิธีในการดําเนินโครงการ เชน การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู ฝกอบรมทักษะอาชีพระยะส้ันเพื่อสนับสนุน

นักเรียนใหมีโอกาสในการเรียนรูตามความสนใจ และ ความถนัดของตนเอง 

การผลิตและพัฒนากําลังคนตองรองรับการพัฒนาประเทศและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรวมท้ังโครงการ

ลงทุนขนาดใหญของรัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการริเริ่มจัดทําฐานขอมูลความตองการดานแรงงาน รวมกับ

หนวยงานภาครัฐ และเอกชน จากนั้นจึงไดจัดลําดับความสําคัญเรงดวนในการเลือกผลิตและพัฒนาครูผูสอน และ 

สถานศึกษา ใหตรงกับทิศทางความตองการดานแรงงานตามขอมูลท่ีมี เนนการการศึกษาตามความถนัดและความ

เปนเลิศของแตละสถานศึกษา ท่ีสําคัญคือ การบูรณาการการเรียนรูควบคูกับการทํางาน การพัฒนาหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรูในปจจุบันจึงตองคํานึงถึงการทํางานในอนาคตของผูเรียน โดยผูเรียนตองสามารถเลือกเรียน

รายวิชาท่ีสงเสริมเสนทางสูอาชีพของตนเองไดอยางแทจริง ผูเรียนตองมีความสุขในการเรียนรู ไดรับการพัฒนา

ครอบคลุมใน 4 ดาน คือ Head Heart Hand และHealth เหมาะสมตามวัย สามารถแสวงหาองคความรูไดดวย

ตนเองสอดคลองกับบริบทในปจจุบัน มีความรู มีคานิยมท่ีถูกตองตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  

จากเหตุผลขางตนจึงเกิดการจัดการศึกษารูปแบบสมรรถนะอาชีพระยะส้ันข้ึน โดยใหนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนไดรูจักลักษณะ อาชีพตาง ๆ ในทองถ่ิน แลวเลือกเรียนหนวยฐานสมรรถนะอาชีพระยะส้ันท่ี

ตนเองสนใจ เพื่อนําไปสูการคนพบ ตัวตนวามีความถนัดและบุคลิกภาพเหมาะสมกับสมรรถนะอาชีพใด ซึ่งจะ

สงผลตอการตัดสินใจของนักเรียน ในการเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึนท่ีอาจจะเปนการเรียนในสายอาชีพหรือสาย

สามัญตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ก็จะเลือกแผนการเรียนในกลุมสาขาความถนัดเพื่อเรียนตอ

ระดับอุดมศึกษาไดตรงกับความถนัดและบุคลิกภาพของนักเรียน ซึ่งลักษณะการจัดวิชาอาชีพ จะกําหนดรายวิชา

ตามสาขาวิชาชีพ 5 ประเภท คือ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรม ศิลปกรรม และคหกรรม โดยกําหนด

เปนหนวยฐานสมรรถนะอาชีพระยะส้ัน ไดหลายหนวยสมรรถนะเพื่อใหนักเรียนไดรูจักและเรียนรูไดอยาง

หลากหลาย  

แนวทางการพัฒนาจัดทําหนวยฐานสมรรถนะอาชีพระยะสั้น 

แนวทางการพัฒนาจัดทําหนวยฐานสมรรถนะอาชีพระยะส้ัน เพื่อเตรียมผูเรียนในระดับมัธยมศึกษา 

ตอนตน เขาสูอาชีพในอนาคต ทําใหผูเรียนไดสัมผัสงานอาชีพประเภทตางๆ  ทราบความตองการของตลาดแรงงาน
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และเลือกอาชีพตามความถนัดและความสนใจของตนเองท่ีสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน มี

เจตคติท่ีดีและมีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ โดยมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ๕ รูปแบบ ดังนี้ 

1. ทํางานระหวางเรียน  

การทํางานระหวางเรียนเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาอาชีพตามหลักสูตรหรือตามสภาพอาชีพ

ทองถ่ิน โดยเนนกระบวนการทํางานท่ีไดผลผลิตออกสูการจําหนาย การจัดการเรียนการสอนใหจัดระยะเวลา

สําหรับการเรียนทฤษฎีความรูของตัวช้ีวัดรายวิชาท่ีจําเปนและสําคัญ โดยระยะเวลาชวงเชา โรงเรียนจัดการเรียน

การสอนหนวยเรียนรูบูรณาการรูปแบบหนวยฐานสมรรถนะอาชีพระยะส้ัน ท่ีใชสมรรถนะงานของรายวิชาเพิ่มเติม

เปนฐานแลวนําตัวช้ีวัดรายวิชาพื้นฐานทุกกลุมสาระการเรียนรูมาบูรณาการ กับกระบวนการและข้ันตอนของ

สมรรถนะงาน สวนชวงบายใหนักเรียนไปเรียนรูกับสถานประกอบการ กลุมอาชีพอิสระ หรือวิทยากรทองถ่ิน การ

จัดตารางสอนจึงตองจัดเปนไปตามกระบวนการทํางาน และมีการกําหนดชวงเวลาติดตามวัดผลของกระบวนการ

เปนระยะ ๆ ท่ีโรงเรียน หรือสถานท่ีฝกประสบการณ ตามความเหมาะสม ขอสําคัญตองทําคูมือและขอตกลงกับ

สถานประกอบการ กลุมอาชีพอิสระ หรือวิทยากรทองถ่ิน 

2. โรงงานในโรงเรียน   

โรงงานในโรงเรียนเปนรูปแบบท่ีมุ งเนนการฝกทักษะ การผลิต การจําหนายและการจัดการ                  

จากการปฏิบัติงานในโรงฝกงานของโรงเรียนท่ีมีสภาพการผลิต จําหนายหรือบริการ อยูเปนประจํา และมีรายได

ตามสภาพเศรษฐกิจของทองถ่ิน ซึ่งจะทําใหนักเรียนไดมีประสบการณตรง ในการฝกทักษะอาชีพและทักษะ      

การจัดการอาชีพในสถานประกอบการ รูปแบบนี้จะเหมือนกับรูปแบบแรกแตกตางกันตรงท่ีนักเรียนไดฝกทักษะ

สมรรถนะงานในโรงฝกงานของโรงเรียนไมไดออกไปท่ีสถานประกอบการ กลุมอาชีพอิสระนอกโรงเรียน  

3. การประกอบอาชีพอิสระระหวางเรียน  

การประกอบอาชีพอิสระระหวางเรียนเปนรูปแบบท่ีมุงสงเสริมและพัฒนาอาชีพในทองถ่ิน ซึ่งจะมีผลตอ

การพัฒนาเศรษฐกิจของทองถ่ิน โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเสนอโครงการอาชีพอิสระและประกอบอาชีพนั้นระหวาง

เรียน ทําใหนักเรียนมีประสบการณในการประกอบอาชีพอิสระและเห็นชองทางในการพัฒนาอาชีพตอไป รูปแบบนี้ 

เหมาะสําหรับกลุมนักเรียนท่ีเส่ียงออกกลางคัน หรือกลุมท่ีจบภาคบังคับไมตองการเรียนตอ การจัดกระบวนการ

เรียนรูใหจัดระยะเวลาสําหรับการเรียนทฤษฎีความรูของตัวช้ีวัดรายวิชาตองรูท่ีจําเปนและสําคัญแบบ Block 

Course ระยะเวลาประมาณไมเกิน 1 เดือน ระยะเวลาท่ีเหลือใหจัดกระบวนการเรียนรูแบบหนวยเรียนรู       

บูรณาการรูปแบบหนวยฐานสมรรถนะอาชีพระยะส้ันรวมกันเปนสาขาวิชาชีพท่ีประเมินผลเปนหนวยกิตของ

รายวิชาเพิ่มเติม สวนรายวิชาพื้นฐานของทุกกลุมสาระการเรียนรูใหนําตัวช้ีวัดรายวิชาไปบูรณาการกับกระบวนการ

และข้ันตอนการทํางานของสมรรถนะงานของรายวิชาเพิ่มเติม การวัดผลอิงมาตรฐานและตัวช้ีวัดใหทําตามสภาพ

จริงโดยประเมินผลเวลาและระดับผลการเรียนเปนหนวยกิต ดังนั้นนักเรียนจะไดไปเรียนรูกับสถานประกอบการ 

กลุมอาชีพอิสระ หรือธุรกิจชุมชน SMEs แบบเต็มเวลา หรือท่ีเรียกวา “โรงเรียนในโรงงาน” ซึ่งเปนการจัดการ
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เรียนการสอนรูปแบบ ทวิภาคีนั้นเอง  การจัดตารางสอนใหจัดเปนไปตามกระบวนการทํางาน นักเรียนจะไดฝก

ประสบการณทํางานแบบจริง และไดคาตอบแทนตามขอตกลงในรูปแบบทําสัญญาระหวางนักเรียน โดยการ

ยินยอมของผูปกครองกับสถานประกอบการ กลุมอาชีพอิสระ หรือธุรกิจชุมชน SMEs โดยมีครูในนามสถานศึกษา

เปนพยานและผูรับรอง และใหมีการกําหนดชวงเวลาติดตามวัดผลของกระบวนการเปนระยะ ๆ ท่ีโรงเรียน หรือ

สถานท่ีฝกประสบการณ ตามความเหมาะสม ขอสําคัญตองทําคูมือและขอตกลงกับสถานประกอบการ กลุมอาชีพ

อิสระ หรือธุรกิจชุมชน SMES 

4. หนึ่งคน หนึ่งสมรรถนะอาชีพ  

หนึ่งคน หนึ่งสมรรถนะอาชีพ เปนอยางนอย เปนการเปดหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันใหผูเรียนไดเรียนตาม

ความถนัด โดยทําความรวมมือกับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถานประกอบการ 

กลุมอาชีพอิสระ จัดทําเอกสารคูมือแนวทางการจัดการเรียนรู แบบฝกและถอดประสบการณท่ีเช่ือมโยงกับรายวิชา

เพิ่มเติมหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนกําหนดรหัสวิชา คําอธิบาย

รายวิชา ผลการเรียนรูท่ีตรงกับเรื่องท่ีถอดประสบการณ พรอมท้ังจัดทําน้ําหนักเวลาและสาระสําคัญรายวิชาท่ีเปน

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ กําหนดรายวิชาเพิ่มเติมเปนรายวิชาสะสมหนวยกิตเตรียมอาชีวศึกษา (Pre - 

Vocational Education : Pre - Ved) ตามความรวมมือกับสถาบันในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา เพื่อนําไปเทียบโอนหนวยกิตในรายวิชากลุมทักษะวิชาชีพตามประเภทวิชาชีพและสาขาวิชาชีพในการ

เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามโครงการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย           

(ทวิศึกษา) โดยอาจใชแนวทางการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู มาวางแผนจัดการเรียนการสอน 

5. โครงงานอาชีพ  

โครงงานอาชีพเปนรูปแบบท่ีเหมาะสําหรับนักเรียนมุงเรียนตอมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิชาการเพื่อ

เตรียมตัวเรียนตอมหาวิทยาลัยสายวิจัย หรือมหาวิทยาลัยสายเทคโนโลยี (สายปฏิบัติการ) นักเรียนจะเรียนรายวิชา

ท่ีเปนศาสตรพื้นฐานของ STEM ในรายวิชาเพิ่มเติม และเรียนรู เปนผูประกอบการรูปแบบโครงงานตาม

กระบวนการ Project - Based Learning ท่ีมีการสํารวจปญหาความตองการของชุมชนในกลุมผูผลิต ผูบริโภค     

ผูจัดจําหนาย เพื่อถอดประสบการณความรู ตามกระบวนการทํางานจริงท่ีใชอยู และทําการประยุกตตอยอดดวย

ทฤษฎีความรูจากเทคโนโลยีใหม หรือทฤษฎี ความรูอื่น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ สินคา และบริการ เชิงนวัตกรรม     

มีการทดสอบ พิสูจน จนใชไดจริง มีการหาชองทางอันหลากหลายในการส่ือสาร นําเสนอไปถึงกลุมเจาของปญหา

และความตองการใหรับรู ประเมินคุณคาของผลิตภัณฑ สินคา และบริการ เชิงนวัตกรรม และหาชองทางรับหรือ

นําสงไปใชไดจริง การจัดการเรียนการสอนใหจัดระยะเวลาสําหรับการเรียนทฤษฎีความรูของตัวช้ีวัดรายวิชาตองรู

ท่ีจําเปนและสําคัญในชวงเชา สวนชวงบายจัดการเรียนการสอนหนวยเรียนรูบูรณาการโครงงาน ดังนั้นการจัด

ตารางสอนจึงตองจัดตามกระบวนการของโครงงานหรือวิจัย และมีการกําหนดชวงเวลาติดตาม วัดผลของ

กระบวนการเปนระยะ ๆ ตามสภาพจริง 
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ภารกิจ ผลการเรียนรู งานยอย  

การสืบคนและสรุปองค
ความรู 

อธิบายความรู หลักกระบวนการเพาะ
เห็ดนางฟาตามมาตรฐานความปลอดภัย
ในการทํางาน 
 

ผังมโนทัศน สรุปองคความรู เรื่องเห็ด 
 

การเขียนโครงการเพาะเห็ด
นางฟา (PBL) 

วิเคราะห วางแผน การเพาะเห็ดนางฟา  
 

1. การเขียนโครงงานเพาะเห็ดนางฟา 
2. ปฏิทินวางแผนการทํางาน 
 

การเพาะและดูแลเห็ด
นางฟา 

จัดกระบวนการเพาะเห็ดนางฟาตาม
ข้ันตอนกระบวนการทํางาน 
 

1. การเตรียมวัสดุอุกปกรณกอนเช้ือเห็ด 
2. วิธีการบมกอนเช้ือเห็ด 
3. วิธีการเปดดอกเห็ด 
4. วิธีการรดน้ํา/ดูแลรักษา 
 

การจัดการผลผลิต 
 
 

เก็บผลผลิต และจําหนายเห็ดนางฟาสด 
ดวยทักษะกระบวนการจัดการผลผลิต 

1. การเก็บผลผลิตเห็ดนางฟาสดไดถูกวิธี 
2. การจําหนายเห็ดนางฟาดวยทักษะ
กระบวนการจัดการ 
3. การจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย และ
สรุปผลการดําเนินโครงการ 
 

การแปรรูปผลิตภัณฑ 
แหนมเห็ด 
    
 

1. แปรรูปแหนมเห็ด 
2. ออกแบบผลิตภัณฑแหนม และ 
การจัดจําหนาย 

1. การเตรียมวัสดุเชนเครื่องปรุงรส/เห็ด 
 2. การเตรียมอุปกรณเชน กาละมัง/ทัพพี/
มีด/ภาชนะบรรจุ/หนังยาง 
3. การทําแหนมเห็ด 
4. การออกแบบบรรจุผลิตภัณฑแหนมเห็ด/
ฉลากสินคา 
 

การแปรรูปผลิตภัณฑ 
น้ําพริกเห็ด 
 

1. แปรรูปน้ําพริกเห็ด 
2. ออกแบบผลิตภัณฑน้ําพริกเห็ดและ
จัดจําหนาย 
   

1. การเตรียมวัสดุเชนเครื่องปรุงชุดน้ําพริก /
ผักสด 
2. การเตรียมอุปกรณเชน ครก ทัพพี  มีด 
3. การทําน้ําพริกเห็ด 
4. การบรรจุผลิตภัณฑน้ําพริกเห็ด/ฉลากสินคา 

ตัวอยางการจัดหนวยฐานสมรรถนะอาชีพระยะสั้น 
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ภารกิจ ผลการเรียนรู งานยอย (จุดประสงคนําทาง) 

การแปรรูปผลิตภัณฑ 
เห็ดสวรรค 
    
 
 

1. แปรรูปเห็ดสวรรค 
     2. ออกแบบผลิตภัณฑเห็ดสวรรคและจัด 

 จําหนาย 
 
 
 
 

1. การเตรียมวัสดุเชนเครื่องปรุงรสเชน
กระเทียม/รากผักชี 
2. การเตรียมอุปกรณเชน กระทะ /ครก/ 
ทัพพี/ มีด/ถาด 
3. การทําเห็ดสวรรค 
4. การบรรจุผลิตภัณฑเห็ดสวรรค/ฉลาก
สินคา 
 

การแปรรูปผลิตภัณฑ
ไอศกรีมเห็ด 
    
 

1. แปรรูปไอศกรีมเห็ด 
2. ออกแบบผลิตภัณฑไอศกรีมเห็ดและ
จัดจําหนาย 

      
 

1. การเตรียมวัสดุเชนเครื่องปรุงเชนนม/เห็ด/
น้ําตาล 
2. การเตรียมอุปกรณเชน เครื่องปนไอศกรีม 
3. การทําไอศกรีมเห็ด 
4. การบรรจุผลิตภัณฑไอศกรีมเห็ด/ฉลาก
สินคา 
 

การแปรรูปผลิตภัณฑคุกก้ี
เห็ด 
    
 

1. แปรรูปคุกกี้เห็ด 
2. ออกแบบผลิตภัณฑคุกกี้เห็ดและจัด
จําหนาย 

      

1. การเตรียมวัสดุเชนแปง /ผงฟู/ไข/น้ําตาล 
2. การเตรียมอุปกรณเชนชามผสม/
เครื่องอบ/เครื่องปน 
3. การทําคุกกี้เห็ด 
4. การบรรจุผลิตภัณฑคุกกี้เห็ด/ฉลากสินคา 



๑๓ 
 

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อการมีงานทําในศตวรรษที่ 21 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.2 

  

การวิเคราะหผลการเรยีนรู 
หนวยฐานสมรรถนะ เชฟเห็ดนางฟา 1-6  

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 เวลา 6-8 ช่ัวโมงตอฐานสมรรถนะ 

 
ขอท่ี 

 
ผลการเรียนรู 

การวิเคราะหตัวช้ีวัด 

ความสามารถ
(K) 

ทักษะ
กระบวนการ(P) 

เจตคติ 
คุณลักษณะ(A) 

1. อธิบายหลักการกระบวนการเพาะเห็ดนางฟาโดย
ตระหนักถึงการมีมาตรฐานความปลอดภัยในการ
ทํางานและใฝเรียนรูดวยทักษะการแสวงหาความรู 

   

2. วิเคราะหวางแผนการเพาะเห็ดนางฟาดวยความ
มุงมั่นในการทํางานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

   

3. เพาะเห็ดนางฟาตามข้ันตอนกระบวนการทํางาน  
ดวยทักษะการทํางานรวมกัน 

   

4. จัดการผลผลิตเห็ดนางฟาดวยทักษะการจัดการโดย
ใชพลังงาน ทรัพยากร ในการทํางานอยางคุมคา
และยั่งยืน เพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม       

   

5. ออกแบบผลผลิตแหนมเห็ดนางฟาและจัดจําหนาย    

6. ออกแบบผลผลิตน้ําพริกเห็ดนางฟาและจัดจําหนาย    

7. ออกแบบผลผลิตเห็ดสวรรคและจัดจําหนาย    

8. ออกแบบผลผลิตไอศครีมเห็ดและจัดจําหนาย    

9. ออกแบบผลผลิตคุกกี้เห็ดและจัดจําหนาย    

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 
 

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อการมีงานทําในศตวรรษที่ 21 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.2 

  

คําอธิบายรายวิชา 
หนวยฐานสมรรถนะ เชฟเห็ดนางฟา 1-6  

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 เวลา 6-8 ช่ัวโมงตอฐานสมรรถนะ 

ศึกษา อธิบาย วิเคราะห การเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดสูอาชีพงานเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เขาใจ กระบวนการทํางานท่ัวไปในการผลิต การวิเคราะหวางแผน การถนอมและแปรรูปผลผลิต        

การออกแบบบรรจุภัณฑและการดําเนินการทางธุรกิจทางการตลาด การวางแผนการทํางานผลิตและจัดการแปร

รูปผลผลิต ออกแบบบรรจุภัณฑอยางสรางสรรค    

โดยใชกระบวนการและทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน   และ

ทักษะการแสวงหาความรู เพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมายสูอาชีพ 

เกิดเจตคติท่ีดีตองานอาชีพโดยมีคุณลักษณะของผูเรียนในดานการใฝเรียนรู คนพบความสามารถ       

ความถนัด และความสนใจงานอาชีพของตนเองอยางสรางสรรค   มีลักษณะนิสัยท่ีมีคุณธรรม ความมุงม่ันใน      

การทํางานดวยจิตสํานึกในการใชพลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดลอมอยางคุมคา ในการสรางผลงานสูอาชีพ       

โดยนอมนําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง 

ผลการเรียนรู   
  1. อธิบายหลักการกระบวนการเพาะเห็ดนางฟาโดยตระหนักถึงการมีมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน
และใฝเรียนรูดวยทักษะการแสวงหาความรู 
  2. วิเคราะหวางแผนการเพาะเห็ดนางฟาดวยความมุงมั่นในการทํางานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. เพาะเห็ดนางฟาตามข้ันตอนกระบวนการทํางาน  ดวยทักษะการทํางานรวมกัน 
4. จัดการผลผลิตเห็ดนางฟาดวยทักษะการจัดการโดยใชพลังงาน ทรัพยากร ในการทํางานอยางคุมคาและ

ยั่งยืนเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม       
5. ออกแบบผลผลิตแหนมเห็ดนางฟาและจัดจําหนาย 
6. ออกแบบผลผลิตน้ําพริกเห็ดนางฟาและจัดจําหนาย 
7. ออกแบบผลผลิตเห็ดสวรรคและจัดจําหนาย 
8. ออกแบบผลผลิตไอศครีมเห็ดและจัดจําหนาย 
9. ออกแบบผลผลิตคุกกี้เห็ดและจัดจําหนาย 

รวม 9 ผลการเรียนรู 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อการมีงานทําในศตวรรษที่ 21 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.2 

  

โครงสรางหนวยฐานสมรรถนะ 
หนวยฐานสมรรถนะ เชฟเห็ดนางฟา 1-6 

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 เวลา 6-8 ช่ัวโมงตอฐานสมรรถนะ 

ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระสําคัญ จํานวน
ช่ัวโมง 

น้ําหนัก
คะแนน 

หนวยฐานสมรรถนะท่ี 1 
การเพาะเห็ดนางฟา 

อธิบายหลักการ
กระบวนการเพาะเห็ด
นางฟาโดยตระหนักถึง
การมีมาตรฐาน        
ความปลอดภัยใน    
การทํางานและใฝเรียนรู
ดวยทักษะการแสวงหา
ความรู 

เห็ดนางฟาเปนอาหารท่ีมีคุณคาทาง
อาหารสูง และสามารถเพาะปลูกได
งาย  ตามข้ันตอนเพาะเล้ียงประกอบ
กับวิธีการเก็บผลผลิตเพื่อนํามาแปรรูป 

8 25 

วิเคราะหวางแผน    
การเพาะเห็ดนางฟาดวย
ความมุงมั่นใน        
การทํางานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการ “project”  เปนการวางแผน
งานท่ีจัดทําข้ึนอยางรอบคอบเปน
ระบบพรอมกับมีแนวทางการเพาะเห็ด
นางฟา  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
เ ป า ห ม า ย ด ว ยห ลั กป รั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพาะเห็ดนางฟาตาม
ข้ันตอนกระบวนการ
ทํางาน  ดวยทักษะ      
การทํางานรวมกัน 

การเพาะเห็ดนางฟามีข้ันตอน ท่ีสําคัญ
คือการเตรียมโรงเรือน การทํากอนเช้ือ
การหยอดเช้ือและบมเช้ือเห็ด การเก็บ
เ กี่ ย ว แ ล ะ ท ร า บ ป ญ ห า ท่ี พ บ ใน         
การเพาะเห็ด 

จัดการผลผลิตเห็ด
นางฟาดวยทักษะ    
การจัดการโดยใช
พลังงาน ทรัพยากร ใน
การทํางานอยางคุมคา
และย่ังยืนเพ่ือ       
การอนุรักษสิ่งแวดลอม       

การจัดการผลผลิตเปนสิ่งที่จะตองคํานึงถึ งการใช
วิทยาการหลังการเก็บเก่ียวที่เหมาะสมกับผลผลิตแตละ
ชนิดซ่ึงรวมถึง  การจัดการการตลาด ที่เปนการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ดานธุรกิจ ซ่ึงจะตองมีการวางแผน      
การผลิต การจดบันทึก คํานวณคาใชจาย  การกําหนด
ราคาขายและ การจัดจําหนาย ตลอดจนการดําเนิน
กิจการทุกอยางเพื่อสนองความตองการ และบริการ
ใหแกผูซ้ือหรือผูบริโภคพอใจ ทั้งในเรื่องราคาและบริการ
โดยยึดหลักการมีคุณธรรมของผูประกอบการที่ด ี

 

 

 



๑๖ 
 

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อการมีงานทําในศตวรรษที่ 21 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.2 

  

ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระสําคัญ จํานวน
ช่ัวโมง 

น้ําหนัก
คะแนน 

หนวยฐานสมรรถนะท่ี 2 
เชฟแหนมเห็ดนางฟา 

ออกแบบ
ผลิตภัณฑแหนม
เห็ดนางฟาและจัด
จําหนาย 

การแปรรูปเห็ดนางฟาเปนผลิตภัณฑ
แหนมเห็ดและจัดจําหนายได 

6 15 

หนวยฐานสมรรถนะท่ี 3 
เชฟน้ําพริกเห็ดนางฟา 

ออกแบบ
ผลิตภัณฑน้ําพริก
เห็ดนางฟาและจัด
จําหนาย  

การแปรรูปเห็ดนางฟาเปนผลิตภัณฑ
น้ําพริกเห็ดและจัดจําหนายได 

6 15 

หนวยฐานสมรรถนะท่ี 4 
เชฟเห็ดสวรรค 

ออกแบบ
ผลิตภัณฑเห็ด
สวรรคและจัด
จําหนาย 
 

การแปรรูปเห็ดนางฟาเปนผลิตภัณฑ
เห็ดสวรรคและจัดจําหนายได 

6 15 

หนวยฐานสมรรถนะท่ี 5 
เชฟไอศครีมเห็ด 

ออกแบบ
ผลิตภัณฑไอศกรีม
เห็ดและจัด
จําหนาย 
 

การแปรรูปเห็ดนางฟาเปนผลิตภัณฑ 
ไอศกรีมเห็ดและจัดจําหนายได  

6 15 

หนวยฐานสมรรถนะท่ี 6 
เชฟคุกก้ีเห็ด 

ออกแบบ
ผลิตภัณฑคุกกี้เห็ด
และจัดจําหนาย 
 

การแปรรูปเห็ดนางฟาเปนผลิตภัณฑ  
คุกกี้เห็ดและจัดจําหนายได  

6 15 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 
 

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อการมีงานทําในศตวรรษที่ 21 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.2 

  

ตัวอยาง 

การวิเคราะหหนวยการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง การเพาะเห็ดนางฟา 
หนวยฐานสมรรถนะ เชฟเห็ดนางฟา 1-6  

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 เวลา 6-8 ช่ัวโมงตอฐานสมรรถนะ 

1. ช่ือหนวยการเรียนรู 

การเพาะเห็ดนางฟา 

2. ผลการเรียนรู 

1. อธิบายหลักการกระบวนการเพาะเห็ดนางฟาโดยตระหนักถึงการมีมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน
และใฝเรียนรูดวยทักษะการแสวงหาความรู 
  2. วิเคราะหวางแผนการเพาะเห็ดนางฟาดวยความมุงมั่นในการทํางานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. เพาะเห็ดนางฟาตามข้ันตอนกระบวนการทํางาน  ดวยทักษะการทํางานรวมกัน 
4. จัดการผลผลิตเห็ดนางฟาดวยทักษะการจัดการโดยใชพลังงาน ทรัพยากร ในการทํางานอยางคุมคาและ

ยั่งยืนเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม       
3.สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

 เห็ดนางฟาสามารถเพาะปลูกไดงาย  ตามข้ันตอนเพาะเล้ียง ซึ่งตองมีการวางแผนงานท่ีจัดทําข้ึนอยาง

รอบคอบเปนระบบ โดยข้ันตอนท่ีสําคัญคือการเตรียมโรงเรือน ซึ่งจะตองมี การวางแผน การผลิต การจดบันทึก 

คํานวณคาใชจาย  การกําหนดราคาขายและ การจัดจําหนาย  

4. สาระการเรียนรู  

 เห็ดนางฟาเปนอาหารท่ีมีคุณคาทางอาหารสูง และสามารถเพาะปลูกไดงาย  ตามข้ันตอนเพาะเล้ียง

ประกอบกับวิธีการเก็บผลผลิตเพื่อนํามาแปรรูป ซึ่งตองมีการวางแผนงานท่ีจัดทําข้ึนอยางรอบคอบเปนระบบพรอม

กับมีแนวทางการเพาะเห็ดนางฟา  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

ข้ันตอนท่ีสําคัญคือการเตรียมโรงเรือน การทํากอนเช้ือการหยอดเช้ือและบมเช้ือเห็ด การเก็บเกี่ยวและทราบปญหา

ท่ีพบในการเพาะเห็ด และการจัดการผลผลิตเปนส่ิงท่ีจะตองคํานึงถึงการใชวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวท่ีเหมาะสม

กับผลผลิตแตละชนิดซึ่งรวมถึงการจัดการการตลาด ท่ีเปนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดานธุรกิจ ซึ่งจะตองมี      

การวางแผน การผลิต การจดบันทึก คํานวณคาใชจาย  การกําหนดราคาขายและ การจัดจําหนาย ตลอดจนการ

ดําเนินกิจการทุกอยางเพื่อสนองความตองการ และบริการใหแกผูซื้อหรือผูบริโภคพอใจ ท้ังในเรื่องราคาและ

บริการโดยยึดหลักการมีคุณธรรมของผูประกอบการท่ีดี 

 



๑๘ 
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5. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการแกปญหา 

4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1. ซื่อสัตยสุจริต 

2. มีวินัย 

3. ใฝเรียนรู 

4. มุงมั่นในการทํางาน 

5. มีจิตสาธารณะ 

7. ช้ินงาน/ภาระงาน 

ใบงานท่ี 1 สรุปองคความรูเรื่องเห็ด 

ใบงานท่ี 2 การเขียนโครงการ 

ใบงานท่ี 3 การเพาะและดูแลเห็ดนางฟา 

ใบงานท่ี 4 การจัดการผลผลิต  

8. การวัดและประเมินผล 

 

ส่ิงท่ีตองการวัดและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

หลักการกระบวนการเพาะเห็ดนางฟา 
การวางแผนการเพาะเห็ดนางฟา 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

การเพาะเห็ดนางฟา การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน 
การจัดการผลผลิตเห็ดนางฟา การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน 
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เกณฑการประเมินผลตามสภาพจริง  ( Rubrics ) 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
การนําเสนอ           
ผังมโนทัศน 

ตรงประเด็นครอบคลุม
เน้ือหาและเปนลําดับ
ข้ันตอนท่ีชัดเจน 

ตรงประเด็นแตไม
ครอบคลุมเน้ือหาและ
เปนลําดับข้ันตอน
ถูกตองเพียงบางสวน 

ไมคอยตรงประเด็น
รายละเอียดเน้ือหา
คอนขางนอย ลําดับ
ข้ันตอนถูกตองเพียง
บางสวน 

ไมตรงประเด็น
รายละเอียดนอยลําดับ
ข้ันตอนสวนใหญไม
ถูกตอง 
 

การเขียนโครงการ
ตามข้ันตอน 

เขียนโครงการไดครบ
สมบูรณตามหลักการ
อยางถูกตอง เน้ือหา
ชัดเจนถูกตอง 9 
ข้ันตอนและอธิบาย
นําเสนอโครงการได
ชัดเจน ถูกตอง 

เขียนโครงการไดครบ
ตามหลักการอยาง
ถูกตอง  9 ข้ันตอน 
และอธิบายนําเสนอ
โครงการไดชัดเจน 
ถูกตอง 
 

เขียนโครงการไดตาม
หลักการ 9 ข้ันตอน
และอธิบายนําเสนอ
โครงการได 
 

เขียนโครงการไดไม
สมบูรณตามหลักการ
อธิบายนําเสนอ
โครงการไมได 

ทักษะกระบวนการ
ทํางานรวมกัน
ทักษะการจัดการ 
ทักษะการ
แกปญหา 
และทักษะการ
แสวงหาความรู 
จนไดผลผลิต 

ปฏิบัติไดครบท้ัง 4 
ทักษะ เปน โครงการ
PBLท่ีดีสามารถปฏิบัติ
ไดจริงจนบรรลุ
วัตถุประสงค ท่ีต้ังไว 
และสรางผลผลิตอยาง
มีความคิดสรางสรรค
เปนประสบการณไปสู
แนวทางอาชีพท่ีตน
ถนัดสนใจจนประสบ
ความสําเร็จในการทํา
อาชีพน้ันๆอยาง
ตอเน่ืองได 

ปฏิบัติไดครบท้ัง 4 
ทักษะ เปน โครงการ
PBLท่ีดีสามารถปฏิบัติ
ไดจริงจนบรรลุ
วัตถุประสงค ท่ีต้ังไว 
และสรางผลผลิตอยาง
มีความคิดสรางสรรค
เปนประสบการณไปสู
แนวทางอาชีพท่ีตน
ถนัดและสนใจ 
 
 

ปฏิบัติไดครบท้ัง 4 
ทักษะ เปน โครงการ
PBLท่ีดีสามารถปฏิบัติ
ไดจริงจนบรรลุ
วัตถุประสงค ท่ีต้ังไว 
และสรางผลผลิตได
เพ่ือ เปนแนวทางไปสู
อาชีพท่ีตนถนัดและ
สนใจ 
 
 

ปฏิบัติไมไดครบท้ัง 4 
ทักษะ เปน โครงการ
PBLท่ีสามารถปฏิบัติ
ไดจริงแตมีขอสังเกต
และตองปรับปรุงเพ่ือ
สรางผลผลิตไปสู
แนวทางอาชีพ 
 
 
 
 
 

เจตคติท่ีดีตองาน
อาชีพ 

ต้ังใจและรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมายให
สําเร็จ มีการปรบัปรุง
และพัฒนาการทํางาน
ใหดีข้ึน 

ต้ังใจและรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย ให
สําเร็จ  
 

ต้ังใจและรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย 

ต้ังใจปฏิบัติหนาท่ีแต
ไมครบทุกงาน 
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9. กิจกรรมการเรียนรู 

 1. สืบคนขอมูลและสรุปองคความรู 

2. ฝกปฏิบัติการเขียนโครงการ PBL 

3. ฝกปฏิบัติการเพาะเห็ดนางฟา 

 4. ฝกปฏิบัติการจัดการผลผลิต 

10. สื่อและแหลงเรียนรู 

 1. ใบความรูและใบงาน 

 2. เห็ดนางฟา 

 3. วัสดุ อุปกรณการเพาะเห็ดนางฟา 
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แผนการจัดการเรยีนรูที่ 1 

หนวยท่ี 1  การเพาะเห็ดนางฟา                  เร่ือง การเพาะเห็ด 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3          เวลาเรียน  2 ช่ัวโมง/คาบ 

1. ผลการเรียนรู 

อธิบายหลักการกระบวนการเพาะเห็ดนางฟาโดยตระหนักถึงการมีมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานและ

ใฝเรียนรูดวยทักษะการแสวงหาความรู 

2. จุดประสงคการเรียนรู 

ดานความรู (K) 

- อธิบายความหมายความสําคัญและประโยชนของเห็ดนางฟา 
- อธิบายข้ันตอนการเพาะเห็ดนางฟาได 
- อธิบายการแปรรูปผลผลิตเห็ดนางฟาได 

ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 

- ใชเทคโนโลยีเพื่อแสวงหาความรู 

ดานเจตคติ/คุณลักษณะ (A) 

- ตระหนักถึงการมีมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน 

3. สาระการเรียนรู  

 ดัชนีมวลกาย เปนคาท่ีอาศัยความสัมพันธระหวางน้ําหนักตัวและสวนสูงซึ่งไดจากการวัดสวนสูงและช่ัง

น้ําหนักเพื่อเปนตัวช้ีวัดสภาวะความสมดุลของน้ําหนักรางกาย โดยคํานวณไดจากการใชน้ําหนักตัวเปนกิโลกรัม

และหารดวยสวนสูงท่ีวัดเปนเมตรยกกําลังสองและนําไปเทียบกับคามาตรฐานเพื่อประเมินภาวะสุขภาพ 

4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการส่ือสาร 

- ความสามารถในการคิด 

- ความสามารถในการแกปญหา 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

- ซื่อสัตยสุจริต 

- มีวินัย 
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- ใฝเรียนรู 

- มุงมั่นในการทํางาน 

- มีจิตสาธารณะ 

6. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

 เห็ดนางฟาเปนอาหารทางเลือกท่ีมีคุณคาทางอาหารสูงท่ีผูบริโภคในปจจุบันมีความนิยมซื้อหาเพื่อนํามา

ประกอบอาหาร และสามารถเพาะปลูกดูแลกอนเช้ือท่ีเกษตรกรบมเพาะมาแลวไดงายข้ึน  เพียงมีความรูความ

เขาใจข้ันตอนกระบวนการเพาะเล้ียงและดูแล โดยคํานึงถึงดานสถานท่ีใหเหมาะสมในการวางกอนเช้ือ ดูแลรดน้ํา

ประกอบกับวิธีการเก็บผลผลิตเพื่อนํามาแปรรูป จึงจําเปนตองใฝเรียนรูดวยทักษะแสวงหาความรูจากแหลงตางๆ

เพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะหวางแผนการทํางานอยางเปนข้ันตอนเพื่อใหไดผลผลิตท่ีสมบูรณ   

7. กระบวนการจัดการเรียนรู 

 ข้ันนํา 

 - นักเรียนทดสอบกอนเรียน 

 - นักเรียนแบงกลุม ๆ ละ 4 - 5  คน ใหได 8 กลุม แลวใหคิดผลิตภัณฑจากเห็ดนางฟาใหไดมากท่ีสุด 

ภายในเวลา 5 นาที กลุมไหนตอบไดมากท่ีสุด ครูมอบรางวัลใหกลุมนั้น  

ข้ันสอน  

- นักเรียนกลุมท่ี 1 -2 ศึกษา ใบความรู ท่ี 1  เรื่อง  เห็ดนางฟา  
- นักเรียนกลุมท่ี 3 -4 ศึกษา ใบความรูท่ี  2  เรื่อง  การเขียนโครงการ(PBL)  
- นักเรียนกลุมท่ี 5 -6 ศึกษา ใบความรูท่ี  3  เรื่อง  การเพาะเห็ดนางฟา 
- นักเรียนกลุมท่ี 7 -8 ศึกษา ใบความรูท่ี  4  เรื่อง  การจัดการผลผลิต 
- นักเรียนแตละกลุมศึกษาใบความรูแลวเขียนแผนผังมโนทัศนสรุปองคความรูท่ีกลุมตนเองได 

- นักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอองคความรูท่ีกลุมของตนเองได 

 - นักเรียนลงมือปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนด โดยครูติดตามการปฏิบัติงานเปนระยะและใหคําแนะนํา   

โดยใชแหลงเรียนรูตางๆ 

ข้ันสรุป 

  - นักเรียนสรุปรายงานการปฏิบัติงาน 

  - นักเรียนทดสอบหลังเรียน 

     
8. วัสดุ อุปกรณ สื่อ และแหลงเรียนรู 

- เห็ดนางฟา 

- ผลิตภัณฑแปรรูปจากผลผลิตเห็ดนางฟา 

- ใบงานและใบความรู 

- แบบทดสอบกอน-หลังเรียน 
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9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งท่ีตองการวัดและประเมินผล วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑการประเมิน 
ดานความรู (K) 
- หลักกระบวนการเพาะเห็ด 

 
การทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
ผลคะแนนต้ังแต60%
ข้ึนไปถือวาผานเกณฑ 

ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 
- ทําผังมโนทัศน 

 
การตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน
ตามสภาพจริง 

 

เกณฑการประเมิน

ต้ังแตระดับดี(2)ข้ึนไป

ถือวาผานเกณฑ 

ดานเจตคติ/คุณลักษณะ (A) 
- ใฝเรียนรู มุงมั่นการทํางาน 

 
การสังเกต
พฤติกรรมในการ
ทํางาน 

 
แบบสังเกต

พฤติกรรมในการ
ทํางาน 

 

เกณฑการประเมิน

ต้ังแตระดับดี(2)ข้ึนไป

ถือวาผานเกณฑ 

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

11. ความคิดเห็นของผูบริหาร 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
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แผนการจัดการเรยีนรูที่ 2 

หนวยท่ี 1  การเพาะเห็ดนางฟา                เร่ือง โครงการเพาะเห็ดสูอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3        เวลาเรียน  2 ช่ัวโมง/คาบ 
 
1. ผลการเรียนรู 

วิเคราะหวางแผนการทํางานการเพาะเห็ดสูอาชีพดวยความมุงมั่นในการทํางานตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงได    

2. จุดประสงคการเรียนรู 

ดานความรู (K) 

- จําแนกแผนการทํางาน การเพาะเห็ดสูอาชีพ 

- เขียนโครงการเพาะเห็ดสูอาชีพ (PBL)  

ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 

- ปฏิบัติงานโครงการเพาะเห็ดสูอาชีพ (PBL)  

ดานเจตคติ/คุณลักษณะ (A) 

- ทํางานดวยความมุงมั่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได    

3. สาระการเรียนรู  

- กระบวนการเขียนโครงการเพาะเห็ดนางฟา 9 ข้ันตอน 

- ข้ันตอนการเพาะเห็ดนางฟา 
 

4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการส่ือสาร 

- ความสามารถในการคิด 

- ความสามารถในการแกปญหา 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

- ซื่อสัตยสุจริต 

- มีวินัย 
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- ใฝเรียนรู 

- มุงมั่นในการทํางาน 

- มีจิตสาธารณะ 

 

6. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

 โครงการ “project”  เปนแผนงานท่ีจัดทําข้ึนอยางรอบคอบ เปนระบบ พรอมกับมีแนวทางปฏิบัติ  

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายของแผนงานท่ีไดกําหนดไว   โดยใชทรัพยากรในการดําเนินงานอยางคุมคา 

มีจุดเริ่มตน และจุดส้ินสุดอยางชัดเจน  มีพื้นท่ีในการดําเนินงานและมีบุคคลากร หรือหนวยงานรับผิดชอบ 

 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู 

 ข้ันนํา 

 - นักเรียนและครูรวมทบทวนภาระงานท่ีมอบหมายในคาบเรียนท่ีแลว โดยใชใบความรูท่ี 2  เรื่อง    การ

เขียนโครงการ Project ใหนักเรียนตรวจสอบความสมบูรณของภาระงานกอนสงเพื่อขออนุมัติโครงการ 

ข้ันสอน  

- นักเรียนแตละกลุม สงโครงการเพื่อขออนุมัติดําเนินงาน   
- นักเรียนวางแผนเตรียมวัสดุอุปกรณ สถานท่ีในการทําโครงการเพาะเห็ด 
- นักเรียนปฏิบัติโครงการตามแผนท่ีกําหนดไว ครูติดตามการปฏิบัติงาน  และใหคําแนะนํา 
ข้ันสรุป 

  - รวมกันสรุปบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน จดบันทึกแลกเปล่ียนขอคิดเห็นปญหาอุปสรรคในการทํางาน

เพื่อนําไปเปนขอมูลในการนําเสนอผลการดําเนินงานและ เพื่อสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุมใน     

คาบเรียนตอไป    

  - เสนอแนะใหนักเรียนศึกษาขอมูลการจัดการผลผลิตและเพิ่มมูลคาของผลผลิตในรูปแบบตางๆ เชนการ

แปรรูปเห็ด 

 

8. วัสดุ อุปกรณ สื่อ และแหลงเรียนรู 

- ใบงานท่ี 2 โครงการเพาะเห็ดสูอาชีพ( PBL) 
- ใบความรู ท่ี 2 เรื่อง การเขียนโครงการ (PBL) 
- วัสดุ อุปกรณการเพาะเห็ดนางฟา  
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9. การวัดและประเมินผล 

ช้ินงาน/ภาระงาน/รองรอยหลักฐาน วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ 

โครงการเพาะเห็ดสูอาชีพ(PBL) ประเมินผลตามสภาพ

จริง (Rubrics)  

 

แบบประเมินผลตาม

สภาพจริง (Rubrics)  

 

เกณฑการผานต้ังแตระดับ
คุณภาพดี (2)ข้ึนไป 

ใบงานท่ี 2  

โครงการเพาะเห็ดสูอาชีพ( PBL) 

 

ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน
ตามสภาพจริง 

เกณฑการผานต้ังแตระดับ

คุณภาพดี (2)ข้ึนไป 

การใฝความรูและความมุงมั่นใน

การทํางาน 

 

ประเมินพฤติกรรมใน
การทํางาน 

แบบประเมิน 
พฤติกรรมในการทํางาน 

เกณฑการผานต้ังแตระดับ

คุณภาพดี (2)ข้ึนไป 

 

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

 

11. ความคิดเห็นของผูบริหาร 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
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แผนการจัดการเรยีนรูที่ 3  
หนวยท่ี 1  การเพาะเห็ดนางฟา                       เร่ือง การเพาะเห็ดสูอาชีพ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3              เวลาเรียน  2 ช่ัวโมง/คาบ 

 

1. ผลการเรียนรู  

 เพาะเห็ดนางฟาตามข้ันตอนกระบวนการทํางาน  ดวยทักษะการทํางานกลุมรวมกัน ได   

 

2. จุดประสงคการเรียนรู 

 ดานความรู (K) 

-ปฏิบัติการเพาะเห็ดนางฟาได 

ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 

-ปฏิบัติดูแลเห็ดนางฟาได 

   

3. สาระการเรียนรู  

- ข้ันตอนการเพาะเห็ดนางฟา 

- ข้ันตอนการดูแลเห็ดนางฟา 

 

4. สมรรถนะท่ีสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการส่ือสาร 

- ความสามารถในการคิด 

- ความสามารถในการแกปญหา 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

- ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

- ใฝเรียนรู 

- มุงมั่นในการทํางาน  

- อยูอยางพอเพียง 

 

6. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

  การเพาะเห็ดนางฟาจําเปนตองมีข้ันตอนการเพาะเห็ดและดูแลรักษา ท่ีสําคัญคือการเตรียมโรงเรือน การ

ทํากอนเช้ือการหยอดเช้ือและบมเช้ือเห็ด การเก็บเกี่ยวและทราบปญหาท่ีพบในการเพาะเห็ด 
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7. กระบวนการเรียนรู 

ข้ันนํา 

- ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู (Construction) ทบทวนความรูในใบความรูท่ี 3 เรื่อง การเพาะและดูแล

เห็ดนางฟา 

ข้ันสอน 

- (Participation) ใหนักเรียนแบงกลุม ๆละ 4 - 5 คน(กลุมเดิม)  แลวมอบหมายงานใหแตละกลุมศึกษา

ใบงานท่ี 3  เรื่อง การเพาะเห็ดนางฟา 

- (Process +  Product)นักเรียนลงมือปฏิบัติตามข้ันตอน การเพาะเห็ดนางฟา  ครูติดตามการปฏิบัติงาน  

และใหคําแนะนํา 

ข้ันสรุป 

- (Interaction)  รวมกันอภิปรายสรุปบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน จดบันทึกแลกเปล่ียนขอคิดเห็น

ปญหาอุปสรรคในการทํางานเพื่อนําไปเปนขอมูลในการนําเสนอผลการดําเนินงานและ เพื่อสรุปการ ประเมินผล

การปฏิบัติงาน  

- (Application) เสนอแนะใหนักเรียนหมั่นดูแลผลผลิตและบันทึกปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกับกอนเช้ือเห็ดของ

ตนเอง เพื่อนํามาแกไขพัฒนางาน  

 

8. สื่อการเรียนรู 

- ใบความรูท่ี 3 เรื่องการเพาะเห็ด 

- ใบงานท่ี 3 เรื่อง การเพาะเห็ด 

 

9. การวัดและประเมินผล 

ผลการเรียนการเรียน วิธีวัด เคร่ืองมือ เกณฑ 

(K:Knowledge) 

หลักกระบวนการเพาะเห็ด

นางฟา ตามมาตรฐานความ

ปลอดภัยในการทํางาน 

ถาม-ตอบ คําถาม ผาน-ไมผาน 

 (P:Process) 

การเพาะเห็ด 

 

ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงานตาม
สภาพจริง 

เกณฑการประเมิน

ต้ังแตระดับดี(2)ข้ึนไป

ถือวาผานเกณฑ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

(A:Affective) 

ใฝเรียนรู มุงม่ันการทํางาน 

สังเกตพฤติกรรมใน
กรทํางาน 

แบบสังเกตพฤติกรรมใน
การทํางาน 

เกณฑการประเมิน

ต้ังแตระดับดี(2)ข้ึนไป

ถือวาผานเกณฑ 
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

 

11. ความคิดเห็นของผูบริหาร 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
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แผนการจัดการเรยีนรูที่ 4  

หนวยท่ี 1  การเพาะเห็ดนางฟา                       เร่ือง การจัดการผลผลิต 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3              เวลาเรียน  2 ช่ัวโมง/คาบ 

 

1. ผลการเรียนรู 

จําหนายผลผลิตเห็ดนางฟาดวยทักษะกระบวนการการจัดการผลผลิต 

2. จุดประสงคการเรียนรู 

ดานความรู (K) 

- การเก็บผลผลิตเห็ดฟาสด 

- การทําบัญชีรายรับ-รายจาย  

ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 

- จัดการเก็บผลผลิตเห็ดฟาสดไดถูกวิธี 

- จําหนายผลผลิตเห็ดนางฟาดวยทักษะกระบวนการจัดการ 

- จัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย และสรุปผลการดําเนินงานโครงการ 

ดานเจตคติ/คุณลักษณะ (A) 

- ทํางานดวยความมุงมั่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได    

3. สาระการเรียนรู  

- การเก็บผลผลิตเห็ดฟาสดไดถูกวิธี 

- การจําหนายผลผลิตเห็ดนางฟาดวยทักษะกระบวนการจัดการ 

- การจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย และสรุปผลการดําเนินงานโครงการ 

 

4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการส่ือสาร 

- ความสามารถในการคิด 

- ความสามารถในการแกปญหา 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
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5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

- ซื่อสัตยสุจริต 

- มีวินัย 

- ใฝเรียนรู 

- มุงมั่นในการทํางาน 

- มีจิตสาธารณะ 

 

6. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

 การจัดการผลผลิต  เปนส่ิงท่ีจะตองคํานึงถึงการใชวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวท่ีเหมาะสมกับผลผลิตแตละ

ชนิดซึ่งรวมถึง  การจัดการการตลาด ท่ีเปนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดานธุรกิจ ซึ่งจะตองมีการวางแผนการผลิต 

การจดบันทึก คํานวณคาใชจาย การกําหนดราคาขายและ การจัดจําหนาย ตลอดจนการดําเนินกิจการทุกอยาง

เพื่อสนองความตองการ และบริการใหแกผูซื้อหรือผูบริโภคพอใจ ท้ังในเรื่องราคาและบริการโดยยึดหลักการมี

คุณธรรมของผูประกอบการท่ีดี 

 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู 

 ข้ันนํา 

 - นักเรียนและครูรวมทบทวนความรูในใบความรูท่ี 4 เรื่องการจัดการผลผลิต 

 ข้ันสอน  

- นักเรียนแบงกลุมๆ ละ 4 - 5  คน(กลุมเดิม)  แลวมอบหมายงานใหแตละกลุม ศึกษาใบงานท่ี 4  เรื่อง
การจัดการผลผลิต แลวชวยกันสรุปข้ันตอนวิธีการทํางาน 

- นักเรียนลงมือปฏิบัติตามข้ันตอน ตามแผนโครงการ  ครูติดตามการปฏิบัติงาน  และใหคําแนะนํา 
ข้ันสรุป 

  - นักเรียนรวมกันอภิปรายสรุปบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน จดบันทึกแลกเปล่ียนขอคิดเห็นปญหา

อุปสรรคในการทํางานเพื่อนําไปเปนขอมูลในการนําเสนอผลการดําเนินงานและ เพื่อสรุปการ  ประเมินผล        

การปฏิบัติงาน 

  - นักเรียนนําผลผลิตของตนเองออกจําหนาย  เพื่อเพิ่มรายไดใหแกตนเองและชวยแบงเบาภาระผูปกครอง 

 

8. วัสดุ อุปกรณ สื่อ และแหลงเรียนรู 

- ใบความรูท่ี 4 เรื่อง  การจัดการผลผลิต 

- ใบงานท่ี  4 เรื่อง  การจัดการผลผลิต 
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9. การวัดและประเมินผล 

ผลการเรียนการเรียน วิธีวัด เคร่ืองมือ เกณฑ 

(K:Knowledge) 

หลักกระบวนการจัดการผลผลิต

เพาะเห็ดนางฟา  

ถาม-ตอบ คําถาม ผาน-ไมผาน 

 (P:Process) 

การจัดการผลผลิต 

 

ตรวจผลงาน แบบประเมินผลงานตาม
สภาพจริง 

เกณฑการประเมิน

ต้ังแตระดับดี(2)ข้ึนไป

ถือวาผานเกณฑ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

(A:Affective) 

ใฝเรียนรู มุงมั่นการทํางาน 

สังเกตพฤติกรรมใน
กรทํางาน 

แบบสังเกตพฤติกรรมใน
การทํางาน 

เกณฑการประเมิน

ต้ังแตระดับดี(2)ข้ึนไป

ถือวาผานเกณฑ 

 

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

 

11. ความคิดเห็นของผูบริหาร 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
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ใบความรูที่ 1 

เรื่องเหด็นางฟา 

 

"เห็ดนางฟา" เปนช่ือท่ีเรียกในประเทศไทย แตบางคนก็เรียกเห็ดชนิดนี้วา "เห็ดแขก" ท่ีเปนเชนนั้นเพราะมีถ่ิน

กําเนิดมาจากเทือกเขาหิมาลัย ในประเทศอินเดียมักพบบนตอไมเนื้อออนท่ีกําลังผุ เปนเห็ดท่ีข้ึนตามธรรมชาติ 

ลักษณะของดอกเห็ดนางฟา คลายกับดอกเห็ดเปาฮื้อ และดอกเห็ดนางรม เพียงแตสีของขอบดอกเห็ด

นางฟาจะมีสีออน และบางกวาเห็ดนางรม และมีกานท่ีอยูตรงกลางดอกมากกวาดอกเปาฮื้อ 

 

 

 

การออกดอกของเห็ดนางฟา จะออกเปนกระจุกแนน มีกานดอกส้ัน มีสีขาวเมื่อตอนเปนดอกเห็ดออน 

และมีสีขาวอมน้ําตาลออน เมื่อเติบโตเปนดอกเห็ดแก จัดเปนเห็ดท่ีมีเสนใยคอนขางละเอียดเลยทีเดียว 
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"เห็ดนางฟา" พืชเศรษฐกิจ ตอบรับกระแสรักษสุขภาพ 

เห็ดนางฟา จัดเปนพืช/ เห็ดเศรษฐกิจ ทํารายไดใหแกผูปลูกเปนอยางมาก เปนเห็ดท่ีเพาะไดงาย มีระยะเวลา

เติบโตเร็ว ออกดอกเห็ดเปนจํานวนมาก อีกท้ังใชเงินลงทุนไมสูง การคืนทุนจึงรวดเร็ว จึงคุมคาแกการลงทุนเปน

อยางยิ่ง 

สวนในดานของความนิยม เห็ดนางฟาสามารถนํามาปรุงอาหารไดหลากหลายชนิด ท้ังยํา ตม ผัด หรือแมแตเปน

เครื่องเคียงในเมนูแกงตางๆ อีกท้ังนําไปแปรรูปเปนเห็ดอบแหง ปรุงรสตางๆ ไดตามใจชอบ จึงไมแปลกใจท่ีเห็ด

นางฟา จะเปนเห็ดโปรดของคนท่ัวไป โดยเฉพาะคนรักษสุขภาพ เพราะเจาเห็ดนางฟามีสรรพคุณดี มีประโยชนตอ

รางกายมากอยางคาดไมถึงกันเลยทีเดียว 

 

“เห็ดนางฟา” นามเพราะ สรรพคุณเปนยา มีคุณคาทางสารอาหาร 

เห็ดนางฟานั้นจัดอยูในกลุมเดียวกับเห็ดนางรมและเห็ดเปาฮื้อ เพราะมีลักษณะคลายๆ กัน แถมเปนเห็ดท่ีมีราคา

ไมแพงและมีขายอยูท่ัวไป หลายคนอาจชอบกินเพราะมีรสชาติท่ีอรอยและถูกปากแลว ยังมีคุณสมบัติเปนยา

สมุนไพรอันหลากหลายในการชวยรักษารางกายใหหายจากโรคภัยตางๆ อีกดวย 

เห็ดนางฟามีสรรพคุณเดนคือชวยในการไหลเวียนของเลือด สามารถบรรเทาและปองกันโรคหวัด หากกินเปน

ประจําจะทําใหระบบภูมิคุมกันสมบูรณแข็งแรงสงผลใหการติดเช้ือตางๆ ลดลง รักษาโรคเลือดออกตามไรฟนหรือ

โรคในชองปาก นอกจากนี้ชวยลดโอกาสการเกิดโรคมะเร็งและลดไขมันในเลือดไดเปนอยางดี 

ในดานของคุณคาทางสารอาหารนั้นก็มีมากกวาผักบางชนิดดวยซ้ํา เห็ดนางฟา 100 กรัม มีพลังงานถึง 33 กิโล

แคลอรี น้ํา 90 กรัม รวมท้ังอุดมไปดวยไขมัน เสนใยอาหาร โปรตีน คารโบไฮเดรต แรธาตุตางๆ อยางแคลเซียม 

เหล็ก ฟอสฟอรัส ไนอาซิน หรือวิตามินจําพวกวิตามินบี วิตามินซี เปนตน 

 

http://sukkaphap-d.com/%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b8%99-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b9%8c/
http://sukkaphap-d.com/15-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%8b%e0%b8%b5-vitamin-c/
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11 สรรพคุณของเห็ดนางฟา ประโยชนในการรักษาโรค 

1. ประโยชนของเห็ดนางฟามีวิตามินอยูหลายชนิด แตวิตามินซีเปนวิตามินท่ีมีสูงมาก ดังนั้นเห็ดนางฟาจึงมีสวน

ชวยในการปองกันโรคหวัดหรืออาการเกี่ยวกับไขหวัดไดดี และชวยปองกันอาการเลือดออกตามไรฟนและโรค

เหงือกไดดีอีกดวย 

2. เห็ดนางฟามีประสิทธิภาพในการตอตานอนุมูลอิสระและตานทานการเกิดโรคมะเร็ง เนื่องจากเห็ดนางฟาเปน

แหลงรวมของแรธาตุท่ีสําคัญตอรางกายอยาง ซีลีเนียม และมีสารสําคัญช่ือวา อัลฟากลูแคน ซึ่งจะชวยปองกัน

ไมใหเซลลถูกทําลายจนกลายเปนเนื้อรายไดเปนอยางดี 

3. สรรพคุณเห็ดนางฟาชวยลดความเส่ียงการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอดุตัน ลดน้ําตาลในเลือด ลดระดับของ

คอเลสเตอรอลและไขมันในเลือดลงใหอยูในระดับปกติได 

4. เห็ดนางฟามีสารอาหารอยางโปรตีนสูงกวาเนื้อสัตว จึงมีคุณสมบัติในการชวยซอมแซมสวนท่ีสึกหรอตางๆ ของ

รางกาย แถมยังมีรสชาติคลายเนื้อสัตวและไมเหนียวดวย ทําใหเปนผลดีตอระบบยอยอาหารไมตองทํางานหนัก 

5. ประโยชนของเห็ดนางฟาชวยบํารุงหัวใจและสวนตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับหัวใจ ทําใหหัวใจทํางานไดดีข้ึน เนื่องจาก

ในเห็ดนางฟาเปนแหลงของโพแทสเซียมดวย ซึ่งมีสวนชวยใหการเตนของหัวใจเปนปกติ ทําใหน้ําในรางกายมีความ

สมดุล กลามเนื้อและระบบประสาทในรางกายทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และการไหลเวียนของเลือดก็ดีตามไป

ดวย 

6. เห็ดนางฟามีคุณสมบัติในการสรางเสริมและกระตุนการทํางานของภูมิคุมกันในรางกายใหแข็งแรง ชวยลดความ

เส่ียงท่ีจะเกิดโรคหรืออาการเจ็บปวยตางๆ และปองกันเช้ือโรคไมใหเขามาภายในรางกายไดงาย 

7. เห็ดนางฟายังเปนแหลงรวมของวิตามินและกรดอะมิโนท่ีจําเปนหลายชนิด โดยเฉพาะวิตามินรวมหรือไรโบฟ

ลาวินและไนอาซิน ซึ่งมีหนาท่ีสําคัญในการควบคุมการทํางานของระบบยอยอาหาร ปองกันและรักษาโรคกระเพาะ

อาหาร 

8. ประโยชนเห็ดนางฟาทานเพื่อควบคุมน้ําหนักได เห็ดนางฟานั้นเหมาะกับกลุมคนท่ีตองการลดน้ําหนักหรือ

ควบคุมน้ําหนัก เพราะนอกจากจะมีโปรตีนสูงแลวยังอุดมไปดวยเสนใยอาหารอยูมาก 
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9. สรรพคุณเห็ดนางฟาชวยปรับลดความดัน เห็ดนางฟามีคุณสมบัติเดนอีกขอคือ ชวยปรับสภาพความดันโลหิตให

อยูในภาวะปกติไดดี มีความสามารถชวยลดความดันโลหิตสูงได และยังชวยปรับความเขมขนของไขมันในเลือดไดดี

อีกดวย 

10. เห็ดนางฟามีสรรพคุณชวยลดอาการอักเสบตางๆ ในรางกายไดดี 

11. ประโยชนเห็ดนางฟาชวยบํารุงระบบและเซลลประสาท ปองกันการเกิดอาการของโรคอัลไซเมอรใหนอยลง 

จะเห็นไดชัดเจนวาเห็ดนางฟานั้นมีสรรพคุณเปนยาท่ีชวยในการปองกันและรักษาโรคตางๆ ไดอยางดี

เยี่ยม หากไดกินเปนประจําก็เช่ือวาเห็ดนางฟาจะชวยดูแลสุขภาพของเราไดเปนอยางดี ซึ่งปจจุบันก็มีวางขายอยู

ท่ัวไป ราคาก็ถูกดวย และจะนํามาใชประกอบการอาหารก็ไดหลากหลาย อาทิ ตมยํา ชุบแปงทอด ผัดผัก และยํา...

เห็ดนางฟาจึงถือเปนท้ังอาหารและยาท่ีเราทุกคนไมควรพลาดจริงๆ 

   อางอิงจาก goo.gl/j8Aigq 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sukkaphap-d.com/5-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1/
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ใบความรูที่ 2 
 เรื่อง  การเขียนโครงการ(Project)  
 
ข้ันตอนการทําโครงการ มีดังนี้ 
1.ช่ือโครงการ  ตองเปนช่ือท่ีเหมาะสม ชัดเจน ดึงดูดความสนใจ และเฉพาะเจาะจงวาจะทําอะไร 
 
2.หลักการและเหตุผล  เปนการแสดงถึงปญหาความจําเปน ผูเขียนโครงการตองพยายามหาเหตุผลตางๆเพื่อ
แสดงใหผูพิจารณาโครงการเห็นความจําเปน และความสําคัญของโครงการ เพื่อท่ีจะสนับสนุนตอไป 
 
3.วัตถุประสงค/เปาหมาย   เปนการแสดงถึงความตองการท่ีจะกระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งการเขียนวัตถุประสงคตอง
เขียนใหตรงกับปญหาวาระบุไวเพื่อแสดงใหเห็นถึงจุดมุงหมายท่ีจะแกปญหานั้นๆและตองกําหนดวัตถุประสงคใน
ส่ิงท่ีเปนไปได สามารถวัดได 
 
4.วิธีดําเนินการ  แสดงข้ันตอนภารกิจท่ีจะตองทําใหการดําเนนิงานตามโครงการและระยะเวลาในการปฏิบัติแต
ละข้ันตอน เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาความเปนไปไดของโครงการ 
 
5.ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ   เปนการระบุเวลาท่ีเริ่มตนและส้ินสุดโครงการและสถานท่ีท่ีจะทําโครงการ
เพื่อสะดวกในการพิจารณาและติดตามผลของโครงการ 
 
6.งบประมาณ แสดงยอดรวมงบประมาณท้ังหมดท่ีใชในการดําเนินโครงการแหลงท่ีมาและแยกรายละเอียด
คาใชจายท่ีชัดเจนวาเปนคาใชจายอะไรบาง 
 
7.ผูรับผิดชอบโครงการ   ตองระบุช่ือผูท่ีทําโครงการ 
 
8.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   เปนการระบุประโยชนท่ีคิดวาจะไดจากความสําเร็จเมื่อส้ินสุดโครงการ เปนการระบุวา
ใครจะไดรับผลประโยชนและผลกระทบหรือมีการเปล่ียนแปลงในเรื่องอะไรท้ังเชิงคุณภาพและปริมาณและตอง
สอดคลองกับวัตถุประสงค 
 
9.การประเมินผลโครงการ  เปนการระบุวาหากไดมีการดําเนินโครงการแลว จะมีการติดตามดูผลไดอยางไร 
เมื่อใด 
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ใบความรูที่ 3 
เรื่องการเพาะเหด็นางฟา 

 
 
ข้ันตอนการเพาะเห็ดนางฟา 
ข้ันตอนท่ี 1 การเตรียมโรงเรือนสําหรับเพาะเห็ดนางฟา 
 

 
  

การเตรียมโรงเรือนสําหรับเพาะเห็ดนางฟา 
          สําหรับโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟานั้นควรมขีนาด 2 x 15 x 2 (กวาง x ยาว x สูง) เมตร ซึ่งจะวางกอนเช้ือ
เห็ดนางรม และเห็ดนางฟาไดประมาณ 4,000 กอน โรงเรือนควรเปนแบบท่ีสรางงาย ลงทุนนอย และวัสดุท่ีจะ
นํามาสรางเปนโรงเรือนนัน้จะตองหางายท่ีมีอยูในทองถ่ิน เปนวัสดุท่ีมาจากธรรมชาติ เชน ฟาง, หญาแฝก, ไมไผ 
เปนตน สําหรับการสรางโรงเรือนใหเหมาะสมนั้นควรสรางในท่ีเย็นช้ืนและสะอาดปราศจากศัตรูของเห็ดท่ีจะเขามา
รบกวน หลังคามุงจากหรือแฝก แลวคลุมทับดวยสะแลนอีก 1 ช้ิน การคลุมหลังคาข้ึนอยูกับชนิดของเห็ดดวย เพื่อ
ปองกันลม ลมแรง ลมคอย ลมหนาว ลมแหงแลง สภาพลม สภาพอากาศ มีผลกระทบตอการออกดอกของเห็ดได
เชนเดียวกัน ปดประตูดวยกระสอบปานหรือแผนยาง ปูพื้นดวยทราย เพื่อเก็บความช้ืน ทิศทางลม กอมีสวนสําคัญ
ในการโรงเพาะเห็ด ตองดูทิศทางของลมเหนือลมใต เพื่อปองกันการพัดพาเช้ือโรค ท่ีจะมีผลตอกอนเห็ด และการ
ออกดอกของเห็ด 
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การสรางโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟาขนาด 2 x 15 x 2 มีท้ังหมด 4 ดานดวยกัน ซึ่งแตละดานสามารถเก็บกอนเช้ือ
เห็ดนางรม และเห็ดนางฟาไดถึง 1,000 กอน ซึ่งการทําโรงเรือนในลักษณะนี้ ใชพื้นท่ีรวมแลวแคประมาณ 60 
ตารางเมตรเทานั้น วัสดุในการทํางานก็ใชท่ีมีอยูตามธรรมชาติ เชน ไมไผ ไมยูคา หรือ อื่น ๆ ตัวเสาก็อาจจะใชไมท่ี
มีขนาดใหญเพื่อความแข็งแรงของโรงเรือน หลังคาก็ใชหญาแฝก ซึ่งเปนวัสดุท่ีเหมาะกับการทําโรงเรือนเปนอยางดี 
เนื่องจากสามารถกักเก็บความรอนช้ืนไดดี เปนภูมิอากาศท่ีเห็ดนางรม และเห็ดนางฟาชอบ 

ข้ันตอนท่ี 2 การทํากอนเช้ือเพาะเห็ดนางฟา 
  

 
  

วิธีการทํากอนเช้ือเพาะเห็ดนางรม และเห็ดนางฟา 
 
        การทํากอนเช้ือเพาะเห็ดนางฟานั้นจําเปนตองหาวัสดุอุปกรณท่ีตองเตรียมดังนี้ ไดแกข้ีเล่ือยยางพาราหรือข้ี
เล่ือยไมเนื้อออน แตในทางปฏิบัตินั้นข้ีเล่ือยยางพาราจะใหผลดีท่ีสุด จากนั้นก็หาสวนผสมตางๆเพื่อใหไดคุณคาทาง
อาหารมากยิ่งข้ึน และสูตรการทํากอนเช้ือเห็ดนางรม และเห็ดนางฟามีสวนผสมหลัก ๆดังนี้  
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 - ข้ีเล่ือยยางพาราแหงสนิท 100 กิโลกรัม 
 - รําละเอียด 6 – 8 กิโลกรัม 
 - ขาวโพดปน 3 – 5 กิโลกรัม 
 - ปูนยิบซัม 1 กิโลกรัม 
 - หินปูนหรือผงชอลก 1 กิโลกรัม 
 - ดีเกลือ 0.2 กิโลกรัม 
 - น้ํา 80 กิโลกรัม 
 - EM 1 ลิตร 
 
       เมื่อหาสวนผสมมาครบแลว ก็ทําการตากและกองข้ีเล่ือยยางพาราไวประมาณ 7 วัน จากนั้นคอยทําการผสม
โดยการเติมน้ําลงประมาณ 70 เปอรเซนต ทดสอบโดยการกําสวนผสมถามีน้ําซึมตามงามมือแสดงวาการผสมนี้
ผสมน้ํามากเกินไปแตถาเมื่อบีบแลวข้ีเล่ือยแตกเปน 3 กอนแสดงวาการผสมใชไดเรียกวาพอดีแลวแตถาวาถากํา
แลวแบมือออกแลวข้ีเล่ือยจับตัวไมเปนกอนแสดงวาเติมน้ํานอยจนเกินไป เมื่อผสมเขากันไดท่ีแลวก็ทําการกรอกใส
ถุงเพาะเห็ด ใสใหไดน้ําหนักประมาณ 800 – 900 กรัม หลังจากนั้นก็ทําการรวบปากถุงกระทุงกับพื้นใหแนน
พอประมาณหลังจากนั้นก็ทําการใสคอขวด 
 
ข้ันตอนท่ี 3 การหยอดเช้ือและบมเช้ือเห็ดนางฟา 
 การหยอดเช้ือและบมเช้ือเห็ดนางฟา 

        เมื่อทํากอนเช้ือเสร็จแลว เราก็จะนํากอนเช้ือท่ีไดทําการหยอดเช้ือและบมเช้ือเห็ดนางรม และเห็ดนางฟา
ตามลําดับ โดยกอนอื่นกอนเช้ือท่ีไดนั้นเราก็จะนํามาทําการนึ่งเพื่อฆาเช้ือ ถามีหมอนึ่งความดันอยูแลวก็ใหนึ่งท่ี
ความดัน 25 ปอนดตอตารางนิ้ว โดยทําการนึ่งท่ีระยะเวลาประมาณ 1 – 2 ช่ัวโมง ถาไมมีหมอนึ่งความดันอาจใช
หมอนึ่งจากถังน้ํามัน 200 ลิตร แทนก็ได แตจะตองทําการนึ่งประมาณ 3 ครั้ง โดยทําการนึ่งท่ีอุณหภูมิ 100 
อาศาเซลเซียส นึ่งท่ีระยะเวลาประมาณ 2-3 ช่ัวโมง และทําการนึ่งท้ังหมด 3 ครั้ง เมื่อผานข้ันตอนการนึ่งฆาเช้ือ
เรียบรอยแลว เราก็จะทําการหยอดเช้ือเห็ดลงสูกอนเช้ือ เช้ือเห็ดจากเมล็ดขาวฟางควรหยอดเช้ือลงประมาณ 20 
– 25 เมล็ด เมื่อหยอดเช้ือลงสูกอนเช้ือเห็ดเสร็จแลว ใหทําการปดปากถุงกอนเช้ือใหเรียบรอย หลังจากทําการ
หยอดเช้ือลงในกอนเช้ือเสร็จ เราก็จะทําการบมเช้ือเห็ดในอีกข้ันตอนหนึ่ง โดยการบมเช้ือนั้นตองนํากอนไปบมไวท่ี
ระยะเวลาประมาณ 20-25 วัน กรรมวิธีการบมกไ็มยุงยากอะไร เพียงแตตองเก็บใหเปนระเบียบ ไมถูกแดด ไมถูก
ฝน ลมไมโกรกไมมีแมลง ไมมีหนู อากาศถายเทไดสะดวก 
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ข้ันตอนท่ี 4 การเก็บเก่ียวผลผลิตเห็ดนางฟา 
การเก็บเก่ียวผลผลิตเห็ดนางรม และเห็ดนางฟา 
        หลังจากท่ีไดเราทําการบมเช้ือเห็ดนางรม และเห็ดนางฟาเรียบรอยแลว ก็เปนชวงระยะเวลาของการเปด
ดอกและทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตเห็ดนางรม และเห็ดนางฟาจะออกดอกเมื่อมีความช้ืนสูงพออากาศไมรอนมาก 
เมื่อถูกเหนี่ยวนําดวยอากาศเย็นตอนกลางคืนก็จะออกดอกไดดี เทคนิคท่ีทําใหออกดอกสม่ําเสมอและดอกใหญ
สามารถทําไดดังนี ้ เมื่อเก็บดอกเสร็จตองทําความสะอาดหนากอนเช้ือโดยเข่ียเศษเห็ดออกใหหมด งดใหน้ําสัก 3 
วัน เพื่อใหเช้ือฟกตัวแลวก็กลับมาใหน้ําอีกตามปกติเห็ดก็จะเกิดเยอะเหมือนเดิมหรือเมื่อเก็บดอกเห็ดเสร็จก็ทํา
ความสะอาดหนากอนเช้ือเหมือนเดิม แลวรัดปากถุงไมใหอากาศเขาท้ิงระยะเวลาประมาณ 2 – 3 วัน ใหน้ําปกติ
หลังจากนั้นก็เปดปากถุงก็จะเกิดดอกท่ีสม่ําเสมอเปนการเหนี่ยวนําใหออกดอกพรอมกัน เมื่อเห็ดออกดอกและบาน
จนไดขนาดท่ีตองการแลว ใหเก็บดอกโดยจับท่ีโคนดอกท้ังชอ โยกซายขวา-บนลาง แลวดึงออกจากถุงเห็ด ระวัง
อยาใหปากถุงเห็ดบาน ถาดอกเห็นโคนขาดติดอยูใหแคะออกท้ิงใหสะอาดเพื่อปองกันการเนาเสีย เปนสาเหตุทําให
เกิดหนอนจากการวางไขของแมลงได การดูลักษณะดอกเห็ดท่ีควรเก็บ คือดอกไมแก หรือออนจนเกินไป ดูท่ีขอบ
ดอกยังงุมอยูคือดอกท่ีเหมาะแกการเก็บเกี่ยว ถาขอบยกข้ึนแสดงวาแกแลว ดอกเห็ดท่ีแกจัด และออกสปอรเปนผง
ขาวดานหลังดอกเห็ด ตองรีบเก็บออก เพราะสปอรจะเปนตัวชักนําใหแมลงเขามาในโรงเรือนเพาะเห็ดนางรม และ
เห็ดนางฟาได 
 
ข้ันตอนท่ี 5 ปญหาท่ีพบในการเพาะเห็ดนางฟา 
ปญหาท่ีพบในการเพาะเห็ดนางรม และเห็ดนางฟา 
เราสามารถวิเคราะหปญหาในการเพาะเห็ดนางรม และเห็ดนางฟาออกมาได 7 ขอหลัก ๆ ดังนี้ 
 1. เช้ือในถุงไมเดิน  
  สาเหตุ ขณะหยอดเช้ือถุงกอนเช้ือรอนเกิน เช้ือออนแอเกินไป และลืมหยอดเช้ือ 
  วิธีแกไข ต้ังกอนเช้ือใหเย็นอยางนอย 24 ช่ังโมง คัดเช้ือออนแอท้ิง กอนหยอดเช้ือ ขณะหยอด
เช้ือตองมีสติ และสมาธิแนนแน 
 2. หนอนแมลงหวี่กินเสนใย  
  สาเหตุ แมลงหวี่ไขไวท่ีฝาจุกหรือสําลี 
  วิธีแกไข ตรวจสอบสุขภาพอนามัยของโรงเรือน จุก สําลี ตองนึ่งฆาเช้ือ สําลีตองอุดใหแนน ปด
กระดาษใหสนิทอยาใหมีชอง 
 3. เช้ือเดิน แตหยุด มีกล่ินบูด มีน้ําเมือก มีสีเหลือง เขียว หรือสีดํา  
  สาเหตุ มีราหรือแบคทีเรียปนเปอน นึ่งฆาเช้ือไมหมด นึ่งฆาเช้ือดีแตกระบวนการลดความรอน
และเปดหมอนึ่งไมถูกตอง เช้ือเห็ดท่ีใชไมมีคุณภาพ วิธีการหยอดเช้ือไมดี บมถุงกอนเช้ือหนาแนนเกินไปทําใหการ
ระบายอากาศไมดี มีคารบอนไดออกไซคมาก 
  วิธีแกไข ใหทบทวนสาเหตุหลักของการปนเปอน ตรวจกระบวนการนึง่ เรื่อง เวลา อุณหภูมิ 
จํานวนกอน ไลอากาศในหมอนึ่ง คอยๆลดความรอน อยาเปดหมอนึ่งอยารวดเร็ว ตรวจดูจุกสําลีวาแนนหรือไม ใช
เช้ือเห็ดท่ีบริสุทธิ์ อบรมวิธีการปลอดเช้ือ และปรับปรุงวิธีทํางาน หองบมเช้ือควรมีอุณหภูมิ 25 – 30 องศา
เซลเซียส ปรับปรุงเรื่องสุขอนามัยฟารม 
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 4. เช้ือเดินเต็มกอน แตไมออกดอก 
  สาเหตุ เช้ือเปนหมัน เช้ือไมดี สภาพแวดลอมในโรงเรือนไมเหมาะสม มีส่ิงปนเปอน เชน รา ไร 
แบคทีเรีย หนอน และมีการใชสารเคมีมากเกินไป 
  วิธีแกไข จัดหาเช้ือใหม จัดสภาพในโรงเรือนใหเหมาะสม จัดสุขอนามัยฟารม แสง อุณหภูมิ 
ความช้ืน การถายเทอากาศ และไมควรใชสารเคมีกําจัดแมลง 
 5. เกิดดอกเห็ดแตกานยาวหมวกดอกไมแผออก 
  สาเหตุ แสงไมเพียงพอและมีคารบอนไดออกไซคมากเกินไป 
  วิธีแกไข ปรับแสงใหมากข้ึน จัดใหอากาศถายเทไดดีข้ึน 
 6. เกิดหนอมากแตดอกกลับเติบโตนอย 
  สาเหตุ เช้ือออนแอ เงื่อนไขเหมาะแกการเกิดหนอ ไมเหมาะแกการพัฒนาของดอก ขาด
ออกซิเจนและแสง อาหารในกอนเช้ือไมเพียงพอหรือไมมีคุณภาพ เช้ือท่ีใชไมดี มีคุณภาพตํ่า มีจุลินทรียตางๆ
รบกวน การถายเทอากาศไมดี ความช้ืนสูงเกินไปและรดน้ํามากเกินไป เกิดจากการใชสารเคมีในชวงเปดดอก 
การแกไข เปล่ียนเช้ือใหม ปรับเงื่อนไขของการเกิดดอก เพิ่มการถายเทอากาศ เพิ่มชองแสง 
  ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ ใชเช้ือท่ีมีอัตราการเดินเสนใยดี ปรับโรงเรือนไมใหเหมาะกับ
จุลินทรีย เพิ่มการถายเทอากาศ ลดความช้ืนลง ควรเลิกใชสารเคมีในชวงเปดดอก 
 7. เกิดดอกเพียงรุนเดียวรุนตอไปไมเกิด 
  สาเหตุ อาหารในกอนเช้ือไมเพียงพอ เกิดการปนเปอน การจัดโรงเรือนไมดี เช้ือไมดี 
  การแกไข ปรับสูตรอาหารใหม จัดการเรื่องสุขอนามัยฟารม ปรับเรื่องแสง อุณหภูมิ ความช้ืน ขูด
ลอกผิวสวนท่ีปากถุงออก ปรับปรุงวิธีการจัดการและเอาใจใสมากข้ึน เปล่ียนเช้ือใหม  
 
 # เพิ่มเติม : เห็ดเปนพืชท่ีมีการตอบสนองตอสภาพแวดลอมและส่ิงเราภายนอกอยางรวดเร็ว ฉะนั้น
ปญหาท่ีพบถาไดรับการแกไขท่ีถูกตองและทันทวงที ก็จะทําใหเห็ดนางฟาเจริญเติบโตไดดีข้ึน และ เปนเห็ดท่ีมี
คุณภาพ 

อางอิงจาก goo.gl/asNFDDcontent 
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ใบความรูที่ 4 
เรื่อง  การจัดการผลผลติ 

   
 
เห็ดเปนอาหารประเภทโปรตีนท่ีดี สามารถใชแทนเนื้อสัตวสําหรับคนท่ีงดกินเนื้อสัตว นอกจากนั้นเห็ดยัง

มีคุณคาทางอาหารมากมายไมวาจะเปน การปองกันโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ลดคลอเรสเตอรอลในเสนเลือด หรือยัง
ชวยในระบบขับถาย เพราะเห็ดมีสารอาหารท่ีพบไดสูงกวาเนื้อสัตวบางชนิด เชน สารเบตา-กลูแคน ไฟเบอร 
กรดอะมิโน จึงทําใหเห็ดเปนท่ีตองการของผูบริโภค แตเห็ดเปนผลผลิตท่ีมีอายุคอนขางส้ัน ตองมีการเก็บเกี่ยว การ
เก็บรักษา รวมถึงการถนอม เพื่อใหสามารถใชเห็ดไดประโยชนสูงสุด และในกรณีท่ีเห็ดมีปริมาณมากเกินกวาตลาด
จะรับได การเก็บรักษาและการถนอมไวอยางเดียวคงไมพอ จึงตองแปรรูปเห็ดเปนผลิตภัณฑเพื่อเปนการเพิ่มมูลคา
ใหแกเห็ดนั้นๆ และตอยอดอาชีพการเพาะเห็ดของเกษตรกร 
          การแปรรูปเห็ดเปนผลิตภัณฑ 5 ชนิด ไดแก ขาวเกรียบเห็ด เห็ดสมุนไพร เห็ดสวรรค ลูกช้ินเห็ด และ 
แหนมเห็ด  

ความรูทักษะตางๆในการแปรรูปมี ดังนี้  
 

 
 

 

 

 

 

 

 แตละผลิตภัณฑมียอดขาย ดังนี้ ขาวเกรียบเห็ด รอยละ 40 เห็ดสมุนไพร รอยละ 30 เห็ดสวรรค รอยละ 
15 ลูกช้ินเห็ด รอยละ 10 และแหนมเห็ด รอยละ 5  
ผลิตภัณฑเห็ดแปรรูปท้ัง 5 ชนิด ยังมีอนาคตท่ีสดใส แตเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนก็ควรสรางแนวทางการพัฒนา
อาชีพ เชน การเพิ่มผลิตภัณฑใหมท่ีตอบสนองตลาด การปรับปรุงบรรจุภัณฑใหมใหดึงดูดความสนใจของผูบริโภค 
เปนตน 

อางอิงจาก goo.gl/9xvvBn 

1. การคัดเลือกวัตถุดิบ 

2. กรรมวิธีการแปรรูป 

3. การบรรจุผลิตภัณฑ 

4. มาตรฐานการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดแปรรูปเพื่อการจําหนาย 

5. การสรางตลาดและการหาตลาดใหม 
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ใบงานที่ 1 

เรื่อง  สรุปองคความรูเรื่องเห็ด 
 

ผลการเรียนรู  นักเรียนมีความรูความเขาใจหลักการกระบวนการเพาะเห็ดนางฟาโดยตระหนักถึงการมีมาตรฐาน
ความปลอดภัยในการทํางานและใฝเรียนรู ดวยทักษะการแสวงหาความรูได 

 
คําช้ีแจง ใหนักเรียนทุกกลุมสรุปองคความรูท่ีได จากการศึกษาใบความรูเรื่องเห็ด ท่ี 1-4 แลวนําองคความรู
ออกแบบเปนผังมโนทัศนและใหตัวแทนกลุมนําเสนอหนาช้ันเรียน 
 

ผังมโนทัศนเร่ือง……………….กลุมท่ี………..เลขท่ี……………. 
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ใบงานที่ 2 
เรื่อง การเขียนโครงการเพาะเหด็สูอาชีพ (PBL) 

 
ผลการเรียนรู นักเรียนสามารถวิเคราะห วางแผนโครงการเพาะเห็ดนางฟาดวยความมุงมั่นในการทํางาน  

 
คําช้ีแจง  ใหนักเรียนเขียนโครงการ(PBL) การเพาะเห็ดนางฟา กลุมละ 1 โครงการตามลําดับขั้นตอน
การเขียนโครงการ 
 

1.ช่ือโครงการ  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2.หลักการและเหตุผล  ……………………………………………………………….………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………....................................................... 
3.วัตถุประสงค/เปาหมาย   …………………………………………………………..…………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
4.วิธีดําเนินการ  ……………………………………………………………………………………………………………….………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………...... 

5.ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ  …………………………………………………………………………………………….. 
6.งบประมาณ …………………………………………..…………………………………………………..……………………………. 
7.ผูรับผิดชอบโครงการ …………………………………………………………………………………………………..…………… 
8.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ………………………………………………………………..…………….…………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
9.การประเมินผลโครงการ…………………………………………………………………….……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานที่ 3 
เรื่อง การเพาะและดูแลเหด็นางฟา 

 
ผลการเรียนรู  นักเรยีนสามารถเพาะเห็ดนางฟาตามข้ันตอนกระบวนการทํางาน  ดวยทักษะการทํางานรวมกัน ได   

คําช้ีแจง       ใหนักเรียนปฏิบัติการเพาะเห็ดนางฟากลุมละ 20  กอน ตาม Project ท่ีวางแผนไวในใบงานท่ี 2 
 
1. ใหนักเรียนเขียนข้ันตอนการเพาะเห็ดนางฟา พรอมติดรูปภาพ และอธิบายกระบวนการทํางานประกอบ
ตามลําดับ                                                                                                                            
           ……………………… 

                                                                                                                                      
……………………… 
                                                                                                                                      
……………………… 
                                                                                                                              
 
……………………… 
                                                                                                                                      
……………………… 

 
 
                                                                                                                                    
           ……………………… 

                                                                                                                                      
……………………… 
                                                                                                                                      
……………………… 

 
 
 
 

……………………… 
                                                                                                                                      
……………………… 
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ใบงานที่ 4 
เรื่อง  การจัดการผลผลติ 

 
ผลการเรียนรู  นักเรียนสามารถจัดการผลผลิตเห็ดนางฟาดวยทักษะการจัดการโดยใชพลังงาน ทรัพยากร ในการ
ทํางานอยางคุมคาและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม       
 

คําช้ีแจง   ใหนักเรียนดําเนินการเก็บเห็ดนางฟา ตามข้ันตอน ออกแบบบรรจุภัณฑ และจัดจําหนายเห็ดนางฟาสด 

1.ใหนักเรียนติดรูปภาพ กระบวนการจัดการผลผลิตเห็ด ตามลําดับข้ันตอนพรอมเขียนขอมูลประกอบภาพให

ชัดเจน 

ตัวอยาง 

                        

 

    ….……………….                   …………………..                       ……………………                 ..………………… 

2.ใหนักเรียนแตละกลุมอธิบาย กระบวนการทํางานในเรื่องท่ีกําหนดใหดังนี้ 

 2.1 วิธีการเก็บเห็ด 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 2.2 วิธีกําหนดราคาจําหนาย 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

 2.3 การออกแบบบรรจุภัณฑ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 2.4 การจําหนาย 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานที่ 5 

เรื่องการออกแบบแปรรปูผลิตภณัฑเห็ดเพือ่สรางมูลคาเพิม่ 

ผลการเรียนรู  นักเรียนออกแบบแปรรูปผลผลิตเห็ดนางฟาเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม อยางมีความคิดสรางสรรคได 

คําช้ีแจง   ใหนักเรียนออกแบบ  แปรรูปผลผลิตเห็ดนางฟาเพื่อสรางมูลคาเพิ่มตามลําดับ 

1.การแปรรูปแหนมเห็ด 

2.การแปรรูปน้ําพริกเห็ด 

3.การแปรรูปเห็ดสวรรค 

4.การแปรรูปไอศกรีมเห็ด 

5.การแปรรูปคุกกี้เห็ด 
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รูปแบบการจัดการศกึษาเรียนรวมหลกัสตูรอาชีวศึกษาและมัธยมศกึษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) 

  การจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)  หมายถึง          

การจัดการศึกษาโครงการเรียนรวมท่ีใหผูเรียนไดศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาและหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ควบคูกัน ท้ังสองหลักสูตร โดยผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับวุฒิการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย) และวุฒิการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

โดยใชเวลาเรียนไมนอยกวา ๓ ป การจัดการศึกษารูปแบบนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาดาน

อาชีวศึกษาแกประชาชนวัยเรียนและวัยทํางาน ตามความถนัดและความสนใจ ขยายกลุมเปาหมายผูเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายในการเขาสูการศึกษาอาชีวศึกษา และเปนทางเลือกสําหรับผูเรียนท่ีมีความประสงคจะเรียน

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายควบคูไปกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่ง

ปจจุบันมีผูเรียนสนใจสมัครเขารวมโครงการแลวใน ๕๘๘ สถานศึกษา จํานวน ๓๐,๔๐๕ คน 

 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ เพื่อใหสถานศึกษานําไปจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาในการจัด

การศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)  ระบบการจัดการศึกษา การคิด

หนวยกิต โครงสรางหลักสูตร การรับและเทียบโอนผลการเรียนคุณวุฒิของครูประจําหลักสูตร คุณสมบัติของผูเขา

ศึกษา การลงทะเบียนเรียน วิธีการเรียน เกณฑการสําเร็จการศึกษา การประกันคุณภาพของหลักสูตรและ        

การพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรนั้น ๆ และตองเปนไปตามขอตกลงความรวมมือของ

สถานศึกษาท่ีเปดสอนรวมกัน โดยตองคํานึงถึงประโยชนท่ีผูเรียนจะไดรับ ประสิทธิภาพดานคุณภาพมาตรฐาน   

การจัดการศึกษา และ/หรือดานมาตรฐานสมรรถนะ และสถานศึกษาตองใหผูเขาศึกษาลงทะเบียนเรียนเปน

นักเรียน นักศึกษาในสองสถานศึกษา โดยสถานศึกษาตองระบุช่ือสถานศึกษาท่ีรวมจัดการศึกษาและจํานวนผูเรียน 

อยางชัดเจน 

 การมีนโยบายใหผูเรียนสําเร็จการศึกษาดานอาชีวศึกษาใหมากข้ึน เพื่อรองรับ การจางงานท้ังภาคธุรกิจ

และบริการ ภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมอาชีพท่ีเปนความตองการของ

ตลาดแรงงานท่ีกําลังขยายตัวในทุกภาคสวน กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเปนหนวยงานท่ีผลิตกําลังคน  จําเปนอยางยิ่ง

ตองเรงประชาสัมพันธ สรางความเขาใจใหนักเรียนไดหันมาสนใจเรียนทางดานอาชีพ ซึ่งมีตลาดรองรับ           

อยางแนนอนใหมากข้ึน แตเนื่องจากสภาพปจจุบัน คานิยมของผูปกครองและผูเรียน มุงท่ีจะสนับสนุนใหมี       

การเรียนสายสามัญเพื่อเขาสูระดับอุดมศึกษาสงผลใหขาดกําลังคนในภาคแรงงานเปนอยางมาก รัฐบาลจึงมี

นโยบายท่ีจะใหมีการจัดการศึกษาเรียนรวมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายควบคูกันไป เพื่อใหผูสําเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความรูพื้นฐานดานอาชีพและสามารถเขาสูตลาดแรงงานไดทันที         

การจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ ถือเปนอีกชองทางหนึ่งท่ีสอดคลองและสัมพันธกับตลาดแรงงาน 

สามารถผลิตกําลังคนในระดับฝมือท่ีไดมาตรฐาน  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดตระหนักถึง

ความสําคัญดังกลาว จึงจัดใหมีสถาบันการอาชีวศึกษาอยางหลากหลายยิ่งข้ึน เพื่อเปนการเพิ่มโอกาสทาง
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การศึกษาดานวิชาชีพใหแกประชาชนวัยเรียนและวัยทํางานตามความถนัด ความสนใจและสามารถเขาถึง        

การอาชีวศึกษาไดงายข้ึน โดยการขยายวิชาชีพและกลุมเปาหมายเขาสูระบบการจัดการอาชีวศึกษาใหชัดเจน 

ท่ัวถึง และรวดเร็วข้ึน เพื่อเปนทางเลือกสําหรับผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีมีความประสงคจะเรียนควบคู

กันไปท้ังสายสามัญและสายอาชีพ เมื่อเรียนครบตามหลักสูตร ผูเรียนสามารถสําเร็จการศึกษาท้ังหลักสูตร

มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพไปพรอมกัน ท้ังนี้ ไดมีการกําหนด การจัดการเรียนการสอนโดย

การทําบันทึกขอตกลงความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนระหวางสถานศึกษาท่ีเปดสอนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กับสถานศึกษาท่ีเปดสอนมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน เปนความรวมมือการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

 การจัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ ปรัชญาการอาชีวศึกษาและมาตรฐานการศึกษา 

วิชาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะของสาขาวิชานั้น ๆ  โดยมุงเนนผลิตผูมีความรูความเขาใจ และทักษะในระดับฝมือ 

มีสมรรถนะท่ีสามารถปฏิบัติงานอาชีพ ไดจริง มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสัยท่ีเหมาะสม

ในการทํางาน สอดคลองกับความตองการของเศรษฐกิจและสังคม สามารถปฏิบัติงาน ไดอยางมีความสุขและ

พัฒนาตนเองใหมีความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ พรอมกันนี้ยังเปนหลักสูตรท่ีสํานักงานขาราชการพลเรือน 

(ก.พ.) ไดพิจารณาแลวมีมติรับรองคุณวุฒิตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพของสํานักงานคณะกรรมการ      

การอาชีวศึกษาบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญในตําแหนงท่ีสํานักงานขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 

กําหนดวาคุณวุฒิดังกลาวเปนคุณสมบัติเฉพาะ 

โครงสรางหลักสูตรอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกอบดวย ประเภทวิชา ดังนี้      

๑. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ๒. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ๓. ประเภทวิชาศิลปกรรม ๔. ประเภทวิชาคหกรรม   

๕. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ๖. ประเภทวิชาประมง ๗. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว ๘. ประเภทวิชา

อุตสาหกรรมส่ิงทอ และ ๙. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ทวิภาคี 

 ทวิภาคี แปลวา สองฝาย ซึ่งหมายถึงสถานศึกษาและสถานประกอบการ นักเรียนท่ีเขารวม ฝกอาชีพ ใน

การศึกษาระบบทวิภาคีจะมี 2 สถานภาพในบุคคลเดียวกัน คือเปนนักเรียนในสถานศึกษา และในขณะเดียวกันก็

เปนพนักงานฝกอาชีพของสถานประกอบการดวย การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีจึงเปนการจัดการศึกษา        

ดานอาชีพอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการศึกษาในระบบนี้ผูเรียนหรือผูฝกหัด (Trainee) จะตองเรียนรายวิชาสามัญ       

รายวิชาชีพพื้นฐาน โดยเรียนและฝกปฏิบัติเบ้ืองตนท่ีสถานศึกษา สัปดาหละ ๑-๒ วัน สวนรายวิชาชีพ สาขางานจะ

เรียนและฝกปฏิบัติจริงท่ีสถานประกอบการ ๓-๔ วัน มุงเนนใหผูเรียนไดมีโอกาส ฝกภาคปฏิบัติในสถานศึกษา 

สถานประกอบการจริง มากกวาระบบปกติ โดยมีเปาหมายใหผูท่ีสําเร็จการศึกษามีทักษะตรงตามความตองการ

ของตลาดแรงงาน หรือแนวทางการเรียนรูปแบบทวิภาคีทําสัญญากับสถานประกอบการ บริษัท เรียนแบบ     

Block Course โดยเรียนทฤษฎีความรูท่ีจําเปนใหจบภายในระยะเวลาไมเกิน ๓ ภาคเรียน   



๕๑ 
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 ปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบดวยองคประกอบตาง ๆ ไดแก นโยบาย

การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา ควรกําหนดนโยบาย วางแผนปฏิบัติการประจําป ประชาสัมพันธ 

แนะแนวใหความรูความเขาใจกับผูเรียนและผูปกครอง โดยมุงเนนการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

เปนสําคัญใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล สนับสนุน สงเสริม สรางความรูความเขาใจและสรางความตระหนัก

ใหแกบุคลากรของสถานศึกษา สนับสนุนใหครูผูสอนและบุคลากรท่ีเกี่ยวของในสาขาวิชาชีพไดรับการพัฒนา

แลกเปล่ียน เรียนรูวิทยาการเทคโนโลยีท่ีทันสมัยจากสถานประกอบการ นํามาประยุกตใชและพัฒนารูปแบบการ

เรียนการสอน ใหทันตอสภาพการณท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพผูเรียน ในระบบทวิภาคีใหมี

สมรรถนะตรงตามความตองการของสถานประกอบการ  

ตัวอยางรายวิชาเพิ่มเติมท่ีโรงเรียนจัดเพื่อใหสอดคลองกับทวิศึกษา    

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

 

 

  

  

  

 

 

หนวยการเรียนรูท่ี 8 

เธอกับฉัน 

แลกเปล่ียนเรียนรู 

นักธรุกิจออนไลน์ 

หนวยการเรียนรูท่ี 2 

 (โฆษณายังไงใหปง) 

หนวยการเรียนรูท่ี 3 

 (กําไร – ขาดทุน 

เช็คไดงายนิดเดียว) 

หนวยการเรียนรูท่ี 1 

(จะขายท่ีไหนดี) 

หนวยการเรียนรูท่ี 4 

 (เรื่องโอน . .เรื่องงาย) 

หนวยการเรียนรูท่ี 5 

 (ปองกันการแฮกแบบไรเทียม

ทานไมวาใครก็แฮกไมได) 

หนวยการเรียนรูท่ี 6 

 (สงเร็วฉับไว ผูใชสุขใจ) 

หนวยการเรียนรูท่ี 7 

 เปดรานแลวนะ..อยากขาย 

สรุปเทคนิคการขาย 

ช้ินงานการโฆษณา 

รองรอยการขายการขายสินคาผานทางธุรกิจออนไลน  

     การทําโฆษณาสินคา 

     การขายสินคาผานธุรกิจ

� 

ภารกิจ 

 

ช้ินงาน 

 



๕๒ 
 

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อการมีงานทําในศตวรรษที่ 21 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.2 

  

การวิเคราะหผลการเรยีนรู 
วิชา นักธุรกิจออนไลน รหัสวิชา ง 30231 

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 เวลา 40 ช่ัวโมง จํานวน 1.0 หนวยกิต 

 
ขอท่ี 

 
ผลการเรียนรู 

การวิเคราะหตัวช้ีวัด 
ความสามารถ

(K) 
ทักษะ

กระบวนการ(P) 
เจตคติ 

คุณลักษณะ(A) 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและ

ความสําคัญของการขาย สามารถบอกชองทางการ
ขายสินคาและระบุสินคาท่ีจะขายได 

   

2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการโฆษณาและการ
ขาย สามารถนําความรูไปใชในการออกแบบ 
เคาโครงการโฆษณาสินคาของตนเอง 

   

3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับตนทุน กําไร การทํา
บัญชี และนําความรูไปใชในการวิเคราะหตนทุน 
กําไร และความเส่ียงของสินคา เพื่อกําหนดราคา
ขายสินคาไดอยางเหมาะสม พรอมท้ังบันทึกบัญชี
รายรับรายจายได 

   

4. นําเสนอรูปแบบการชําระเงิน ผานชองทางการทํา
ธุรกรรมทางการเงนิได 

   

5. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความปลอดภัยตอ
ชองทางในการขายสินคาเพื่อปองกันการแอบอาง 
และสามารถนําความรูไปใชในการปองกันการขาย
สินคาของตนเองอยางมีจรรยาบรรณ 

   

6. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสงสินคา สามารถ
แสดงหลักฐานการสงสินคา และมีการปองกัน
ความเส่ียงตอคุณภาพของสินคาได 

   

7. จัดทําโฆษณาสินคาของตนเองผานทางชอง
ทางการขายสินคาท่ีนักเรียนเลือกได สามารถ
วิเคราะหกลวิธี หรือเทคนิคการขายท่ีสอดคลอง
กับเหตุการณในปจจุบันเพื่อจูงใจผูซื้อ พรอมท้ัง
ขายสินคาของตนเองผานทางธุรกิจออนไลนได 

   

8. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนําเสนอ พรอมท้ัง
สามารถนําเสนอผลการดําเนินงานทุกกระบวนการ
ของ “นักธุรกิจออนไลน” ได 

   



๕๓ 
 

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อการมีงานทําในศตวรรษที่ 21 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.2 

  

คําอธิบายรายวิชา 
วิชา นักธุรกิจออนไลน รหัสวิชา ง 30231 

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 เวลา 40 ช่ัวโมง จํานวน 1.0 หนวยกิต 

  ศึกษา ความหมายและความสําคัญของการขาย เทคนิคการทําโฆษณาและการออกแบบสินคา การทํา

บัญชีเบ้ืองตน การทําธุรกรรมทางการเงิน ความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส กระบวนการบริการขนสงสินคา 

เทคนิคการขายสินคา รูปแบบและเทคนิคการนําเสนอ 

 โดยใชกระบวนการสํารวจ ตรวจสอบ สืบคนขอมูลและการอภิปราย เพื่อสามารถกําหนดชองทางการขาย
และกําหนดสินคาท่ีจะขายได ออกแบบเคาโครงการโฆษณาและขายสินคา วิเคราะหตนทุนกําไร กําหนดราคา
สินคา และทําบัญชีรายรับรายจาย นําเสนอรูปแบบการชําระเงิน ผานชองทางการทําธุรกรรมทางการเงิน นําเสนอ
แนวทางการสรางความปลอดภัยและการแอบอาง แสดงหลักฐานการสงสินคา ทําโฆษณาสินคาและขายสินคาผาน
ธุรกิจออนไลน แสดงผลการดําเนินงานทุกกระบวนการของ “นักธุรกิจออนไลน” 
 มีความมุงมั่นในการทํางาน อยูอยางพอเพียง มีความรอบคอบ มีจรรยาบรรณในการขาย มีความซื่อสัตย 
และตรงตอเวลาในการนําเสนอผลงาน 
ผลการเรียนรู   
  1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการขาย สามารถบอกชองทางการขาย
สินคาและระบุสินคาท่ีจะขายได 
  2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการโฆษณาและการขาย สามารถนําความรูไปใชในการออกแบบ 
เคาโครงการโฆษณาสินคาของตนเอง 

3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับตนทุน กําไร การทําบัญชี และนําความรูไปใชในการวิเคราะหตนทุน กําไร 
และความเส่ียงของสินคา เพื่อกําหนดราคาขายสินคาไดอยางเหมาะสม พรอมท้ังบันทึกบัญชีรายรับรายจายได 

4. นําเสนอรูปแบบการชําระเงิน ผานชองทางการทําธุรกรรมทางการเงินได 
5. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความปลอดภัยตอชองทางในการขายสินคาเพื่อปองกันการแอบอาง และ

สามารถนําความรูไปใชในการปองกันการขายสินคาของตนเองอยางมีจรรยาบรรณ 
6. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสงสินคา สามารถแสดงหลักฐานการสงสินคา และมีการปองกันความ

เส่ียงตอคุณภาพของสินคาได 
7. จัดทําโฆษณาสินคาของตนเองผานทางชองทางการขายสินคาท่ีนักเรียนเลือกได สามารถวิเคราะหกลวิธี

หรือเทคนิคการขายท่ีสอดคลองกับเหตุการณในปจจุบันเพื่อจูงใจผูซื้อ และขายสินคาของตนเองผานทางธุรกิจออนไลนได 
8. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนําเสนอ พรอมท้ังสามารถนําเสนอผลการดําเนินงานทุกกระบวนการ

ของ “นักธุรกิจออนไลน” ได 
รวม 8 ผลการเรียนรู 
 
 
 
 



๕๔ 
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โครงสรางรายวิชา 
วิชา นักธุรกิจออนไลน รหัสวิชา ง 30231 

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 เวลา 40 ช่ัวโมง จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระสําคัญ จํานวน
ช่ัวโมง 

น้ําหนัก
คะแนน 

หนวยการเรียนรูท่ี 1 
จะขายท่ีไหนดีนะ 

 

มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับความหมาย
และความสําคัญของ
การขาย สามารถ
บอกชองทางการ
ขายสินคาและระบุ
สินคาท่ีจะขายได 

การขาย เปนกระบวนการวิเคราะห
ความตองการ และความจําเปนท่ี
จะตองซื้อสินคาหรือคาดวาจะซื้อ
สินคา เพื่อนําขอมูลความตองการของ
ผูซื้อมาสรางผลิตภัณฑสินคาท่ีมีขนาด 
สีสัน จํานวน ตรงตามความตองการ
ของลูกคา 

4 5 

หนวยการเรียนรูท่ี 2 
โฆษณายังไงใหปง 

มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการโฆษณา
และการขาย 
สามารถนําความรูไป
ใชในการออกแบบ
เคาโครงการโฆษณา
สินคาของตนเอง 

การโฆษณา เปนการส่ือสารขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับสินคาหรือบริการไป
ยังกลุมลูกคาท่ีมีกระจัดกระจาย
จํานวนมากในเวลาอันรวดเร็วโดยการ
ใชส่ือประเภทตาง ๆ อาจเนนการ
เสนอขายสินคาบริการหรือ
แนวความคิดซึ่งอยูในรูปของการแจง
ขาวสารการจูงใจหรือกระตุนใหเกิด
ความตองการในสินคานั้น ๆ 

4 15 

หนวยการเรียนรูท่ี 3 
กําไร – ขาดทุน 

เช็คไดงายนิดเดียว 
 
 

มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับตนทุน กําไร 
การทําบัญชี และนํา
ความรูไปใชในการ
วิเคราะหตนทุน 
กําไร และความเส่ียง
ของสินคา  

การทําบัญชีเบื้องตน เปนความรู
เบ้ืองตนเกี่ยวกับการบัญชี งบการเงิน 
หลักการบัญชีและการวิเคราะห
รายการคา การบันทึกรายการในสมุด
รายวันท่ัวไป การบันทึกรายการใน
บัญชีแยกประเภท งบทดลอง รายการ
ปรับปรุง กระดาษทําการ แลการปด
บัญชี 
 

4 5 

 
 
 



๕๕ 
 

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อการมีงานทําในศตวรรษที่ 21 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.2 

  

ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระสําคัญ จํานวน
ช่ัวโมง 

น้ําหนัก
คะแนน 

หนวยการเรียนรูท่ี 4 
เรื่องโอน เรื่องงาย 

 
 

นําเสนอรูปแบบการ
ชําระเงิน ผานชอง
ทางการทําธุรกรรม
ทางการเงินได 
  

ธุรกรรมการเงินออนไลน (Internet 
Banking) เปนธุรกรรมท่ีเปดให
สามารถเขาไปจัดการตรวจสอบ
รายการเดินบัญชี เช็คยอดเงินในบัญชี 
โอนเงิน หรือทําธุรกรรมตางๆ กับเงนิ
ในบัญชีไดดวยตัวเองอยางงายๆ โดย
สามารถสอบถามขอมูล และติดตอกับ
ลูกคาไดสะดวกและรวดเร็วผานทาง
อินเทอรเน็ต 

6 5 

หนวยการเรียนรูท่ี 5 
ปองกันการแฮก 
แบบไรเทียมทาน  

ไมวาใครก็แฮกไมได 
 
 

มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยตอชองทาง
ในการขายสินคาเพื่อ
ปองกันการแอบอาง 
และสามารถนํา
ความรูไปใชในการ
ปองกันการขาย
สินคาของตนเอง
อยางมีจรรยาบรรณ 
 

ความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส  
เปนการรกัษาความถูกตองของขอมูล
และปองกันไมใหมีการเปล่ียนแปลง
แกไขขอมูลโดยมิไดรับอนุญาตซึ่งการท่ี
จะสามารถทําเชนนี้ได  ตองมีระบบ
ควบคุมวาผูใดจะสามารถเขาถึงขอมูล
ไดและเขาถึงแลวทําอะไรไดบาง 
ดังนั้น ตองพิจารณาวาระดับความ
ปลอดภัยใดจึงจะเหมาะสมกับความ
สะดวก  ปริมาณงาน และ
ประสิทธิภาพของงานท่ีตองการ 

4 5 

หนวยการเรียนรูท่ี 6 
 สงเร็วฉับไว ผูใชสุขใจ 
 

 
 
 

มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการสง
สินคา แสดง
หลักฐานการสง
สินคา และมีการ
ปองกันความเส่ียง
ตอสินคาได 

การบริการขนสง เปนการวางแผน
และบริหารจัดการเพื่อลําเลียงส่ิงของ
จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยเฉพาะ
ในทางอุตสาหกรรมการผลิต รวมไปถึง
การกระจายสินคาสูตลาดจนถึง
ผูบริโภค โดยมีการจัดองคกรหรือ
กระบวนการผลิตอยางเหมาะสมคุมคา 

4 5 
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ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระสําคัญ จํานวน
ช่ัวโมง 

น้ําหนัก
คะแนน 

หนวยการเรียนรูท่ี 7 
เปดรานแลวนะ  
 .. อยากขาย 

จัดทําโฆษณาสินคา
ของตนเองผานทาง
ชองทางการขาย
สินคาท่ีนักเรียน
เลือกได สามารถ
วิเคราะหกลวิธี หรือ
เทคนิคการขายท่ี
สอดคลองกับ
เหตุการณในปจจุบัน
เพื่อจูงใจผูซื้อได 
พรอมท้ังขายสินคา
ของตนเองผานทาง
ธุรกิจออนไลนได 

เทคนิคการขาย เปนกลวิธีท่ีผูขายโนม
นาวใจใหผูซื้อดวยวิธีการตางๆ ท้ังใน
ดานการส่ือสาร การโฆษณา เชน ลง
ประกาศฟรีเปนชองทางเพิ่มยอดขาย 
เปนตน สวนใหญจะอาศัยหลักทาง
จิตวิทยา โดยมีจุดมุงหมายคือใหผูซื้อ 
ซื้อสินคาของตน และปดการขายไดเร็ว 
ดีและตรงตามท่ีตองการ  
 

8 30 

หนวยการเรียนรูท่ี 8 
เธอกับฉัน 
แลกเปล่ียนเรียนรู 

 
 
 

มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการนําเสนอ 
พรอมท้ังสามารถ
นําเสนอผลการ
ดําเนินงานทุก
กระบวนการของ 
“นักธุรกิจออนไลน” 
ได 

แลกเปลี่ยนเรียนรู เปนการสรางความ
เขาใจเกี่ยวกับการแลกเปล่ียนเรียนรู  
ท่ีเปนจุดสําคัญเพื่อการเปนองคการ
แหงการเรียนรู โดยเริ่มอธิบายถึง
ความสําคัญและความหมายของการ
แลกเปล่ียนเรียนรู และนําเสนอ
อุปสรรคท่ีทําใหเปนไมประสบ
ความสําเร็จ ซึ่งจะเปนประโยชนและ
สามารถนําความรูเหลานั้นไปใชเพื่อ
การพัฒนาได 

6 30 

รวม 40 100 
 

 

 

 

 

 



๕๗ 
 

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อการมีงานทําในศตวรรษที่ 21 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.2 

  

ตัวอยาง 

การวิเคราะหหนวยการจัดการเรียนรูที่ 7 เรื่อง เปดรานแลวนะ .. อยากขาย 

วิชา นักธุรกิจออนไลน รหัสวิชา ง 30231 

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 เวลา 40 ช่ัวโมง จํานวน 1.0 หนวยกิต 

1. ช่ือหนวยการเรียนรู 

เปดรานแลวนะ .. อยากขาย 

2. ผลการเรียนรู 

จัดทําโฆษณาสินคาของตนเองผานทางชองทางการขายสินคาท่ีนักเรียนเลือกได สามารถวิเคราะหกลวิธี 

หรือเทคนิคการขายท่ีสอดคลองกับเหตุการณในปจจุบันเพื่อจูงใจผูซื้อได พรอมท้ังขายสินคาของตนเองผานทาง

ธุรกิจออนไลนได 

3.สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

การประเมินภาวะสุขภาพเปนการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพของผูรับบริการ เพื่อจะนําไปสู      

การบงช้ีภาวะสุขภาพ โดยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ในการประเมินภาวะสุขภาพประกอบกอบดวยการช่ังน้ําหนัก 

วัดความสูง การหาดัชนีมวลกาย การวัดความดันโลหิต การวัดอุณหภูมิรางกาย และการเจาะเลือด 

4. สาระการเรียนรู  

เทคนิคการขาย   

5. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการส่ือสาร 

- ความสามารถในการคิด 

- ความสามารถในการแกปญหา 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

- ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

- การตรงตอเวลา 

- มุงมั่นในการทํางาน 

- อยูอยางพอเพียง 
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7. ช้ินงาน/ภาระงาน 

 - ช้ินงานการโฆษณา 

 - การนําเสนอเทคนิคการขาย 

 - รองรอยการขายสินคาผานทางธุรกิจออนไลน 

 

8. การวัดและประเมินผล 

สิ่งท่ีตองการวัดและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
ดานความรู (K) 

เทคนิคการขาย   

 

- การตรวจสมุดบันทึก 

สรุปเทคนิคการขาย 

 

- แบบประเมินการตรวจสมุดบันทึก 

  เรื่อง เทคนิคการขาย 

ดานทักษะกระบวนการ (P) 

ทําโฆษณาสินคาและขายสินคาผาน

ธุรกิจออนไลน 

 - ช้ินงานการโฆษณา 

- การนําเสนอแนวคิดการใชเทคนิคการ

ขายกอนขายจริง 

 

 - การนําเสนอการขายสินคาผานทาง

ธุรกิจออนไลน 

 - รองรอยการขายการขายสินคาผาน

ทางธุรกิจออนไลน  

 

 

 

 

- การตรวจช้ินงาน 

- การนําเสนอแนวคิดการใช

เทคนิคการขายกอนขายจริง 

- การนําเสนอเทคนิค 

  การขายจรงิ 

 

- การตรวจรองรอย 

  การขายการขายสินคา

ผานทางธุรกิจออนไลน 

 

 

 

- แบบประเมินช้ินงานการโฆษณา 

- แบบประเมินเทคนิคการขายกอน

ขายจริง 

 

- แบบประเมินการนําเสนอการขาย

สินคาผานทางธุรกิจออนไลน 

 

- แบบประเมินรองรอยการขายการ

ขายสินคาผานทางธุรกิจออนไลน 

ดานคุณลักษณะ (A) 

- การตรงตอเวลา 

- อยูอยางพอเพียง 

- ความมุงมั่นในการทํางาน 

 

- การสังเกต 

- การตรวจช้ินงาน 

- การสังเกตผลระหวาง 

  การทํากิจกรรม 

 

- แบบประเมินการตรงตอเวลา 

- แบบประเมินการอยูอยางพอเพียง 

- แบบประเมินความมุงมั่นในการ

ทํางาน 
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9. กิจกรรมการเรียนรู 

 - สืบคนขอมูล 

- นําเสนอผลงานและรวมอภิปราย 

 - ฝกปฏิบัติการออกแบบเทคนิคการขายสินคา 

 - ฝกปฏิบัติการขายสินคาผานทางธุรกิจออนไลน 

 

10. สื่อและแหลงเรียนรู 

 - ใบความรู เรื่อง “ขายใหโดนใจ ทํายังไงใหคนอยากซื้อ” 

 - คลิปวิดีโอ เรื่อง “โฆษณารูปแบบไหนกระแทกใจคนดู” 

 - ส่ือโสตทัศนูปกรณ เชน คอมพิวเตอร เครื่องฉาย เครือขายอินเทอรเน็ต 
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แผนการจัดการเรยีนรูที่ 1 

1. ผลการเรียนรู 

จัดทําโฆษณาสินคาของตนเองผานทางชองทางการขายสินคาท่ีนักเรียนเลือกได สามารถวิเคราะหกลวิธี 

หรือเทคนิคการขายท่ีสอดคลองกับเหตุการณในปจจุบันเพื่อจูงใจผูซื้อได พรอมท้ังขายสินคาของตนเองผานทาง

ธุรกิจออนไลนได 

2. จุดประสงคการเรียนรู 

 ดานความรู (K) 

สามารถนําเสนอช้ินงานการโฆษณาสินคาของตนเองได 

ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 

เทคนิคการขาย 

ดานเจตคติ/คุณลักษณะ (A) 

เห็นประโยชนจากขายสินคาของตนเองผานทางธุรกิจออนไลนได 

3. สาระการเรียนรู  

 ช้ินงานการโฆษณาสินคา   

4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการส่ือสาร 

- ความสามารถในการคิด 

- ความสามารถในการแกปญหา 

- ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

- การตรงตอเวลา 

- มุงมั่นในการทํางาน 

- อยูอยางพอเพียง 
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6. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

 การนําเสนอช้ินงานการโฆษณาสินคา เปนกลยุทธทางการตลาดท่ีนักเรียนจําเปนตองใหความสําคัญ 

เนื่องจากเปนส่ิงท่ีทําใหผูซื้อสามารถรับขอมูลขาวสารของสินคาและบริการชนิดนั้นๆ  ไดอยางรวดเร็วและท่ัวถึง 

อีกท้ังการโฆษณาในรูปแบบตางๆ ยังมีสวนตอการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑของลูกคา 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู 

 ข้ันนํา 

 - นักเรียนสืบคนตัวอยางโฆษณาจากส่ืออินเทอรเน็ตท่ีตนเองช่ืนชอบ เรื่อง การโฆษณาและการขายสินคา 

 - นักเรียนภายในกลุมรวมกันอภิปรายลักษณะของการโฆษณาและการขายสินคาท่ีนักเรียนช่ืนชอบ เขียน

สรุปเปนแผนผังมโนทัศน 

ข้ันสอน  

- นักเรียนลองนําเสนอช้ินงานการโฆษณาสินคาของตนเอง 

- นักเรียนรวมกันอภิปรายขอเสนอแนะการทําโฆษณาสินคา เพื่อนําไปปรับปรุงแกไข 

ข้ันสรุป 

- นักเรียนรวมกันสรุปความรูองคความรู เกี่ยวกับ กลยุทธและประโยชนของการโฆษณาและการขาย

สินคา  

 

8. วัสดุ อุปกรณ สื่อ และแหลงเรียนรู 

วัสดุและอุปกรณ 

- ส่ือโสตทัศนูปกรณ เชน คอมพิวเตอร เครื่องฉาย เครือขายอินเทอรเน็ต 

สื่อและแหลงเรียนรู 

- 

9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งท่ีตองการวัดและประเมินผล วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑการประเมิน 
ดานความรู (K) 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

ดานความรู (K) 

ดานทักษะกระบวนการ (P) 

- ช้ินงานการโฆษณาสินคา 

 

- การตรวจช้ินงาน 

 

 รอยละ 

  80 – 100 ดีมาก 

  70 – 79   ดี 
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สิ่งท่ีตองการวัดและประเมินผล วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑการประเมิน 
 - แบบประเมิน

ช้ินงานการ

โฆษณาสินคา 

  60 – 69   พอใช 

  50 – 59   ผานเกณฑ 

  0 – 49   ไมผานเกณฑ 

              /ปรับปรุง ดานคุณลักษณะ (A) 

- การตรงตอเวลา 

- อยูอยางพอเพียง 

- ความมุงมั่นในการทํางาน 

 

- การสังเกต 

- การตรวจช้ินงาน 

- การสังเกตผล

ระหวาง 

  การทํากิจกรรม 

 

 

- แบบประเมิน

การตรงตอเวลา 

- แบบประเมิน

การอยูอยาง

พอเพียง 

- แบบประเมิน

ความมุงมั่นใน

การทํางาน 

 

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

11. ความคิดเห็นของผูบริหาร 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
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แผนการจัดการเรยีนรูที่ 2 

1. ผลการเรียนรู 

จัดทําโฆษณาสินคาของตนเองผานทางชองทางการขายสินคาท่ีนักเรียนเลือกได สามารถวิเคราะหกลวิธี 

หรือเทคนิคการขายท่ีสอดคลองกับเหตุการณในปจจุบันเพื่อจูงใจผูซื้อได พรอมท้ังขายสินคาของตนเองผานทาง

ธุรกิจออนไลนได 

2. จุดประสงคการเรียนรู 

 ดานความรู (K) 

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิคการขาย 

ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 

ออกแบบเทคนิคการขายสินคาของตนเองได  

ดานเจตคติ/คุณลักษณะ (A) 

นําเสนอผลการออกแบบเทคนิคการขายสินคาของตนเองดวยความภาคภูมใิจ 

3. สาระการเรียนรู  

 ช้ินงานการโฆษณาสินคา   

4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการส่ือสาร 

- ความสามารถในการคิด 

- ความสามารถในการแกปญหา 

- ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

- การตรงตอเวลา 

- มุงมั่นในการทํางาน 

- อยูอยางพอเพียง 

 

 

 



๖๔ 
 

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อการมีงานทําในศตวรรษที่ 21 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.2 

  

6. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

 เทคนิคการขาย เปนกลวิธีท่ีผูขายโนมนาวใจใหผูซื้อดวยวิธีการตางๆ ท้ังในดานการส่ือสาร การโฆษณา 

เชน ลงประกาศฟรีเปนชองทางเพิ่มยอดขาย เปนตน สวนใหญจะอาศัยหลักทางจิตวิทยา โดยมีจุดมุงหมายคือให   

ผูซื้อ ซื้อสินคาของตน และปดการขายไดเร็ว ดีและตรงตามท่ีตองการ 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู 

 ข้ันนํา 

 - นักเรียนสืบคนตัวอยางโฆษณารูปแบบท่ีซาบซึ้งกินใจ สามารถสรางใหเกิดอารมณความรูสึก 

 - นักเรียนภายในกลุมรวมกันอภิปราย โดยครูใชคําถามเพื่อนําเขาสูประเด็น เรื่องเทคนิคการขาย ตัวอยาง

คําถามเชน “คลิปวิดีโอนี้นักเรียนคิดวามีเทคนิคอะไรในการจูงใจ” , “วิธีการนําเสนอเพื่อสรางแรงจูงใจในการซื้อ

ของคลิปวิดีโอนาสนใจหรือไม” , “นาสนใจ หรือไมนาสนใจอยางไร” 

ข้ันสอน  

- นักเรียนสืบคนความรูเกี่ยวกับเทคนิคการขาย เพื่อเพิ่มยอดขายสินคาจากใบความรู 

- นักเรียนรวมกันออกแบบเทคนิคการขายสินคาใหเหมาะสมกับสินคาของตนเอง 

- นักเรียนนาํเสนอเทคนิคการขายสินคาของตนเอง 

 - นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายขอเสนอแนะ เพือ่นําไปปรับปรุงแกไข 

ข้ันสรุป 

- นักเรียนรวมกันสรุปความรูองคความรู เกี่ยวกับเทคนิคการขายสินคาของแตละกลุม และสรุปเทคนิคการ

ขายลงในสมุดบันทึก  

8. วัสดุ อุปกรณ สื่อ และแหลงเรียนรู 

วัสดุและอุปกรณ 

- ส่ือโสตทัศนูปกรณ เชน คอมพิวเตอร เครื่องฉาย เครือขายอินเทอรเน็ต 

สื่อและแหลงเรียนรู 

- ใบความรู เรื่อง “ขายใหโดนใจ ทํายังไงใหคนอยากซื้อ” 

- คลิปวิดีโอ เรื่อง “โฆษณารูปแบบไหนกระแทกใจคนดู” 

9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งท่ีตองการวัดและประเมินผล วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑการประเมิน 
ดานความรู (K) 

เทคนิคการขาย   

 

- การตรวจสมดุ

บันทึก 

สรุปเทคนิคการขาย 

 

- แบบประเมิน

การตรวจสมดุ

 

 

 

 



๖๕ 
 

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อการมีงานทําในศตวรรษที่ 21 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.2 

  

สิ่งท่ีตองการวัดและประเมินผล วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑการประเมิน 
 บันทึกเรื่อง 

เทคนิคการขาย 

 

รอยละ 

  80 – 100 ดีมาก 

  70 – 79   ดี 

  60 – 69   พอใช 

  50 – 59   ผานเกณฑ 

  0 – 49   ไมผานเกณฑ 

              /ปรับปรุง 

ดานทักษะกระบวนการ (P) 

- การนําเสนอแนวคิดการใชเทคนิค

การขายกอนขายจริง 

 

- การนําเสนอ

แนวคิดการใช

เทคนิคการขาย

กอนขายจริง 

 

- แบบประเมิน

เทคนิคการขาย

กอนขายจริง 

ดานคุณลักษณะ (A) 

- การตรงตอเวลา 

- อยูอยางพอเพียง 

- ความมุงมั่นในการทํางาน 

 

- การสังเกต 

- การตรวจช้ินงาน 

- การสังเกตผล

ระหวาง 

  การทํากิจกรรม 

 

- แบบประเมิน

การตรงตอเวลา 

- แบบประเมิน

การอยูอยาง

พอเพียง 

- แบบประเมิน

ความมุงมั่นใน

การทํางาน 

 

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

11. ความคิดเห็นของผูบริหาร 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

 



๖๖ 
 

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อการมีงานทําในศตวรรษที่ 21 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.2 

  

แผนการจัดการเรยีนรูที่ 3 

1. ผลการเรียนรู 

จัดทําโฆษณาสินคาของตนเองผานทางชองทางการขายสินคาท่ีนักเรียนเลือกได สามารถวิเคราะหกลวิธี 

หรือเทคนิคการขายท่ีสอดคลองกับเหตุการณในปจจุบันเพื่อจูงใจผูซื้อได พรอมท้ังขายสินคาของตนเองผานทาง

ธุรกิจออนไลนได 

2. จุดประสงคการเรียนรู 

 ดานความรู (K) 

อธิบายการดําเนินธุรกิจออนไลน 

ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 

- ขายสินคาผานทางธุรกิจออนไลน  

- นําเสนอรองรอยการขายส้ินคาของตนเอง ครั้งท่ี 1 ดวยความภาคภูมิใจ 

ดานเจตคติ/คุณลักษณะ (A) 

- 

3. สาระการเรียนรู  

 ขายสินคาผานทางธุรกิจออนไลน 

4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการส่ือสาร 

- ความสามารถในการคิด 

- ความสามารถในการแกปญหา 

- ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

- การตรงตอเวลา 

- มุงมั่นในการทํางาน 

- อยูอยางพอเพียง 

 



๖๗ 
 

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อการมีงานทําในศตวรรษที่ 21 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.2 

  

6. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

 ขายสินคาผานทางธุรกิจออนไลน เปนการทําธุรกรรมการซื้อขายสินคาระหวางผูขายและผูซื้อผานบริการ

บนเว็บไซตหรือระบบออนไลนผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยท้ังสองฝายไมตองพบกันแตใชการติดตอขายทาง

อินเทอรเน็ต ก็สามารถซื้อขายสินคาไดทุกรูปแบบ 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู 

 ข้ันนํา 

 - นักเรียนสืบคนตัวอยางการขายสินคาธุรกิจออนไลนท่ีประสบความสําเร็จ 

 - นักเรียนภายในกลุมรวมกันอภิปรายถึงปจจัยการขายสินคาธุรกิจออนไลนท่ีประสบความสําเร็จ 

ข้ันสอน  

- นักเรียนนําเสนอการขายสินคาผานทางธุรกิจออนไลน จากรองรอยการขายครั้งท่ี 1 

- นักเรียนรวมกันอภิปราย เพื่อปรับปรุงเทคนิคการขายเพิ่มเติม 

- นักเรียนชวยกันสรุปส่ิงท่ีกลุมตนเองตองนําไปปรับปรุง แกไขเพิ่มเติม 

ข้ันสรุป 

- นักเรียนรวมกันสรุปความรูองคความรูท่ีไดจากการขายสินคาออนไลนของทุกกลุม 

 

8. วัสดุ อุปกรณ สื่อ และแหลงเรียนรู 

วัสดุและอุปกรณ 

- ส่ือโสตทัศนูปกรณ เชน คอมพิวเตอร เครื่องฉาย เครือขายอินเทอรเน็ต 

สื่อและแหลงเรียนรู 

-  

 

9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งท่ีตองการวัดและประเมินผล วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑการประเมิน 
ดานความรู (K) 

การดําเนินธุรกิจออนไลน 

การตรวจสมดุ

บันทึก 

สรุปเทคนิคการขาย 

 

- แบบประเมิน

การตรวจสมดุ

บันทึกเรื่อง 

เทคนิคการขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๘ 
 

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อการมีงานทําในศตวรรษที่ 21 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.2 

  

สิ่งท่ีตองการวัดและประเมินผล วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑการประเมิน 
ดานทักษะกระบวนการ (P) 

- การนําเสนอการขายสินคาผาน

ทางธุรกิจออนไลน 

 - นําเสนอรองรอยการขายสินคา

ผานทางธุรกิจออนไลน ครั้งท่ี 1 

 

- การนําเสนอ

เทคนิค 

  การขายจรงิ 

- การตรวจรองรอย 

  การขายสินคา

ผานทางธุรกิจ

ออนไลน ครั้งท่ี 1 

 

- แบบประเมิน

การนําเสนอ

เทคนิค 

  การขาย 

- แบบประเมิน

รองรอยการขาย

สินคาผานทาง

ธุรกิจออนไลน 

รอยละ 

  80 – 100 ดีมาก 

  70 – 79   ดี 

  60 – 69   พอใช 

  50 – 59   ผานเกณฑ 

  0 – 49   ไมผานเกณฑ 

              /ปรับปรุง 

ดานคุณลักษณะ (A) 

- การตรงตอเวลา 

- อยูอยางพอเพียง 

- ความมุงมั่นในการทํางาน 

 

- การสังเกต 

- การตรวจช้ินงาน 

- การสังเกตผล

ระหวาง 

  การทํากิจกรรม 

 

- แบบประเมิน

การตรงตอเวลา 

- แบบประเมิน

การอยูอยาง

พอเพียง 

- แบบประเมิน

ความมุงมั่นใน

การทํางาน 

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

11. ความคิดเห็นของผูบริหาร 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

 



๖๙ 
 

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อการมีงานทําในศตวรรษที่ 21 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.2 

  

แผนการจัดการเรยีนรูที่ 4 

1. ผลการเรียนรู 

จัดทําโฆษณาสินคาของตนเองผานทางชองทางการขายสินคาท่ีนักเรียนเลือกได สามารถวิเคราะหกลวิธี 

หรือเทคนิคการขายท่ีสอดคลองกับเหตุการณในปจจุบันเพื่อจูงใจผูซื้อได พรอมท้ังขายสินคาของตนเองผานทาง

ธุรกิจออนไลนได 

2. จุดประสงคการเรียนรู 

 ดานความรู (K) 

อธิบายการดําเนินธุรกิจออนไลน 

ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 

- ขายสินคาผานทางธุรกิจออนไลน  

- นําเสนอรองรอยการขายส้ินคาของตนเอง ครั้งท่ี 2 ดวยความภาคภูมิใจ 

ดานเจตคติ/คุณลักษณะ (A) 

- 

3. สาระการเรียนรู  

 ขายสินคาผานทางธุรกิจออนไลน 

4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการส่ือสาร 

- ความสามารถในการคิด 

- ความสามารถในการแกปญหา 

- ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

- การตรงตอเวลา 

- มุงมั่นในการทํางาน 

- อยูอยางพอเพียง 

 



๗๐ 
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6. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

 ขายสินคาผานทางธุรกิจออนไลน เปนการทําธุรกรรมการซื้อขายสินคาระหวางผูขายและผูซื้อผานบริการ

บนเว็บไซตหรือระบบออนไลนผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยท้ังสองฝายไมตองพบกันแตใชการติดตอขายทาง

อินเทอรเน็ต ก็สามารถซื้อขายสินคาไดทุกรูปแบบ 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู 

 ข้ันนํา 

 - นักเรียนรวมกันแลกเปล่ียนเรียนรูขอมูลการขายสินคาธุรกิจออนไลนครั้งท่ี 2 ของนักเรียนหลังจาก

ปรับปรุงเทคนิคการขายแลวอยางไมเปนทางการ   

 - นักเรียนภายในกลุมรวมกันอภิปรายถึงปจจัยการขายสินคาธุรกิจออนไลนท่ีประสบความสําเร็จ 

ข้ันสอน  

- นักเรียนนําเสนอการขายสินคาผานทางธุรกจิออนไลน จากรองรอยการขายครั้งท่ี ๑ 

- นักเรียนรวมกันอภิปราย เพื่อปรับปรุงเทคนิคการขายเพิ่มเติม 

- นักเรียนชวยกันสรุปส่ิงท่ีกลุมตนเองตองนําไปปรับปรุง แกไขเพิ่มเติม 

ข้ันสรุป 

- นักเรียนรวมกันสรุปขอคิดเห็น ส่ิงท่ีไดรับ ประโยชน ขอเสนอแนะท่ีจะนําไปใชในการขายสินคาผาน

ธุรกิจออนไลนครั้งตอไป 

 

8. วัสดุ อุปกรณ สื่อ และแหลงเรียนรู 

วัสดุและอุปกรณ 

- ส่ือโสตทัศนูปกรณ เชน คอมพิวเตอร เครื่องฉาย เครือขายอินเทอรเน็ต 

สื่อและแหลงเรียนรู 

-  

 

9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งท่ีตองการวัดและประเมินผล วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑการประเมิน 
ดานความรู (K) 

การดําเนินธุรกิจออนไลน 

 

- การตรวจสมดุ

บันทึก 

สรุปเทคนิคการขาย 

 

 

- แบบประเมิน

การตรวจสมดุ

บันทึกเรื่อง 

เทคนิคการขาย 
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สิ่งท่ีตองการวัดและประเมินผล วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑการประเมิน 
ดานทักษะกระบวนการ (P) 

- การนําเสนอการขายสินคาผาน

ทางธุรกิจออนไลน 

- นําเสนอรองรอยการขายสินคา

ผานทางธุรกิจออนไลน ครั้งท่ี 2 

 

- การนําเสนอ

เทคนิค 

  การขายจรงิ 

- การตรวจรองรอย 

การขายสินคาผาน

ทางธุรกิจออนไลน 

ครั้งท่ี 2 

 

- แบบประเมิน

การนําเสนอ

เทคนิค 

  การขาย 

- แบบประเมิน

รองรอยการขาย

สินคาผานทาง

ธุรกิจออนไลน 

รอยละ 

  80 – 100 ดีมาก 

  70 – 79   ดี 

  60 – 69   พอใช 

  50 – 59   ผานเกณฑ 

  0 – 49   ไมผานเกณฑ 

              /ปรับปรุง 

ดานคุณลักษณะ (A) 

- การตรงตอเวลา 

- อยูอยางพอเพียง 

- ความมุงมั่นในการทํางาน 

 

- การสังเกต 

- การตรวจช้ินงาน 

- การสังเกตผล

ระหวาง 

  การทํากิจกรรม 

 

- แบบประเมิน

การตรงตอเวลา 

- แบบประเมิน

การอยูอยาง

พอเพียง 

- แบบประเมิน

ความมุงมั่นใน

การทํางาน 

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

11. ความคิดเห็นของผูบริหาร 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมนิการตรวจสมดุบนัทกึเรื่อง เทคนิคการขาย 
 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

1. สาระสําคัญ เรื่อง 
เทคนิคการขายท่ีบันทึก
ลงสมุด  

ไดสาระสําคัญ
ครบถวน 
สมบูรณไมตัด
ความ ขอความ
สละสลวยดี
มาก  

ไดสาระสําคัญ
ครบถวน 
สมบูรณ 
ขอความคอนขาง
สละสลวย 

ไดสาระสําคัญ
ครบถวน มี
การตัดความ
หรือคัดลอก
ขอความ 

ขอความมี
สาระสําคัญ
อยูบาง มีการ
ตัดความหรือ
คัดลอก
ขอความ 

ขอความท่ี
บันทึกขาด
สาระสําคัญ
หลักๆ มีการ
ตัดความเปน
ชวงๆ  
 

2. ลายมือ ลายมือสวยงาม
เปนระเบียบ
เรียบรอย 
สะอาดอานงาย 
ไมมีรองรอย
การขูดลบ ขีด
ฆา 

ลายมือสวยงาม 
เปนระเบียบ 
อานงาย แตมี
รองรอยการขูด
ลบ ขีดฆา 

ลายมือไม
คอยเปน
ระเบียบแต
อานได มีการ
ขูดลบ  
ขีดฆา 

ลายมืออาน
ยาก มีรอง 
รอยการขูด
ลบ ขีดฆา 

ลายมืออาน
ยาก สกปรก 
ไมเปน
ระเบียบ มี
รองรอยการ
ขูดลบ ขีดฆา 
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แบบประเมนิช้ินงานการโฆษณา 
 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

1. ความแปลกใหม มีความคิดริเริ่ม 
ในการทํา
โฆษณาท่ี
แตกตางจากส่ือ
โฆษณาเดิมโดย
ส้ินเชิงทุก
กระบวนการ
และเหมาะสม
กับสินคา  

มีวิธีการทํา
โฆษณาท่ีมี
แนวคิดใหม
ปรากฎและ
เหมาะสมกับ
สินคา 

วิธีการทํา
โฆษณาสินคา
เหมือน
รูปแบบท่ีเคย
พบตามส่ือ
ออนไลนและ
เหมาะสมกับ
สินคา 

วิธีการทํา
โฆษณาสินคา
เหมือน
รูปแบบท่ีเคย
พบตามส่ือ
ออนไลนและ
ไมเหมาะสม
กับสินคา 

วิธีการทํา
โฆษณาสินคา
คัดลอกจาก
ส่ือโฆษณาอื่น
มาปรับปรุง
เล็กนอยและ
ไมเหมาะสม
กับสินคา 

2. ความสวยงาม 
นาสนใจ 

สวยงามสะดุด
ตา นาสนใจ 
ดึงดูดใจให
ติดตามและ
กระตุนอารมณ
ทําใหอยากซื้อ
สินคา 

มีความสวยงาม 
นาสนใจ ดึงดูด
ใจอยากติดตาม 

สวยงาม 
นาสนใจ 
ดึงดูดใจ 

สวยงาม 
นาสนใจ 

สวยงาม 

3. ความคุมคา การทําโฆษณา 
ใชงบประมาณ
อยางคุมคา 
เหมาะสม 

การทําโฆษณาใช
งบประมาณ
คอนขางมาก 
ผลงานท่ีปรากฎ
เหมาะสมกับ
งบประมาณท่ี
ลงทุน 

การทํา
โฆษณาใช
งบประมาณ
มาก มีความ
เหมาะสมตาม
ผลงานท่ี
ปรากฎ 

การทํา
โฆษณาใช
งบประมาณ
คอนขางมาก 

การทํา
โฆษณาใช
งบประมาณ
มากขาดความ
เหมาะสม 

4. มัลติมีเดียท่ีใช งายๆ ไมยุงยาก
ซับซอน  

คอนขางซับซอน
แตสามารถทําได 

คอนขางซับซอน   
มีความยุงยากใน
การทํา แตสามารถ
ทําได 

คอนขางซับซอน   
มีความยุงยากใน
การทํา 

ยุงยาก
ซับซอน 
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แบบประเมนิเทคนคิการขายกอนขายจรงิ 
 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

1. การเลือกกลยุทธในการ
ขายสินคา 

ปฏิบัติไดงายๆ 
ตรงใจลูกคา 

เขากับยุคสมัย 

ปฏิบัติไดงายๆ 
ตรงใจลูกคา 

ปฏิบัติได
งายๆ ลูกคา
สนใจนอย 

ปฏิบัติยาก 
ลูกคาสนใจ

นอย 

ปฏิบัติยาก
ลูกคาไมสนใจ 
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แบบประเมนิการนําเสนอการขายสินคาผานทางธุรกิจออนไลน 
 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

เนื้อหานําเสนอการขาย
สินคาธุรกิจออนไลน 

เนื้อหาสมบูรณ
ถูกตองตอเนื่อง
ชัดเจนตรง
ประเด็น 
เหมาะสมกับ
เนื้อหา การใช
สํานวนภาษาดี
ตรงตาม
รูปแบบ 
นาสนใจ
สวยงาม 
 
 
 

เนื้อหาสมบูรณ
ถูกตองตอเนื่อง
ชัดเจนตรง
ประเด็น 
เหมาะสมกับ
เนื้อหา การใช
สํานวนภาษาดี
ตรงตาม
รูปแบบ 
นาสนใจ 

เนื้อหาสมบูรณ
ถูกตอง การใช
สํานวนภาษาดี
ตรงตาม
รูปแบบมีความ
เหมาะสม 

เนื้อหา
สมบูรณ
ถูกตอง การ
ใชสํานวน
ภาษา
เหมาะสมตาม
รูปแบบ 

เนื้อหา
สมบูรณ
ถูกตอง แต
การใชสํานวน
ภาษาไม
เหมาะสม 

การนําเสนอการขายสินคา
ธุรกิจออนไลน 

มีการวาง
แผนการทํางาน
มีความพรอม
ในการนําเสนอ 
อธิบายเนื้อหา
ไดชัดเจน 
นาสนใจ ใช
ภาษาทาทาง
เหมาะสม มี
ความคิด
สรางสรรค แตง
กายสุภาพ 
นําเสนอตรง
เวลาท่ีกําหนด 
 
 
 

มีการวาง
แผนการทํางาน
มีความพรอม
ในการนําเสนอ 
อธิบายเนื้อหา
ไดนาสนใจ ใช
ภาษาทาทาง
เหมาะสม  
มีความคิด
สรางสรรค  
แตงกายสุภาพ 
นําเสนอตรง
เวลาท่ีกําหนด 

มีการวาง
แผนการทํางาน
มีความพรอม
ในการนําเสนอ 
อธิบายเนื้อหา
ได มีความคิด
สรางสรรคแตง
กายสุภาพ
นําเสนอตรง
เวลาท่ีกําหนด 

มีการวาง
แผนการ
ทํางาน 
อธิบายเนื้อหา
ไดแตงกาย
สุภาพ 

มีการวาง
แผนการ
ทํางาน 
อธิบายเนื้อหา
ไดบาง แตง
กายสุภาพ
นําเสนอไม
ตรงเวลาท่ี
กําหนด 
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ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

การตอบขอซักถาม ตอบขอซักถาม
ไดชัดเจนตรง
ประเด็น สราง
ความพึงพอใจ
ใหแกผูถาม 

ตอบขอซักถาม
ไดชัดเจน 
ตรงประเด็น   

ตอบขอซักถาม
ได แตตองม ี
การถาม
เพิ่มเติมเพื่อ
ความชัดเจน 

ตอบขอ
ซักถามไดบาง
แตไมสามารถ
สรางความ
กระจางชัด
ใหแกผูถาม 

ตอบขอ
ซักถามไมได 

ผลตอบแทนการขายสินคา
ธุรกิจออนไลน 

กําไรมาก ขาย
ไดเร็ว ขายได
นานและยั่งยืน 

กําไรมาก ขาย
ไดเร็ว ขายได

นาน 

กําไรมาก  
ขายไดเร็ว 

กําไรมาก  
แตขายไดชา 

ขาดทุน  
ขายไดชา 
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แบบประเมนิรองรอยการขายการขายสนิคาผานทางธุรกิจออนไลน 
 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

หลักฐานท่ีมีการสนทนา 
กับลูกคาผานทางธุรกิจ
ออนไลน 

แสดงหลักฐาน
ท่ีมีการสนทนา
กับลูกคาใหเห็น
อยางชัดเจน 
เปนระเบียบ 
สวยงาม มีการ
จัดกระทํา
ขอมูลตาม
ความเหมาะสม 

แสดงหลักฐานท่ี
มีการสนทนากับ
ลูกคาใหเห็น
อยางชัดเจน เปน
ระเบียบ 
สวยงาม 

แสดง
หลักฐานท่ีมี
การสนทนา
กับลูกคาให
เห็นอยาง
ชัดเจน  

แสดง
หลักฐานท่ีมี
การสนทนา
กับลูกคา 

มีหลักฐานท่ีมี
การสนทนา
กับลูกคา แต
ไมพรอมใน
การแสดง
รองรอย
หลักฐาน 

หลักฐานในการรับชําระ
เงิน 

แสดงหลักฐาน
ในการรับชําระ
เงินใหเห็นอยาง
ชัดเจน มีการ
จัดกระทํา
ขอมูลตาม
ความเหมาะสม 
เปนระเบียบ
เรียบรอย 
สวยงาม 

แสดงหลักฐานใน
การรับชําระเงิน
ใหเห็นอยาง
ชัดเจน มีการจัด
กระทําขอมูล 
ตามความ
เหมาะสม  
เปนระเบียบ 

แสดง
หลักฐานใน
การรับชําระ
เงินใหเห็น
อยางชัดเจน 
มีการจัด
กระทําขอมูล 
ตามความ
เหมาะสม  
 

แสดง
หลักฐานใน
การรับชําระ
เงินใหเห็น
อยางชัดเจน  
 

มีหลักฐานใน
การรับชําระ
เงิน แตไม
พรอมในการ
แสดงรองรอย
หลักฐาน  

หลักฐานการสงสินคาของ
ตนเอง 

แสดงหลักฐานใน
การสงสินคาของ
ตนเองใหเห็นอยาง
ชัดเจน มีการจัด
กระทําขอมูลตาม
ความเหมาะสม เปน
ระเบียบเรียบรอย 
สวยงาม  

แสดงหลักฐานใน
การสงสินคาของ
ตนเองใหเห็นอยาง
ชัดเจน มีการจัด
กระทําขอมูลตาม
ความเหมาะสม 
เปนระเบียบ 

แสดงหลักฐาน
ในการสงสินคา
ของตนเองให
เห็นอยาง
ชัดเจน มีการ
จัดกระทําขอมูล
ตามความ
เหมาะสม  

แสดงหลักฐาน
ในการสงสินคา
ของตนเองให
เห็นอยาง
ชัดเจน 

มีหลักฐานใน
การสงสินคา
ของตนเอง แต
ไมพรอมในการ
แสดงรองรอย
หลักฐาน 
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แบบประเมนิการตรงตอเวลา 
 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

การตรงตอเวลา สงตรงเวลา 
ตามสัญญาท่ีให
ไว 

สงลาชากวาเวลา
ท่ีกําหนด
เล็กนอย 

สงลาชากวา
เวลาท่ีกําหนด
คอนขางมาก 

สงลาชากวา
เวลาท่ี
กําหนดมาก 
ยังไมมีการ
ติดตามทวง
ถาม 

สงลาชากวา
เวลาท่ีกําหนด
คอนขางมาก 
ตองมีการทวง
ถาม 

 
แบบประเมนิการอยูอยางพอเพียง 

 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
การอยูอยางพอเพียง มีเหตุ มีผล 

คุมคา 
รอบคอบ และ
ไมเอาเปรียบ
ผูอื่น 

มีเหตุ มีผล 
คุมคาขาดความ
รอบคอบ ไมเอา
เปรียบผูอื่น 

มีเหตุ มีผล 
และไมเอา
เปรียบผูอื่น 

มีเหตุ มีผล ไมสมเหตุ 
สมผล เอา
เปรียบผูอื่น
มากเกินควร 
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แบบประเมนิความมุงมัน่ในการทํางาน 
 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

ความมุงมั่นในการทํางาน ต้ังใจ 
รับผิดชอบตอ
งานท่ีไดรับ
มอบหมาย 
ทุมเทไมยอทอ 
ปรับปรุงและ
พัฒนางาน  
มีความเพียร
พยายามและ
อดทนจนงาน
สําเร็จ 

ต้ังใจทํางาน 
รับผิดชอบตอ
งานท่ีไดรับ
มอบหมาย 
ปรับปรุงและ
พัฒนางานจน
สําเร็จ 

ต้ังใจทํางาน 
มีความ
รับผิดชอบ 
งานสําเรจ็ ไม
ปรับปรุง
พัฒนางาน 

ทํางานขาด
ความ
รับผิดชอบ 
งานสําเร๗็แต
ไมปรับปรุง
งาน 

ทํางานแต
ขาดความคับ
ผิดชอบแตไม
สําเร็จ 
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รูปแบบกลุมความถนัดทางสาขาวิชาและอาชีพในการเรยีนตอระดบัอุดมศกึษา 

 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 เพื่อใชเปนแผน

ยุทธศาสตรระยะยาวสําหรับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาของประเทศ ท้ังท่ีอยูในกระทรวงศึกษาธิการและ

นอกกระทรวงศึกษาธิการ ไดนําไปใชเปนกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู สําหรับพลเมืองทุก

ชวงวัยต้ังแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุงหมายท่ีสําคัญของแผนคือ การมุงเนนการประกันโอกาสและ       

ความเสมอภาคทางการศึกษา และการศึกษาเพื่อการมีงานทําและสรางงานไดภายใตบริบท เศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศและของโลกท่ีขับเคล่ือนดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค รวมท้ังความเปนพลวัตร เพื่อให

ประเทศไทยสามารถกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง ไปสูประเทศท่ีพัฒนาแลว  

 การสรางระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพจึงมีความจําเปนอยางเรงดวน เพื่อเปนกลไกหลัก

ของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย และรองรับการศึกษา การเรียนรู และความทาทายท่ี

เปนพลวัตรของโลกศตวรรษท่ี 21 โดย รัฐมีหนาท่ีจัดการใหพลเมืองทุกคนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและ

มาตรฐาน กําหนดกรอบทิศทางการพัฒนากําลังคน จําแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษา คณะ/สาขาวิชาท่ี

สนองตอบตอความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน

ตองมีความยืดหยุนหลากหลาย สนองตอบความตองการของผูเรียน พัฒนาขีดความสามารถท่ีมีอยูในตัวตนของแต

ละบุคคลใหเต็มตามศักยภาพ ประกันโอกาสและความเสมอภาค ในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและ

มาตรฐาน  ผูไดรับประโยชนท้ังทางตรงและทางออมจากการไดรับการศึกษาของพลเมือง ตองมีสวนรวมระดมทุน 

และรวมรับภาระคาใชจายเพื่อการศึกษา  

 จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน นํามาสูรูปแบบการจัดการศึกษากลุมความถนัดทางสาขาวิชาและอาชีพใน

การเรียนตอระดับอุดมศึกษา ในโครงการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการมีงานทําในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเนนสงเสริม

ใหเกิดสังคมนวัตกรรม ผลักดันงานวิจัยสูการใชประโยชนและพัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม สงเสริมใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานนวัตกรรม เทคโนโลยีและรวมกําหนด

ทิศทางการพัฒนานวัตกรรมกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ภาครัฐ และภาคสังคมหรือชุมชน สงเสริมระบบการ

เรียนการสอนท่ีเช่ือมโยงระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร (STEM Education) 

และเพิ่มจํานวนนักเรียนท่ีสนใจในดานดังกลาว และสงเสริมใหนักเรียนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีโอกาส

ฝกงานในสาขาเทคโนโลยี (Technology Sector) และดานเทคนิคตางๆ ขยายผลการเคล่ือนยายบุคลากรวิจัย

ภาครัฐ ไปทํางานในอุตสาหกรรมเปาหมายใหมากยิ่งข้ึน ดังนั้นสถานศึกษาท่ีรองรับฐานรากของกลุมมัธยมศึกษา

ตอนปลายกลุมนี้ จึงตองมีแผนการเรียนและรายวิชาเพิ่มเติมท่ีสอนกระบวนการวิจัยและนวัตกรรม  

หลักสูตรการจัดการศึกษากลุมความถนัดทางสาขาวิชาและอาชีพในการเรียนตอระดับอุดมศึกษา 

การจัดทําโครงสรางเวลาเรียน โครงสรางรายวิชาในแตละแผนการเรียนของสถานศึกษาท่ีรองรับ 

การศึกษาตอกลุมสาขาวิชาความถนัดในระดับอุดมศึกษา จะตองเปนไปตามความรวมมือของเครือขาย
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มหาวิทยาลัย ในกลุมภูมิภาคและกลุมจังหวัด โดยการขับเคล่ือนของคณะกรรมการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อ  

การมีงานทําของจังหวัดท่ีมีสํานักงานจัดหางานจังหวัดใหขอมูลลักษณะอาชีพและความตองการอัตรากําลังแรงงาน

ในระดับพื้นท่ี จังหวัดและอําเภอ นําขอมูลมาจัดทําแผนการเรียนใหสอดคลองกับความตองการในพื้นท่ีและตรง

ความตองการ ตามบุคลิกภาพ ความถนัดของนักเรียน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจะทําหนาท่ีบริการขอมูลความ

ตองการ อัตรากําลังแรงงานดังกลาวใหกับโรงเรียน เพื่อใหโรงเรียนจัดทําขอมูลความตองการตามบุคลิกภาพและ

ความถนัดของนักเรียนในการเปดแผนการเรียนรองรับการศึกษาตอกลุมสาขาวิชาความถนัดในระดับอุดมศึกษา

แจงตอสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อประสานความรวมมือกับ 9 เครือขายมหาวิทยาลัยในภูมิภาค               

ใหมหาวิทยาลัยในกลุมจังหวัดหรือภูมิภาค ตลอดจนหัวหนาหลักสูตรของโรงเรียนรวมกันกําหนดรายวิชาเพิ่มเติมท่ี

สอดรับกับกลุมความถนัดสาขาวิชา และกําหนดสาระสําคัญและผลการเรียนรูรายวิชา ตลอดจนทําขอตกลงกําหนด 

เกณฑคุณภาพของผูเรียนท่ีจะเขาเรียนคณะตามกลุมสาขาวิชาความถนัดแบบโควตา 

นอกจากนี้การจัดแผนการเรียนตองคํานึงถึงสาระสําคัญและเนื้อหาท่ีนําไปใชในการแอดมิชช่ัน 

(Admission) ในแตละกลุมความถนัดสาขาวิชาและอาชีพ ซึ่งประกอบดวยรายวิชาความถนัดท่ัวไป (General 

Aptitude) และรายวิ ชาความถนัดทางวิชา ชีพและวิชาการ  (Professional and Academic Aptitude)             

โดยการกําหนดรายวิชาความถนัดท่ัวไป (General Aptitude) จําแนกเปน 2 สวน คือความสามารถในการอาน 

เขียน คิดวิเคราะหและแกโจทยปญหา และความสามารถในการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษ ซึ่งควรจัดใหกับนักเรียน

ในทุกแผนการเรียน สวนการกําหนดรายวิชาความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (Professional and Academic 

Aptitude) เพื่อใหไดความรูท่ีเปนพื้นฐานท่ีจะเรียนตอในวิชาชีพนั้น ๆ ใหประสบ ความสําเร็จ มี 7 ประเภท ดังนี้ 

1) ความถนัดทางวิชาคณิตศาสตร  

2) ความถนัดทางวิชาวิทยาศาสตร                       

3) ความถนัดทางวิชาวิศวกรรมศาสตร  

4) ความถนัดทางวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  

5) ความถนัดทางวิชาชีพครู  

6) ความถนัดทางวิชาศิลปกรรมศาสตร  

7) ความถนัดทางวิชาภาษาตางประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๒ 
 

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อการมีงานทําในศตวรรษที่ 21 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.2 

  

ตัวอยางรายวิชาเพิ่มเติมท่ีสอดคลองกับกลุมความถนัดทางสาขาวิชาและอาชีพในการเรียนตอระดับอุดมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะหผลการเรยีนรู 
วิชา หลักการและเทคนิคการพยาบาล (Principle and nursing technic) รหัสวิชา ว30211 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 เวลา 40 ช่ัวโมง จํานวน 1.0 หนวยกิต 



๘๓ 
 

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อการมีงานทําในศตวรรษที่ 21 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.2 

  

 
ขอท่ี 

 
ผลการเรียนรู 

การวิเคราะหตัวช้ีวัด 
ความสามารถ

(K) 
ทักษะ

กระบวนการ(P) 
เจตคติ 

คุณลักษณะ(A) 
1. อธิบายคุณสมบัติของผูท่ีตองการศึกษาตอสาขา

พยาบาลศาสตร 
   

2. อธิบายบทบาทหนาท่ีและความสําคัญของ
พยาบาล 

   

3. อธิบายเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
พยาบาล 

   

4. เห็นคุณคาในการมีงานทําและความกาวหนาทาง
วิชาชีพ 

   

5. มีทักษะการใชเครื่องมือช่ังน้ําหนัก วัดสวนสูง วัด
ความดันโลหิต วัดอุณหภูมิรางกาย และเจาะเลือด 

   

6. วิเคราะหขอมูล แปลผลขอมูลจากเครื่องมือวัด 
และประเมินภาวะสุขภาพ 

   

7. เห็นคุณคาในการประเมินภาวะสุขภาพ    
8. ฝกประสบการณรายบุคคลในสถานพยาบาล    
9. ตรวจและประเมินการบาดเจ็บอยางรวดเร็ว    

10. เลือกใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรคในการเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับการสํารวจการบาดเจ็บอยาง
รวดเร็วตอสังคม 

   

11. ฝกปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการเคล่ือนยาย
ผูปวยอยางปลอดภัย 

   

12. มีทักษะในการส่ือสารเพื่อใหคําปรึกษาดานสุขภาพ    

 

 

 

 

 

 

 



๘๔ 
 

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อการมีงานทําในศตวรรษที่ 21 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.2 

  

    คําอธิบายรายวิชา 
วิชา หลักการและเทคนิคการพยาบาล (Principle and nursing technic) รหัสวิชา ว30211 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 เวลา 40 ช่ัวโมง จํานวน 1.0 หนวยกิต 

  ศึกษา อธิบาย วิเคราะห คุณสมบัติของผูท่ีตองการศึกษาตอสาขาพยาบาลศาสตร บทบาทหนาท่ีและ
ความสําคัญ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล มีความรูความเขาใจในเครื่องมือช่ังน้ําหนัก วัดสวนสูง              
วัดความดันโลหิต วัดอุณหภูมิรางกาย และเจาะเลือด สามารถแปลผลขอมูลจากเครื่องมือวัด และประเมินภาวะ
สุขภาพ  
  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจ ตรวจสอบ ทดลอง การสืบคน
ขอมูลและการอภิปราย เพื่อใหเกิดทักษะ เกี่ยวกับการใชเครื่องมือช่ังน้ําหนัก วัดสวนสูง วัดความดันโลหิต         
วัดอุณหภูมิรางกาย และเจาะเลือด ตรวจและประเมินการบาดเจ็บอยางรวดเร็ว ฝกปฏิบัติการปฐมพยาบาลและ
การเคล่ือนยายผูปวยอยางปลอดภัย มีทักษะในการส่ือสารเพื่อใหคําปรึกษาดานสุขภาพ และการฝกประสบการณ
รายบุคคลในสถานพยาบาล 

  เห็นคุณคาในการมีงานทําและความกาวหนาทางวิชาชีพ เลือกใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรคในการเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับการสํารวจการบาดเจ็บอยางรวดเร็วตอสังคม  
ผลการเรียนรู   
  1. อธิบายคุณสมบัติของผูท่ีตองการศึกษาตอสาขาพยาบาลศาสตร 
  2. อธิบายบทบาทหนาท่ีและความสําคัญของพยาบาล 

3. อธิบายเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล 
4. เห็นคุณคาในการมีงานทําและความกาวหนาทางวิชาชีพ 
5. มีทักษะการใชเครื่องมือช่ังน้ําหนัก วัดสวนสูง วัดความดันโลหิต วัดอุณหภูมิรางกาย และเจาะเลือด 
6. วิเคราะหขอมูล แปลผลขอมูลจากเครื่องมือวัด และประเมินภาวะสุขภาพ 
7. เห็นคุณคาในการประเมินภาวะสุขภาพ 
8. ฝกประสบการณรายบุคคลในสถานพยาบาล 
9. ตรวจและประเมินการบาดเจ็บอยางรวดเร็ว 
10. เลือกใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรคในการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการสํารวจการบาดเจ็บอยางรวดเร็ว 

       ตอสังคม 
11. ฝกปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการเคล่ือนยายผูปวยอยางปลอดภัย 
12. มีทักษะในการส่ือสารเพื่อใหคําปรึกษาดานสุขภาพ 

รวม 12 ผลการเรียนรู 
 

 

 

 



๘๕ 
 

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อการมีงานทําในศตวรรษที่ 21 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.2 

  

โครงสรางรายวิชา 
วิชา หลักการและเทคนิคการพยาบาล (Principle and nursing technic) รหัสวิชา ว30211 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 เวลา 40 ช่ัวโมง จํานวน 1.0 หนวยกิต 

ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระสําคัญ จํานวน
ช่ัวโมง 

น้ําหนัก
คะแนน 

หนวยการเรียนรูท่ี 1 
ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับ
การพยาบาล 
 

-อธิบายคุณสมบัติ
ของผูท่ีตองการ
ศึกษาตอสาขา
พยาบาลศาสตร 
-อธิบายบทบาท
หนาท่ีและ
ความสําคัญของ
พยาบาล 
-อธิบายเกี่ยวกับ
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
พยาบาล 
-เห็นคุณคาในการมี
งานทําและ
ความกาวหนาทาง
วิชาชีพ 

การพยาบาล เปนการศึกษาขอมูล
เ บ้ืองตนเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู ท่ี
ตองการศึกษาตอสาขาพยาบาลศาสตร  
โดยบทบาทสําคัญ ของพยาบาลมี          
4  ด าน  คือ  การส ง เสริ ม สุ ข ภาพ  
การป อ งกัน โรค การรั กษา  และ       
การฟนฟูสุขภาพท่ีทรุดโทรมใหกลับดี
ข้ึน  ดังนั้นผูประกอบวิชาชีพพยาบาล
จึงตองเปนผู ท่ีมีความรับผิดชอบสูง 
ไววางใจได มีความรูความชํานาญใน
ก า ร ป ฏิ บั ติ  มี จ ริ ย ธ ร ร ม  แ ล ะ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  

4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๖ 
 

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อการมีงานทําในศตวรรษที่ 21 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.2 

  

ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระสําคัญ จํานวน
ช่ัวโมง 

น้ําหนัก
คะแนน 

หนวยการเรียนรูท่ี 2 
การประเมินภาวะ
สุขภาพ  

-มีทักษะการใช
เครื่องมือช่ังน้ําหนัก  
วัดสวนสูง วัดความ
ดันโลหิต วัด
อุณหภูมิรางกาย 
และเจาะเลือด 
-วิเคราะหขอมูล 
แปลผลขอมูลจาก
เครื่องมือวัด และ
ประเมินภาวะ
สุขภาพ 
-เห็นคุณคาในการ
ประเมินภาวะ
สุขภาพ 
-ฝกประสบการณ
รายบุคคลใน
สถานพยาบาล 

การประเมินภาวะสุขภาพเปนการเก็บ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพของ
ผูรับบริการ เพื่อจะนําไปสูการบงช้ี
ภาวะสุขภาพ โดยวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูล ในการประเมินภาวะสุขภาพ
ประกอบกอบดวยการ ช่ังน้ํ าหนั ก      
การวัดความสูง การหาดัชนีมวลกาย 
การวัดอุณหภูมิรางกาย และการเจาะ
เลือด 

10 25 

หนวยการเรียนรูท่ี 3 
การประเมินการบาดเจ็บ
อยางรวดเร็ว  

-ตรวจและประเมิน
การบาดเจ็บอยาง
รวดเร็ว 
-เลือกใชเทคโนโลยี
อยางสรางสรรคใน
การเผยแพรความรู
เกี่ยวกับการสํารวจ
การบาดเจ็บอยาง
รวดเร็วตอสังคม 

การประเมินการบาดเจ็บอยางรวดเร็ว  
เปนการตรวจประ เมิน ผู บาด เ จ็บ 
เพื่อใหสามารถจัดลําดับการชวยเหลือ
ให เปนไปไดอย าง ถูกตอง และลด  
ความสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนตามมา โดย
มี ลําดับในการประเมิน 5 ข้ันตอน
สําคัญ ไดแก การตรวจดูความรูสึกตัว 
การตรวจดูทางเดินหายใจ การตรวจดู
การหายใจ การตรวจชีพจร และ     
การตรวจดูการบาดเจ็บของรางกาย 

6 15 

 

 

 

 



๘๗ 
 

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อการมีงานทําในศตวรรษที่ 21 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.2 

  

ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระสําคัญ จํานวน
ช่ัวโมง 

น้ําหนัก
คะแนน 

หนวยการเรียนรูท่ี 4 
การปฐมพยาบาล
เบ้ืองตน 
 

-ฝกปฐมพยาบาล
บาดแผลเบ้ืองตน 
การประคบรอนเย็น 
การปฏิบัติชวยชีวิต
ข้ันพื้นฐาน (CPR) 
การยกและ
เคล่ือนยายผูปวย 
การใช    ยาสามัญ
ประจําบาน 
ตลอดจนการให
คําปรึกษาดาน
สุขภาพ 

ก ารปฐมพยาบาล เ บ้ื อ ง ต น  เป น       
การชวยเหลือผูปวยหรือผูบาดเ จ็บ
กอนท่ีจะไดรับการรักษาทางการแพทย 
เพื่อชวยปองกันการลุกลามของอาการ 
และชวยใหงายตอการรักษาตอไป    
โ ด ย ต อ ง ฝ ก ป ฏิ บั ติ ก า ร ช ว ย ชี วิ ต          
ข้ันพื้นฐาน  

18 35 

สอบปลายภาค 2 20 
รวม 40 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๘ 
 

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อการมีงานทําในศตวรรษที่ 21 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.2 

  

ตัวอยาง 

การวิเคราะหหนวยการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง การประเมนิภาวะสุขภาพ 

วิชา หลักการและเทคนิคการพยาบาล (Principle and nursing technic) รหัสวิชา ว30211 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 เวลา 40 ช่ัวโมง จํานวน 1.0 หนวยกิต 

1. ช่ือหนวยการเรียนรู 

การประเมินภาวะสุขภาพ (Health Assessment) 

2. ผลการเรียนรู 

- มีทักษะการใชเครื่องมือช่ังน้ําหนัก วัดสวนสูง วัดความดันโลหิต วัดอุณหภูมิรางกาย และเจาะเลือด 
- วิเคราะหขอมูล แปลผลขอมูลจากเครื่องมือวัด และประเมินภาวะสุขภาพ 
- เห็นคุณคาในการประเมินภาวะสุขภาพ 
- ฝกประสบการณรายบุคคลในสถานพยาบาล 

3.สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

การประเมินภาวะสุขภาพเปนการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพของผูรับบริการ เพื่อจะนําไปสู      

การบงช้ีภาวะสุขภาพ โดยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ในการประเมินภาวะสุขภาพประกอบกอบดวยการช่ังน้ําหนัก 

วัดความสูง การหาดัชนีมวลกาย การวัดความดันโลหิต การวัดอุณหภูมิรางกาย และการเจาะเลือด 

4. สาระการเรียนรู  

ดัชนีมวลกาย เปนคาท่ีอาศัยความสัมพันธระหวางน้ําหนักตัวและสวนสูงซึ่งไดจากการวัดสวนสูงและ      

ช่ังน้ําหนักเพื่อเปนตัวช้ีวัดสภาวะความสมดุลของน้ําหนักรางกาย โดยคํานวณไดจากการใชน้ําหนักตัวเปนกิโลกรัม

และหารดวยสวนสูงท่ีวัดเปนเมตรยกกําลังสอง และนําไปเทียบกับคามาตรฐานเพื่อประเมินภาวะสุขภาพ 

ความดันโลหิต คือ ความดันในหลอดเลือดเมื่อหัวใจบีบตัวสูบฉีดเลือดเขาสูหลอดเลือด ประกอบดวย

ตัวเลข สองตัวเสมอ (120/80) โดยจะบันทึกความดันขณะหัวใจบีบตัวซึ่งเปนตัวแรก คาปกติอยูท่ี 90-120        

มม.ปรอท สวนความดันขณะหัวใจคลายตัวจะเปนตัวหลัง คาปกติอยูท่ี 60-80 มม.ปรอท หากคาท่ีวัดไดสูงกวานี้

จะเรียกวา ความดันโลหิตสูง และหากคาท่ีไดตํ่ากวานี้จะเรียกวา ความดันโลหิตตํ่า 

ปรอทวัดไขเปนเครื่องมือในการวัดอุณหภูมิของรางกาย หากอุณหภูมิของรางกายสูงกวา 37.5          

องศาเซลเซียสจะถือวาเปนไข  

การตรวจหมูเลือดสามารถทําไดโดยการเจาะเลือดดวยเข็มเจาะเลือดแลวนํามาทดสอบดวยแอนติบอดี     

A และ B เพื่อสังเกตการตกตะกอนแลวจึงจะสามารถระบุหมูเลือดได 
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5. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการส่ือสาร 

- ความสามารถในการคิด 

- ความสามารถในการแกปญหา 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

- ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

- ซื่อสัตยสุจริต 

- มีวินัย 

- ใฝเรียนรู 

- มุงมั่นในการทํางาน 

- มีจิตสาธารณะ 

7. ช้ินงาน/ภาระงาน 

 - ใบงานท่ี 1 น้ําหนักและสวนสูง 

 - ใบงานท่ี 2 ความดันโลหิต 

 - ใบงานท่ี 3 อุณหภูมิของรางกาย 

 - ใบงานท่ี 4 หมูโลหิต 

 - ใบงานท่ี 5 ฝกประสบการณในสถานพยาบาล 

 - สมุดบันทึกสุขภาพ 

 - รายงานการฝกประสบการณ 

8. การวัดและประเมินผล 

สิ่งท่ีตองการวัดและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
การใชเครื่องมือไดถูกตอง การสังเกตพฤติกรรมการใช

เครื่องมือ 
แบบสังเกตพฤติกรรมการใชเครื่องมือ
และแปลผลขอมูลของนักเรียน 

การคํานวณและประเมินผลคาดัชนีมวล
กายของผูรับบริการ 

การตรวจใบงานและสมุด
บันทึกสุขภาพ 

แบบประเมินใบงานและสมุดบันทึก
สุขภาพ 

การประเมินผลระดับความดันโลหิตของ
ผูรับบริการ 

การตรวจใบงานและสมุด
บันทึกสุขภาพ 

แบบประเมินใบงานและสมุดบันทึก
สุขภาพ 

การประเมินผลระดับอุณหภูมิรางกาย
ของผูรับบริการ 

การตรวจใบงานและสมุด
บันทึกสุขภาพ 

แบบประเมินใบงานและสมุดบันทึก
สุขภาพ 

การระบุหมูเลือดของผูรับบริการ การตรวจใบงานและสมุด
บันทึกสุขภาพ 

แบบประเมินใบงานและสมุดบันทึก
สุขภาพ 
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สิ่งท่ีตองการวัดและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
การฝกประสบการณรายบุคคลใน
สถานพยาบาล 

การสังเกตพฤติกรรมและ
การตรวจรายงาน 

-แบบสังเกตพฤติกรรมการฝก
ประสบการณรายบุคคลใน
สถานพยาบาล 
-รายงานการฝกประสบการณ 

เกณฑการใหคะแนนแบบประเมินการใชเคร่ืองมือและแปลผลขอมูลของนักเรียน 
รายการประเมิน ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
การใชเครื่องมือ 
 

ใชเครื่องมือวัด 
น้ําหนัก สวนสูง 
ความดันโลหิต 
อุณหภูมิรางกาย 
และการเจาะเลือดได
อยางถูกตองตาม
หลักการปฏิบัติและ
คลองแคลว  

ใชเครื่องมือวัด 
น้ําหนัก สวนสูง 
ความดันโลหิต 
อุณหภูมิรางกาย 
และการเจาะเลือดได
อยางถูกตองตาม
หลักการปฏิบัติ  
แตไมคลองแคลว 

ใชเครื่องมือวัด 
น้ําหนัก สวนสูง 
ความดันโลหิต 
อุณหภูมิรางกาย 
และการเจาะเลือดได
อยางถูกตองโดยมีครู 
หรือผูอื่นเปน          
ผูแนะนํา 

ใชเครื่องมือวัด 
น้ําหนัก สวนสูง 
ความดันโลหิต 
อุณหภูมิรางกาย 
และการเจาะเลือดไม
ถูกตอง และไมมี
ความคลองแคลวใน
การใช 

การบันทึกผล 
 

บันทึกผลเปนระยะ
อยางถูกตอง        
มีระเบียบ มีการระบุ
หนวย มีการอธิบาย
ขอมูลใหเห็นความ
เช่ือมโยงเปน
ภาพรวม เปนเหตุ เปน
ผล  

บันทึกผลเปนระยะ         
อยางถูกตอง         
มีระเบียบ  มีการ
ระบุหนวย มีการ
อธิบายขอมูลใหเห็น
ถึงความสัมพันธ 

บันทึกผลเปนระยะ            
แตไมเปนระเบียบ                  
ไมมีการระบุหนวย                 
และไมมีการอธิบาย
ขอมูลใหเห็นถึง
ความสัมพันธ 

บันทึกผลไมครบ            
ไมมีการระบุหนวย 
และ ไมเปนไปตาม
ข้ันตอน 

การจัดกระทํา 
ขอมูลและ           
การนําเสนอ 
 

จัดกระทําขอมูล
อยางเปนระบบ มี
การเช่ือมโยงใหเห็น
เปนภาพรวม และ
นําเสนอดวยแบบ
ตาง ๆ อยางชัดเจน 
ถูกตอง 

จัดกระทําขอมูล
อยางเปนระบบ มี
การจําแนกขอมูล
ใหเห็น
ความสัมพันธ 
นําเสนอดวยแบบตาง 
 ๆได แตยังไม

ชัดเจน 

จัดกระทําขอมูล
อยางเปนระบบ มี
การยกตัวอยาง
เพิ่มเติมใหเขาใจ
งายและนําเสนอดวย
แบบตาง ๆ   แตยังไม
ชัดเจน และ       
ไมถูกตอง 
 
 
 

จัดกระทําขอมูล
อยาง ไมเปนระบบ 
และมีการนําเสนอไม
ส่ือความหมายและ  
ไมชัดเจน 
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รายการประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

การแปลผลขอมูล 
 

ระบุภาวะสุขภาพ
ของผูรับบริการได
ถูกตอง กระชับ 
ชัดเจน และ
ครอบคลุมขอมูลจาก
การวิเคราะหท้ังหมด 

ระบุภาวะสุขภาพ
ของผูรับบริการได
ถูกตอง แตยังไม
ครอบคลุมขอมูล
จากการวิเคราะห
ท้ังหมด 

ระบุภาวะสุขภาพ
ของผูรับบริการได
โดยมีครูหรือผูอื่น
แนะนําบาง จึง
สามารถสรปุได
ถูกตอง 

ระบุภาวะสุขภาพ
ของผูรับบริการได
ตามความรูท่ีพอมี
อยู โดยไมใชขอมูล
จากการทดลอง/ทํา
กิจกรรม 
 
 

การดูแลและ    
การเก็บเครื่องมือ   
     
 

ดูแลเครื่องมือในวัด 
น้ําหนัก สวนสูง 
ความดันโลหิต 
อุณหภูมิรางกาย 
และการเจาะเลือด
และมีการทําความ
สะอาดและเก็บอยาง
ถูกตองตามหลักการ 
และแนะนําใหผูอื่น
ดูแลและเก็บรักษา
ไดถูกตอง 

ดูแลเครื่องมือในวัด 
น้ําหนัก สวนสูง 
ความดันโลหิต 
อุณหภูมิรางกาย 
และการเจาะเลือด
และมีการทําความ
สะอาดอยางถูกตอง  
แตเก็บไมถูกตอง 

ดูแลเครื่องมือในวัด 
น้ําหนัก สวนสูง 
ความดันโลหิต 
อุณหภูมิรางกาย 
และการเจาะเลือดมี
การทําความสะอาด 
แต เก็บไมถูกตอง 
ตองใหครูหรือผูอื่น
แนะนํา 

ดูแลเครื่องมือในวัด 
น้ําหนัก สวนสูง 
ความดันโลหิต 
อุณหภูมิรางกาย 
และการเจาะเลือด
และไมสนใจ        
ทําความสะอาด
รวมท้ังเก็บไมถูกตอง 

หมายเหตุ : นักเรียนจะผานเกณฑตอเม่ืออยูในระดับคะแนน 4 หากตํ่ากวาน้ีสามารถพัฒนาตนเองไดจนกวาจะอยูในระดับ 4 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการฝกประสบการณรายบุคคลในสถานพยาบาล 

ท่ี 
 

พฤติกรรม 
 
 

ช่ือ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความ
คิดเห็น 

การ
แกปญหา 

การยอมรับ 
ฟงคนอื่น 

การ
ใหบริการ

แก
ผูรับบริการ 

หมายเหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

เกณฑการวัดผล ใหคะแนนระดับคุณภาพของแตละพฤติกรรมดังนี้ 
ดีมาก = 4 การแสดงออกอยูในเกณฑมากกวา 80% 
ดี = 3 การแสดงออกอยูในเกณฑ 70-80% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยูในเกณฑ 50-75% 
ปรับปรุง = 1 การแสดงออกอยูในเกณฑนอยกวา 50% 
 
                    ลงช่ือ……………………………….ผูสังเกต 

(……………………………….) 
…………/…………/……….. 
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9. กิจกรรมการเรียนรู 

 - สืบคนขอมูล 

- ฝกปฏิบัติการช่ังน้ําหนัก วัดสวนสูง และนําขอมูลท่ีไดไปคํานวณและประเมินผลคาดัชนีมวลกายของ 

 ผูรับบริการ 

 - ฝกปฏิบัติการวัดความดันโลหิต และประเมินผลระดับความดันโลหิตของผูรับบริการ 

 - ฝกปฏิบัติการวัดอุณหภูมิของรางกาย และประเมินผลระดับอุณหภูมิรางกายของผูรับบริการ 

 - ฝกปฏิบัติการเจาะและตรวจสอบหมูเลือดแลวระบุหมูเลือดของผูรับบริการ 

 - ฝกปฏิบัติงานหองพยาบาลของโรงเรียนหรือสถานพยาบาลอื่น ๆ 

10. สื่อและแหลงเรียนรู 

 - ใบความรูและใบงาน 

 - เครื่องช่ังน้ําหนักและวัดสวนสูง 

 - เครื่องวัดความดันโลหิต 

 - เทอรโมมิเตอรวัดไข 

 - ชุดตรวจหมูเลือด 

 - หองพยาบาลหรือสถานพยาบาลอื่น ๆ 
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แผนการจัดการเรยีนรูที่ 1 

1. ผลการเรียนรู 

- มีทักษะการใชเครื่องมือช่ังน้ําหนัก วัดสวนสูง วัดความดันโลหิต วัดอุณหภูมิรางกาย และเจาะเลือด 

- วิเคราะหขอมูล แปลผลขอมูลจากเครื่องมือวัด และประเมินภาวะสุขภาพ 

- เห็นคุณคาในการประเมินภาวะสุขภาพ 

2. จุดประสงคการเรียนรู 

ดานความรู (K) 

คํานวณและประเมินผลคาดัชนีมวลกายของผูรับบริการ 

ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 

ใชเครื่องมือช่ังน้ําหนัก วัดสวนสูงไดถูกตอง 

ดานเจตคติ/คุณลักษณะ (A) 

เห็นประโยชนจากการประเมินภาวะสุขภาพ  

3. สาระการเรียนรู  

 ดัชนีมวลกาย เปนคาท่ีอาศัยความสัมพันธระหวางน้ําหนักตัวและสวนสูงซึ่งไดจากการวัดสวนสูงและช่ัง

น้ําหนักเพื่อเปนตัวช้ีวัดสภาวะความสมดุลของน้ําหนักรางกาย โดยคํานวณไดจากการใชน้ําหนักตัวเปนกิโลกรัม

และหารดวยสวนสูงท่ีวัดเปนเมตรยกกําลังสองและนําไปเทียบกับคามาตรฐานเพื่อประเมินภาวะสุขภาพ 

4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการส่ือสาร 

- ความสามารถในการคิด 

- ความสามารถในการแกปญหา 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

- ซื่อสัตยสุจริต 

- มีวินัย 

- ใฝเรียนรู 

- มุงมั่นในการทํางาน 

- มีจิตสาธารณะ 
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6. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

 การประเมินภาวะสุขภาพเปนการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพของผูรับบริการ เพื่อจะนําไปสูการ

บงช้ีภาวะสุขภาพ โดยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ในการประเมินภาวะสุขภาพประกอบกอบดวยการช่ังน้ําหนัก วัด

ความสูง การหาดัชนีมวลกาย การวัดความดันโลหิต การวัดอุณหภูมิรางกาย และการเจาะเลือด 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู 

 ข้ันนํา 

 - นักเรียนระดมสมองจากคําถาม คือ การเจริญเติบโตของรางกายคนปกติ สังเกตไดจากส่ิงใดบาง ให

นักเรียนชวยกันคิดภายในกลุมใหไดมากท่ีสุด ภายในเวลา 5 นาที โดยกําหนดใหมีสมาชิกในกลุม กลุมละ 5-7 คน  

 - นักเรียนและครูรวมกันอภิปราย ในประเด็น ภาวะการเจริญเติบโตของตนเอง เพื่อแลกเปล่ียนขอมูลและ

ความคิดเห็นกับเพื่อนอยางอิสระ 

 - นักเรียนชวยกันบอกวิธีการวัด หรือเปรียบเทียบการเจริญเติบโตอยางงาย ๆ ซึ่งอาจจะสืบคนขอมูลจาก

ในโทรศัพทมือถือ 

ข้ันสอน  

- นักเรียนศึกษาความรูจากใบความรูท่ี 1 เรื่อง น้ําหนักและสวนสูง เพื่อศึกษาเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐาน

การเจริญเติบโต  

- นักเรียนเตรียมเครื่องช่ังน้ําหนัก และท่ีวัดสวนสูง ท่ีบริเวณหนาช้ันเรียน แลวใหนักเรียนผลัดกันช่ัง

น้ําหนักและวัดสวนสูง และบันทึกผลลงในใบงานท่ี 1 เรื่อง น้ําหนักและสวนสูง แลวนําขอมูลท่ีได มาวิเคราะหและ

ประเมินการเจริญเติบโตของตนเอง จากตารางเกณฑมาตรฐานการเจริญเติบโตของน้ําหนักและสวนสูงตามอายุ 

จากนั้นครูสุมถามนักเรียนเกี่ยวกับภาวะการเจริญเติบโตของตนเอง 

- นักเรียนศึกษาการประเมินน้ําหนักตามเกณฑสวนสูงแบบงายและแบบคํานวณหาคาดัชนีมวลกาย (Body 

Mass Index : BMI) จากใบความรูท่ี 1 แลวใหนักเรียนสืบคนเพิ่มเติม พรอมคํานวณหาคาดัชนีมวลกายของตนเอง 

 - นักเรียนคํานวณหาคาดัชนีมวลกายของตนเอง โดยแสดงวิธีคํานวณลงในใบงานท่ี 1 และสมุดบันทึก

สุขภาพ ครั้งท่ี 1 แลวเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานซึ่งอยูในแบบบันทึกท่ีครูแจกให 

 

ข้ันสรุป 

- นักเรียนรวมกันสรุปความรูเกี่ยวกับ น้ําหนัก สวนสูง และคาดัชนีมวล(Body Mass Index : BMI)  ของ

นักเรียนและเพื่อนในช้ันเรียน อีก 5 คน ลงในกระดาษ A4  

    - นักเรียนนําเสนอผลงานการเขียนแผนผังความคิดหนาช้ันเรียน แลวใหนักเรียนชวยกันคัดเลือกผลงานท่ี
ดีท่ีสุด  
 - นักเรียนสรุปภาพรวมการประเมินภาวะสุขภาพภายในช้ันเรียน นําเสนอเปน กราฟขอมูลท่ีเขาใจไดงาย 
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หมายเหตุ  : นักเรียนบันทึกน้ําหนัก สวนสูง และคาดัชนีมวล(Body Mass Index : BMI) ของนักเรียน ลงในสมุด

บันทึกสุขภาพอีกครั้ง ในสัปดาหท่ี 5 

8. วัสดุ อุปกรณ สื่อ และแหลงเรียนรู 

วัสดุและอุปกรณ 

- เครื่องช่ังน้ําหนัก วัดสวนสูง 

สื่อและแหลงเรียนรู 

- ใบงานท่ี 1 น้ําหนักและสวนสูง 

- สมุดบันทึกสุขภาพ 

9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งท่ีตองการวัดและประเมินผล วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑการประเมิน 
ดานความรู (K) 
- คํานวณและประเมินผลคาดัชนีมวล
กายของผูรับบริการ 

 
- การตรวจใบงานท่ี 
1 เรื่อง น้ําหนัก
และสวนสูง 
  

 
- ใบงานท่ี 1 เรื่อง 
น้ําหนักและสวนสูง 

 
- นักเรียนตอบคําถาม
ในใบงานท่ี 1 ได
ถูกตอง 100% 
- นักเรียนบันทึก
ขอมูลในสมุดบันทึก
สุขภาพไดอยาง
ถูกตอง    100 % 

ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 
- ใชเครื่องมือช่ังน้ําหนัก วัดสวนสูงได
ถูกตอง 

 
- การตรวจใบงานท่ี 
1 เรื่อง น้ําหนัก
และสวนสูง 
- การสังเกตการใช
เครื่องมือช่ังน้ําหนัก 
วัดสวนสูง 

 
- ใบงานท่ี 1 เรื่อง 
น้ําหนักและสวนสูง 
 
- แบบประเมิน
ทักษะปฏิบัติการใช
เครื่องช่ังน้ําหนัก 
วัดสวนสูง  

 
- นักเรียนตอบคําถาม
ในใบงานท่ี 1 ได
ถูกตอง 70 % ข้ึนไป 
- ใชเครื่องมือช่ัง
น้ําหนัก วัดสวนสูงได
อยางถูกตอง 100% 

ดานเจตคติ/คุณลักษณะ (A) 
- เห็นประโยชนจากการประเมินภาวะ
สุขภาพ 

 
- การบอกภาวะ
สุขภาพ 

 
- สมุดบันทึก
สุขภาพ 

 
- วิเคราะห แปลผล
และประเมินภาวะ
สุขภาพไดอยาง
ถูกตอง 100 % 
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

11. ความคิดเห็นของผูบริหาร 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
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แผนการจัดการเรยีนรูที่ 2 

1. ผลการเรียนรู 

- มีทักษะการใชเครื่องมือช่ังน้ําหนัก วัดสวนสูง วัดความดันโลหิต วัดอุณหภูมิรางกาย และเจาะเลือด 

- วิเคราะหขอมูล แปลผลขอมูลจากเครื่องมือวัด และประเมินภาวะสุขภาพ 

- เห็นคุณคาในการประเมินภาวะสุขภาพ 

2. จุดประสงคการเรียนรู 

 ดานความรู (K) 

ประเมินผลระดับความดันโลหิตของผูรับบริการ 

ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 

ใชเครื่องมือวัดความดันไดถูกตอง 

ดานเจตคติ/คุณลักษณะ (A) 

เห็นประโยชนจากการประเมินภาวะสุขภาพ 

3. สาระการเรียนรู  

 ความดันโลหิต คือ ความดันในหลอดเลือดเมื่อหัวใจบีบตัวสูบฉีดเลือดเขาสูหลอดเลือด ประกอบดวย

ตัวเลข 2 ตัวเสมอ (120/80) โดยจะบันทึกความดันขณะหัวใจบีบตัวซึ่งเปนตัวแรก คาปกติอยูท่ี 90-120      

มม.ปรอท สวนความดันขณะหัวใจคลายตัวจะเปนตัวหลัง คาปกติอยูท่ี 60-80 มม.ปรอท หากคาท่ีวัดไดสูงกวานี้

จะเรียกวา ความดันโลหิตสูง และหากคาท่ีไดตํ่ากวานี้จะเรียกวา ความดันโลหิตตํ่า 

4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการส่ือสาร 

- ความสามารถในการคิด 

- ความสามารถในการแกปญหา 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

- ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

- ซื่อสัตยสุจริต 

- ใฝเรียนรู 

- มุงมั่นในการทํางาน 
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6. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

 การประเมินภาวะสุขภาพเปนการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพของผูรับบริการ เพื่อจะนําไปสู      

การบงช้ีภาวะสุขภาพ โดยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ในการประเมินภาวะสุขภาพประกอบกอบดวยการช่ังน้ําหนัก 

วัดความสูง การหาดัชนีมวลกาย การวัดความดันโลหิต การวัดอุณหภูมิรางกาย และ การเจาะเลือด 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู 

 ข้ันนํา 

 - นักเรียนสืบคนขอมูลจากส่ืออินเทอรเน็ตท่ีนาเช่ือถือ เรื่อง ความดันโลหิตสูง เชน 

https://www.youtube.com/watch?v=aiXcD34SUBM ของคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

 - นักเรียนภายในกลุมรวมกันอภิปรายถึงสาเหตุและอาการของโรคความดันโลหิตสูง (แนวคําตอบ สาเหตุ 

ไดแก อายุ เพศ พันธุกรรม อาหารโซเดียมสูงหรือโพแทสเซียมตํ่า โรคอวนหรือมีน้ําหนักเกินมาตรฐาน การสูบบุหรี่

หรือยาสูบ การขาดการออกกําลังกาย และโรคเรื้อรังบางชนิด / อาการ ไดแก ปวดศีรษะรุนแรง หายใจส้ัน เลือด

กําเดาไหล) 

 - นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายในประเด็นดังนี้ 1) ความดันโลหิตคืออะไร 2) ความดันโลหิตสามารถวัด

คาเปนตัวเลขไดอยางไร 

ข้ันสอน  

- ครูอธิบายหลักการเกิดความดันโลหิต (ความดันโลหิตจะเปนแรงผลักดันใหเลือดไปเล้ียงอวัยวะตางๆของ

รางกาย ดังนั้นเราควรจะเรียนรูเกี่ยวกับความดันโลหิต และรักษาใหความดันโลหิตอยูในเกณฑปกติ เพราะความ

ดันโลหิตสูงจะทําใหเกิดหลอดเลือดแข็งและตีบ เมื่อหัวใจบีบตัวหัวใจจะบีบเลือดไปยังหลอดเลือดแดงทําใหเกิด

ความดันโลหิตซึ่งเกิดจากการบีบตัวของหัวใจ และแรงตานทานของหลอดเลือด หัวใจคนเราเตน 60-80 ครั้งตอ

นาที ความดันก็จะเพิ่มขณะท่ีหัวใจบีบตัวและลดลงขณะท่ีหัวใจคลายตัว ความดันโลหิตของคนเราไมเทากัน

ตลอดเวลาข้ึนกับทา ความเครียด การออกกําลังกาย การนอนหลับ แตไมควรเกิน 140/90 หากสูงกวานี้แสดงวา

เปนโรคความดันโลหิตสูง) 

- ครูอธิบายหลักการวัดคาความดันโลหิต (การวัดความดันโลหิตสามารถวัดไดโดยใชเครื่องวัดความดัน

โลหิตโดยวัดจากความดันเลือดท่ีสามารถดันสารปรอทใหเคล่ือนท่ีไดสูงกี่มิลลิเมตร หนวยวัดความดันโลหิต คือ 

มิลลิเมตรปรอท (มม. ปรอท) คาความดันโลหิต (Blood Pressure) คือคาท่ีแสดงความดันของโลหิตในรางกายมี 2 

คา คือคาบน (Systolic Pressure) คือ คาความดันท่ีอยูในหลอดเลือดแดง ขณะท่ีหัวใจสูบฉีดเลือดอยางเต็มท่ี และ

คาลาง (Diastolic Pressure) คือ คาเมื่อกลามเนื้อหัวใจจะผอนคลายช่ัวครู ใหคาแรงดันมีกําลังออนลงท่ีสุด ซึ่ง

คาท่ีไดก็คือ คาลาง นั่นเอง) 
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- ครูแจกใบความรูท่ี 2 เรื่อง การวัดความดันโลหิต เพื่อใหนักเรียนใชในการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องวัดความ

ดันโลหิตประเภทตางๆ เชน เครื่องวัดความดันชนิดปรอท เครื่องวัดความดันชนิดขดลวด และเครื่องวัดความดัน

ชนิดดิจิตอล 

 - นักเรียนลงมือปฏิบัติเพื่อฝกการใชเครื่องมือวัดความดัน 

 - ครูอธิบายหลักการประเมินผลระดับความดันโลหิตของผูรับบริการในใบความรูท่ี 2 

 - ครูแจกใบงานท่ี 2 เรื่อง การวัดความดันโลหิต เพื่อใหนักเรียนฝกประเมินผลระดับความดันโลหิตของ

ผูรับบริการ และเฉลยคําตอบรวมกัน 

ข้ันสรุป 

- นักเรียนรวมกันสรุปความรูเกี่ยวกับ น้ําหนัก สวนสูง และคาดัชนีมวล(Body Mass Index : BMI)  ของ

นักเรียนและเพื่อนในช้ันเรียน อีก 5 คน ลงในกระดาษ A4  

    - นักเรียนนําเสนอผลงานการเขียนแผนผังความคิดหนาช้ันเรียน แลวใหนักเรียนชวยกันคัดเลือกผลงานท่ี
ดีท่ีสุด  
 - นักเรียนสรุปภาพรวมการประเมินภาวะสุขภาพภายในช้ันเรียน นําเสนอเปน กราฟขอมูลท่ีเขาใจไดงาย 

หมายเหตุ  : นักเรียนบันทึกน้ําหนัก สวนสูง และคาดัชนีมวล(Body Mass Index : BMI) ของนักเรียน ลงในสมุด

บันทึกสุขภาพอีกครั้ง ในสัปดาหท่ี 5 

8. วัสดุ อุปกรณ สื่อ และแหลงเรียนรู 

วัสดุและอุปกรณ 

- เครื่องวัดความดันโลหิต 

 

สื่อและแหลงเรียนรู 

- วิดีทัศน เรื่อง ความดันโลหิตสูง ของคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลธัญบุรี (https://www.youtube.com/watch?v=aiXcD34SUBM) 

- ใบความรูท่ี 2 เรื่อง การวัดความดันโลหิต 

- ใบงานท่ี 2 เรื่อง การวัดความดันโลหิต 

- หองพยาบาลหรือสถานพยาบาลอื่น ๆ 

- สมุดบันทึกสุขภาพ 
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9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งท่ีตองการวัดและประเมินผล วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑการประเมิน 
ดานความรู (K) 
- ประเมินผลระดับความดันโลหิต 
ของผูรับบริการ 

 
- การตรวจ 
ใบงานท่ี 2 

 
- ใบงานท่ี 2 

 
- ทําใบงานไดถูกตอง 70 %  
ข้ึนไป ถือวาผาน 

ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 
-ใชเครื่องมือวัดความดันไดถูกตอง 

 
- การประเมิน
ทักษะการใช
เครื่องมือ 

 
- แบบประเมิน
การใชเครื่องมือ, 
ใบงานท่ี 2 

 
- ใชเครื่องมือไดอยางถูกตอง 
ระดับคะแนน 4 ถือวาผาน 

ดานเจตคติ/คุณลักษณะ (A) 
- เห็นประโยชนจากการประเมิน 
ภาวะสุขภาพ 

 
- การบอกภาวะ 
สุขภาพได 

 
- สมุดบันทึก
สุขภาพ 

 
- วิเคราะห แปลผล และ
ประเมินภาวะสุขภาพได
ถูกตอง 80 % ข้ึนไป 

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

 

11. ความคิดเห็นของผูบริหาร 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
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เกณฑการใหคะแนนแบบประเมินการใชเคร่ืองมือและแปลผลขอมูลของนักเรียน 
รายการ
ประเมิน 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

การใชเคร่ืองมือ 
 

ใชเครื่องมือวัด น้ําหนัก 
สวนสูง ความดันโลหิต 
อุณหภูมิรางกาย และการ
เจาะเลือดไดอยางถูกตอง
ตามหลักการปฏิบัติและ
คลองแคลว  

ใชเครื่องมือวัด 
น้ําหนัก สวนสูง ความ
ดันโลหิต อุณหภูมิ
รางกาย และการเจาะ
เลือดไดอยางถูกตอง
ตามหลักการปฏิบัติ  
แตไมคลองแคลว 

ใชเครื่องมือวัด 
น้ําหนัก สวนสูง ความ
ดันโลหิต อุณหภูมิ
รางกาย และการเจาะ
เลือดไดอยางถูกตอง
โดยมีครู หรือผูอื่น
เปนผูแนะนํา 

ใชเครื่องมือวัด 
น้ําหนัก สวนสูง 
ความดันโลหิต 
อุณหภูมิรางกาย 
และการเจาะเลือดไม
ถูกตอง และไมมี
ความคลองแคลวใน
การใช 

การบันทึกผล
การวัด 

 

บันทึกผลเปนระยะอยางถูกตอง 
มีระเบียบ มีการระบุหนวย มีการ
อธิบายขอมูลใหเห็นความ
เชื่อมโยงเปนภาพรวม เปนเหตุ เปน
ผล  

บันทึกผลเปนระยะ         
อยางถูกตอง มีระเบียบ  มี
การระบุหนวย มีการอธิบาย
ขอมูลใหเห็นถึงความสัมพันธ 

บันทึกผลเปนระยะ            
แตไมเปนระเบียบ                  
ไมมีการระบุหนวย                 
และไมมีการอธิบายขอมูลให
เห็นถึงความสัมพันธ 

บันทึกผลไมครบ            
ไมมีการระบุหนวย และ ไม
เปนไปตามขั้นตอน 

การจัดกระทํา 
ขอมูลและ     
การนําเสนอ 

 

จัดกระทําขอมูลอยางเปนระบบ 
มีการเชื่อมโยงใหเห็นเปนภาพรวม 
และนําเสนอดวยแบบตาง ๆ  อยาง
ชัดเจน ถูกตอง 

จัดกระทําขอมูลอยางเปน
ระบบ มีการจําแนกขอมูล
ใหเห็นความสัมพันธ นําเสนอ
ดวยแบบตาง ๆ  ได แตยังไม
ชัดเจน 

จัดกระทําขอมูลอยางเปน
ระบบ มีการยกตัวอยาง
เพิ่มเติมใหเขาใจงายและ
นําเสนอดวยแบบตาง ๆ   แตยัง
ไมชัดเจน และ ไมถูกตอง 

จัดกระทําขอมูลอยาง ไม
เปนระบบ และมีการ
นําเสนอไมสื่อความหมาย
และ  
ไมชัดเจน 

การแปลผล
ขอมูล 

 

ระบุภาวะสุขภาพของผูรับบริการ
ไดถูกตอง กระชับ ชัดเจน และ
ครอบคลุมขอมูลจากการวิเคราะห
ทั้งหมด 

ระบุภาวะสุขภาพของ
ผูรับบริการไดถูกตอง แตยัง
ไมครอบคลุมขอมูลจากการ
วิเคราะหทั้งหมด 

ระบุภาวะสุขภาพของ
ผูรับบริการไดโดยมีครูหรือ
ผูอ่ืนแนะนําบาง จึงสามารถ
สรุปไดถูกตอง 

ระบุภาวะสุขภาพของ
ผูรับบริการไดตามความรูที่
พอมีอยู โดยไมใชขอมูล
จากการทดลอง /ทํา
จกรรมกิ  

การดูแลและ  
    การเก็บ  
    เคร่ืองมือ   
     
 

ดูแลเคร่ืองมือในวัด นํ้าหนัก 
สวนสูง ความดันโลหิต อุณหภูมิ
รางกาย และการเจาะเลือดและมี
การทําความสะอาดและเก็บอยาง
ถูกตองตามหลักการ และแนะนํา
ใหผูอ่ืนดูแลและเก็บรักษาได
ถูกตอง 

ดูแลเคร่ืองมือในวัด นํ้าหนัก 
สวนสูง ความดันโลหิต 
อุณหภูมิรางกาย และการเจาะ
เลือดและมีการทําความ
สะอาดอยางถูกตอง  แตเก็บ
ไมถูกตอง 

ดูแลเคร่ืองมือในวัด นํ้าหนัก 
สวนสูง ความดันโลหิต 
อุณหภูมิรางกาย และการเจาะ
เลือดมีการทําความสะอาด 
แต เก็บไมถูกตอง ตองใหครู
หรือผูอ่ืนแนะนํา 

ดูแลเคร่ืองมือในวัด นํ้าหนัก 
สวนสูง ความดันโลหิต 
อุณหภูมิรางกาย และการ
เจาะเลือดและไมสนใจ   ทํา
ความสะอาดรวมทั้งเก็บไม
ถูกตอง 

หมายเหตุ : นักเรียนจะผานเกณฑตอเม่ืออยูในระดับคะแนน 4 หากตํ่ากวาน้ีสามารถพัฒนาตนเองไดจนกวาจะอยูใน 
    ระดับ 4 
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แผนการจัดการเรยีนรูที่ 3 

1. ผลการเรียนรู 

- มีทักษะการใชเครื่องมือวัดอุณหภูมิรางกาย  

- วิเคราะหขอมูล แปลผลขอมูลจากอุณหภูมิท่ีวัดได และประเมินภาวะสุขภาพ 

- เห็นคุณคาในการประเมินภาวะสุขภาพ 

2. จุดประสงคการเรียนรู 

ดานความรู (K) 

วิเคราะหขอมูล แปลผลขอมูลจากเครื่องมือวัด และประเมินภาวะสุขภาพ 

ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 

มีทักษะการใชเครื่องมือวัดอุณหภูมิรางกาย 

ดานเจตคติ/คุณลักษณะ (A) 

เห็นคุณคาในการประเมินภาวะสุขภาพ 

3. สาระการเรียนรู  

 การวัดอุณหภูมิรางกาย หรือวัดไข เปนการวัดคาอุณหภูมิของรางกายดวยเทอรโมมิเตอรวัดไข           

แบบตาง ๆ เพื่อดูวาเปนปกติหรือมีอาการไข ดูประสิทธิภาพในการใชยาลดไข และชวยคํานวณหาวันไขตกใน

ผูหญิงต้ังครรภ โดยอุณหภูมิปกติของผูใหญท่ีมีสุขภาพแข็งแรงจะอยูระหวาง 36.5-37.2 องศาเซลเซียส             

แตโดยเฉล่ียแลวจะอยูท่ีประมาณ 37 องศาเซลเซียส 

4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการส่ือสาร 

- ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

- ความสามารถในการแกปญหา 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

- ซื่อสัตยสุจริต 

- มีวินัย 

- ใฝเรียนรู 

- มุงมั่นในการทํางาน 

- มีจิตสาธารณะ 
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6. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

 การวัดอุณหภูมิรางกาย หรือวัดไข  เปนการวัดคาอุณหภูมิของรางกายดวยเทอรโมมิเตอรวัดไขแบบตาง ๆ

เพื่อดูวาเปนปกติหรือมีอาการไข ดูประสิทธิภาพในการใชยาลดไข และชวยคํานวณหาวันไขตกในผูหญิงต้ังครรภ 

อุณหภูมิปกติของผูใหญท่ีมีสุขภาพแข็งแรงจะอยูระหวาง 36.5-37.2 องศาเซลเซียส แตโดยเฉล่ียแลวจะอยูท่ี

ประมาณ 37 องศาเซลเซียส 

การอานผลในการวัดไข 

เกณฑปกติของอุณหภูมิในรางกายแบงตามวิธีในการวัดไขไดดังนี ้

•  อุณหภูมิปกติทางปาก 35.5-37.5 องศาเซลเซียส 

•  อุณหภูมิปกติทางทวารหนัก 36.6-38 องศาเซลเซียส 

•  อุณหภูมิปกติทางรักแร 34.7-37.3 องศาเซลเซียส   

•  อุณหภูมิปกติทางหู 35.8-38.0 องศาเซลเซียส 

 หากอุณหภูมิท่ีวัดออกมาสูงกวาเกณฑขางตนแสดงวารางกายมีอาการไขหรือเกิดความปกติอื่น ๆ ท้ังนี้ควร

พิจารณาหลายปจจัยประกอบ ไมควรดูเฉพาะคาอุณหภูมิท่ีวัดไดเทานั้น ซึ่งในระหวางวันอาจเกิดการเปล่ียนแปลง

ของอุณหภูมิในรางกายไดเล็กนอยจากหลายปจจัย เชน อยูในชวงมีประจําเดือนอาจทําใหอุณหภูมิรางกายสูงข้ึน 

ชวงเชาจะวัดอุณหภูมิรางกายไดตํ่ากวาชวงบาย เด็กอายุมากกวา 6 เดือนอาจมีอุณหภูมิปกติตางกัน 1-2 องศา

เซลเซียส 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู 

 ข้ันนํา 

 - นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับการวัดอุณหภูมิรางกาย โดยใชเทอรโมมิเตอรวัดไข 

 - ใหนักเรียนบอกประสบการณและนําเสนอขอมูลความรูเรื่องการวัดอุณหภูมิท่ีตนมีอยูใหเพื่อนฟง

โดยสังเขป โดยครูเพิ่มเติมขอมูลท่ียังไมครอบคลุม 

  

ข้ันสอน  

- นักเรียนศึกษา การใชเทอรโมมิเตอรวัดไขแบบตาง ๆ วิธีการและข้ันตอนการวัดอุณหภูมิรางกาย       

การอานผลในการวัดไขจากใบความรู เรื่องการวัดอุณหภูมิรางกาย 

- นักเรียนสืบคนและสังเกต การใชเทอรโมมิเตอรวัดไขแบบตาง ๆ และวิธีการและข้ันตอนการวัดอุณหภูมิ             

จากวิดิทัศน พรอมท้ังบันทึกวิธีการและข้ันตอนการวัดอุณหภูมิ              

- นักเรียนจับคูฝกปฏิบัติการใชเทอรโมมิเตอรวัดไข บันทึกผลการวัดอุณหภูมิ และอานผลในการวัดไข 

- นักเรียนทําใบงานท่ี 1 เรื่องการวัดอุณหภูมิรางกาย โดยนักเรียนแตละคนทําการวัดไขของสมาชิกในช้ัน

เรียนจํานวน 5 คน  บันทึกผลการวัดอุณหภูมิ และประเมินภาวะสุขภาพลงในใบงาน 
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- นักเรียนจับคูกับเพื่อนคูฝกปฏิบัติ (จากข้ันท่ี 3) แลวชวยกันตรวจสอบความถูกตองของบันทึกผลการวัด

อุณหภูมิ และประเมินภาวะสุขภาพในใบงาน 

- นักเรียนทําใบงานท่ี 2 เรื่องการวัดอุณหภูมิรางกาย(2) โดยสรุปองคความรูท่ีไดจากการปฏิบัติการ          

วัดอุณหภูมิรางกาย อานผลในการวัดไข และประเมินภาวะสุขภาพ ในรูปแบบแผนผังความคิด 

- นักเรียนแตละคนทําการวัดไขของสมาชิกในช้ันเรียนจํานวน 5 คน  บันทึกผลการวัดอุณหภูมิ และ

ประเมินภาวะสุขภาพลงในสมุดบันทึกสุขภาพ สัปดาหละ 1 ครั้ง เปนเวลา 1 เดือน 

ข้ันสรุป 

- นักเรียนนําเสนอแผนผังความคิด จากใบงานท่ี  2  ในรูปแบบนิทรรศการ รวมอภิปราย 

- ใหนักเรียนวิเคราะหขอมูล แปลผลขอมูลจากบันทึกผลการวัดอุณหภูมิ และประเมินภาวะสุขภาพ ของ

ผูรับบริการลงในสมุดบันทึกสุขภาพ 

- นักเรียนรายงานผลการประเมินสภาวะสุขภาพใหผูรับบริการทราบ 

8. วัสดุ อุปกรณ สื่อ และแหลงเรียนรู 

วัสดุและอุปกรณ 

- เทอรโมมิเตอรวัดไข 

- ใบความรูเรื่องการวัดอุณหภูมิรางกาย 

- สมุดบันทึกสุขภาพ 

สื่อและแหลงเรียนรู 

- วิดีทัศนเรื่องเทอรโมมิเตอรวัดไขแบบตาง ๆ และวิธีการวัดอุณหภูมิ 

 

9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งท่ีตองการวัดและประเมินผล วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑการประเมิน 
ดานความรู (K) 
- วิเคราะหขอมูล แปลผลขอมูลจาก
เครื่องมือวัด และประเมินภาวะสุขภาพ 

 
- การตรวจสมุดบันทึก
สุขภาพ 

 

 
- สมุดบันทึกสุขภาพ 

 
- บันทึกขอมูล 
วิเคราะห แปลผล 
และประเมินภาวะ
สุขภาพไดอยาง
ถูกตอง 100% 
 
 

ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 
- มีทักษะการใชเครื่องมือวัดอุณหภูมิ
รางกาย 

  
- ใบงาน เรื่องการวัด
อุณหภูมิรางกาย 

 
-  ตอบคําถามถูกตอง 
รอยละ 70  
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สิ่งท่ีตองการวัดและประเมินผล วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑการประเมิน 
-  การตรวจใบงาน
เรื่องการวัดอุณหภูมิ
รางกาย 
-  การสังเกตการใช
เทอรโมมิเตอรวัดไข
แบบตาง ๆ 

 
- แบบประเมินทักษะ
ปฏิบัติการใช 
เทอรมิเตอรวัดไข 

ผานเกณฑ 
-  ใชเทอรมิเตอรวัด
ไข ไดอยางถูกตอง 
100 % 

ดานเจตคติ/คุณลักษณะ (A) 
- เห็นคุณคาในการประเมินภาวะสุขภาพ 

 
-  การบอกภาวะ
สุขภาพไดอยางถูกตอง 
100% 

 
-  สมุดบันทึกสุขภาพ 

 
วิเคราะห แปลผล 
และประเมินภาวะ
สุขภาพไดอยาง
ถูกตอง 100% 

 

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

11. ความคิดเห็นของผูบริหาร 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
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แผนการจัดการเรยีนรูที่ 4 

1. ผลการเรียนรู 

- มีทักษะการใชเครื่องมือช่ังน้ําหนัก วัดสวนสูง วัดความดันโลหิต วัดอุณหภูมิรางกาย และเจาะเลือด  

- วิเคราะหขอมูล แปลผลขอมูลจากเครื่องมือวัด และประเมินภาวะสุขภาพ 

- เห็นคุณคาในการประเมินภาวะสุขภาพ 

2. จุดประสงคการเรียนรู 

ดานความรู (K) 

ระบุหมูเลือดของผูรับบริการได 

ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 

ใชเครื่องมือเจาะและตรวจสอบหมูเลือดไดถูกตอง 

ดานเจตคติ/คุณลักษณะ (A) 

เห็นประโยชนจากการประเมินภาวะสุขภาพ 

3. สาระการเรียนรู  

 หมูเลือด คือ ตัวบงบอกความแตกตางของเลือด ทราบไดจากการเจาะตรวจเลือด โดยดูจากจากสารท่ีมี 

ช่ือวา แอนติเจน )Antigens) เปนสําคัญซึ่งอยูบนผิวของเม็ดเลือดแดงซึ่งหมูเลือดระบบหนึ่งท่ีมีความสําคัญเปน

อยางมากคือระบบ ABO แบงกรุปเลือดออกเปน 4 ชนิด คือ  หมูเลือด A คือหมูเลือดท่ีมีแอนติเจนชนิดเอ  

)A Antigens) ท่ีผิวเซลลเม็ดเลือดแดง และมีสารแอนติบอดีชนิด แอนติ -บี ) Anti-B) ในพลาสมา หมูเลือด B คือหมู

เลือดท่ีมีแอนติเจนชนิดบี )B Antigens) ท่ีผิวเซลลเม็ดเลือดแดง และมีสารแอนติบอดีชนิด แอนติ -เอ ) Anti-A)   

ในพลาสมา หมูเลือด O คือหมูเลือดท่ีไมมีแอนติเจน แตมีแอนติบอดีท้ังชนิด แอนติ -เอ และ แอนติบี ในพลาสมา  

ส วนหมู เ ลือด  AB คือหมู เ ลือด ท่ีมี แอน ติ เจน ท้ั งชนิ ด เอ  และ บี  แต ไ ม มี แอน ติบอ ดีชนิ ด เอและ บี ใน 

พลาสมา ซึ่งการตรวจหมูเลือดสามารถทําไดไดโดยการหยดแอนติ-เอ และแอนติ-บี ลงบนหยดเลือดและสังเกต  

การตกตะกอน หากเลือดตกตะกอนท่ีแอนติใดแสดงวาเลือดตัวอยางเปนหมูเลือดนั้น 

4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการส่ือสาร 

- ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

- ความสามารถในการแกปญหา 

- ความสามารถในการคิด 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
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5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

- ซื่อสัตยสุจริต 

- มีวินัย 

- ใฝเรียนรู 

- มุงมั่นในการทํางาน 

- มีจิตสาธารณะ 

6. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

 การตรวจหมูเลือดสามารถทําไดโดยการเจาะเลือดดวยเข็มเจาะเลือดแลวนํามาทดสอบดวยแอนติบอดี A

และB เพื่อสังเกตการตกตะกอนแลวจึงจะสามารถระบุหมูเลือดได 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู 

 ข้ันนํา 

 - นักเรียนสืบคนตัวอยางวิดีโอคลิปอุบัติเหตุท่ีสงผลใหรางกายเสียเลือดจํานวนมาก และรวมแลกเปล่ียน

เรียนรูถึงวิธีปองกันอุบัติเหตุเหลานั้น และหากเกิดอุบัติเหตุเกิดข้ึนควรตองปฏิบัติตัวอยางไร เชน การเตรียม

ขอมูลเกี่ยวกับหมูเลือดของตนเอง ในกรณีท่ีเสียเลือดมาก 

 - นักเรียนแตละกลุมต้ังคําถามเกี่ยวกับการชวยเหลือและพยาบาลผูประสบอุบัติเหตุ โดยรวมกัน

แลกเปล่ียนทัศนคติ หรือ ขอมูลท่ีสืบคนเพิ่มเติม 

คําถาม : นักเรียนคิดวาเมื่อรถฉุกเฉินนําบุคคลดังกลาวไปยังโรงพยาบาลส่ิงท่ีแพทยหรือพยาบาล 

        ตองทําคืออะไร  

แนวคําตอบ : (ใหเลือด) 

คําถาม : การใหเลือดตองคํานึงถึงส่ิงใดเปนสําคัญ 

แนวคําตอบ : หมูเลือดของผูรับ 

ข้ันสอน  

- นักเรียนทดลองเจาะเลือดและตรวจสอบหมูเลือดของตนเองดวยแอนติ-เอ และแอนติ-บี 

 - นักเรียนบันทึกผลลงในใบงานท่ี 4 เรื่อง หมูโลหิต 

- นักเรียนรวมกันอธิปรายและลงขอสรุปในประเด็นตาง ๆ ดังนี้  

- หมูเลือดใดบางตกตะกอนเฉพาะแอนติ-เอ (หมูเลือดเอ) 

- หมูเลือดใดบางตกตะกอนกับแอนติ-บี (หมูเลือดบี) 

- หมูเลือดใดบางตกตะกอนกับท้ังแอนติ-เอ และแอนติ-บี (หมูเลือดเอบี) 

- หมูเลือดใดบางไมตกตะกอนกับท้ังแอนติ-เอ และแอนติ-บี (หมูเลือดโอ) 
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- การตกตะกอนของหมูเลือดมีความสัมพันธอยางไรกับแอนติ-เอ และแอนติ-บี (ตกตะกอนกับหมูเลือดนั้น 

ๆ ตามแอนติเจนท่ีผิวเม็ดเลือดแดง) 

- นักเรียนทดลองจับคูกับเพื่อนและตรวจสอบหมูเลือดของเพื่อน 
ข้ันสรุป 

 นักเรียนสืบคนความรูเรื่องการใหเลือดและหมูเลือดระบบ Rh และเขียนผังมโนทัศนสรุปองคความรูท่ีได 
หมูเลือดระบบอารเอชเปนหมูเลือดท่ีประกอบดวยแอนติเจนท่ีมีความสําคัญทางคลินิก 5 ชนิด คือ 

แอนติเจนดีใหญ (D), ซีใหญ (C), อีใหญ (E), ซีเล็ก (c), อีเล็ก (e) และแอนติเจนอื่นท่ีเกี่ยวของท่ีไมคอยมี
ความสําคัญทางคลินิกอีก 46 ชนิด แตแอนติเจนสําคัญท่ีเปนตัวบงบอกชนิดของหมูเลือดระบบอารเอชนี้คือ 
แอนติเจนดีใหญ (D) ซึ่งจะแบงออกไดเปน 2 หมู คือ 

1. หมูเลือดอารเอชบวก (Rh positive, Rh+) คือหมูเลือดท่ีมีแอนติเจน-ดีใหญ (Antigen-D) อยูท่ี ผิวของ
เม็ดเลือดแดง ในคนไทยมีหมูเลือดอารเอช (D) บวกประมาณ 99.7% 

2. หมูเลือดอารเอชลบ (Rh negative, Rh-) คือหมูเลือดท่ีไมมีแอนติเจน-ดีใหญ (Antigen -D) อยูท่ีผิว
ของเม็ดเลือดแดง ในคนไทยพบวามีหมูเลือดนี้เพียง 0.3% หรือ 1,000 คนจะพบเพียง 3 คนเทานั้นซึ่งเรา
เรียกวาเปน "หมูเลือดหายาก" หรือ "หมูเลือดพิเศษ" 

หมู เ ลือดระบบอาร เอชเปนหมู เ ลือดท่ีมีความสําคัญรองลงมาจากหมู เ ลือดระบบเอบีโอเนื่ อง  
จากแอนติเจน-ดีใหญสามารถกระตุนใหสรางแอนติบอดีไดดีกวาแอนติเจนอื่น ๆ ของเม็ดเลือดแดง 

ปกติโดยธรรมชาติในคนเราจะไมสรางแอนติบอดีตอแอนติเจน-ดีใหญ แตจะพบวามากกวา 80%  
ของคนหมูอารเอชลบจะสรางแอนติบอดี-ดีใหญ (Anti-D) ไดเมื่อไดรับเลือดหมูอารเอชบวก จากการถายเลือด/
ไดรับเลือดหรือจากต้ังครรภ ดังนั้นจึงจําเปนตองตรวจหมูเลือดอารเอช (ตรวจไดจากการตรวจเลือด) ท้ังใน
ผูปวยและในผูบริจาคเลือดเพื่อใหมั่นใจวาผูปวยท่ีเปนหมูเลือดอารเอชลบ จะไดรับเลือดอารเอชลบเทานั้นเพื่อ
ปองกันการสรางแอนติบอดี-ดีใหญ ซึ่งเปนแอนติบอดีท่ีมีความ สําคัญทางคลินิกเพราะสามารถทําใหเกิดเม็ด
เลือดแดงแตก/ถูกทําลายในคนท่ีมีแอนติบอดี-ดีใหญ และไดรับเลือดอารเอชบวกเขาไป 

 
8. วัสดุ อุปกรณ สื่อ และแหลงเรียนรู 

วัสดุและอุปกรณ 

- แผนกระจกสไลด 

- แอนติ-เอ และแอนติ-บี 

- แอลกอฮอลลางแผล 

- เข็มเจาะเลือด 

- หลอดคาปลลารี ่

- ไมจ้ิมฟน 
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สื่อและแหลงเรียนรู 

- วิดีโออุบัติเหตุ 

- ใบงานและใบความรู เรื่อง หมูโลหิต 

- สมุดบันทึกสุขภาพ 

9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งท่ีตองการวัดและประเมินผล วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑการประเมิน 
ดานความรู (K) 
- วิเคราะหขอมูล แปลผลขอมูลจาก
เครื่องมือวัด และประเมินภาวะสุขภาพ 

 
- การตรวจสมุดบันทึก
สุขภาพ 

 

 
- สมุดบันทึกสุขภาพ 

 
- บันทึกขอมูล 
วิเคราะห แปลผล 
และประเมินภาวะ
สุขภาพไดอยาง
ถูกตอง 100% 
 
 

ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 
- มีทักษะการใชเครื่องมือวัดอุณหภูมิ
รางกาย 

 
-  การตรวจใบงาน
เรื่องการวัดอุณหภูมิ
รางกาย 
-  การสังเกตการใช
เทอรโมมิเตอรวัดไข
แบบตาง ๆ 

 
- ใบงาน เรื่องการวัด
อุณหภูมิรางกาย 
 
- แบบประเมินทักษะ
ปฏิบัติการใช 
เทอรมิเตอรวัดไข 

 
-  ตอบคําถามถูกตอง 
รอยละ 70  
ผานเกณฑ 
-  ใชเทอรมิเตอรวัด
ไข ไดอยางถูกตอง 
100 % 

ดานเจตคติ/คุณลักษณะ (A) 
- เห็นคุณคาในการประเมินภาวะสุขภาพ 

 
-  การบอกภาวะ
สุขภาพไดอยางถูกตอง 
100% 

 
-  สมุดบันทึกสุขภาพ 

 
วิเคราะห แปลผล 
และประเมินภาวะ
สุขภาพไดอยาง
ถูกตอง 100% 

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
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11. ความคิดเห็นของผูบริหาร 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
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แผนการจัดการเรยีนรูที่ 5 

1. ผลการเรียนรู 

- ฝกประสบการณรายบุคคลในสถานพยาบาล 

2. จุดประสงคการเรียนรู 

ดานความรู (K) 

ประเมินผลระดับความดันโลหิตของผูรับบริการ 

ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 

- ฝกประสบการณในการใหบริการและประเมินภาวะสุขภาพในสถานพยาบาล 

- ใชเครื่องมือวัดความดันไดถูกตอง 

ดานเจตคติ/คุณลักษณะ (A) 

  - เห็นประโยชนจากการประเมินภาวะสุขภาพ 

  - มีความมุงมั่นในการใหบริการแกผูรับบริการ 

3. สาระการเรียนรู  

การฝกประสบการณรายบุคคลในสถานพยาบาลคือ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีกระทํา

รวมกันระหวางโรงเรียนกับสถานพยาบาล เพื่อใหนักเรียนไดความรู ทักษะและเจตคติ ท่ีจําเปนตอการประกอบ

วิชาชีพพยาบาล 

4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการส่ือสาร 

- ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

- ความสามารถในการแกปญหา 

- ความสามารถในการคิด 

- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

- ซื่อสัตยสุจริต 

- มีวินัย 

- ใฝเรียนรู 

- มุงมั่นในการทํางาน 

- มีจิตสาธารณะ 
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6. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

 การประเมินภาวะสุขภาพเปนการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพของผูรับบริการ เพื่อจะนําไปสู      

การบงช้ีภาวะสุขภาพ โดยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ในการประเมินภาวะสุขภาพประกอบกอบดวยการช่ังน้ําหนัก 

วัดความสูง การหาดัชนีมวลกาย การวัดความดันโลหิต การวัดอุณหภูมิรางกาย และการเจาะเลือด 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู 

 ข้ันนํา 

 - ครูแนะนํากฎ กติกา และขอมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาลท่ีนักเรียนจะตองฝกประสบการณในการใหบริการ

และประเมินภาวะสุขภาพ 

 - ครูช้ีแจงข้ันตอน วิธีการ และกําหนดการ ในการทําภาระงานท่ีนักเรียนจะตองสงเมื่อผานการฝกปฏิบัติ

ไดแก สมุดบันทึกสุขภาพ และรายงานการฝกประสบการณ 

ข้ันสอน  

- นักเรียนฝกประสบการณรายบุคคลในสถานพยาบาล ไดแก การใชเครื่องช่ังน้ําหนักและวัดสวนสูง 

เครื่องวัดความดันโลหิต เทอร โมมิ เตอรวัดไข  และชุดตรวจหมู เ ลือด โดยมีครูคอยสังเกตพฤติกรรม 

การฝกประสบการณรายบุคคลในสถานพยาบาลอยางใกลชิด 

ข้ันสรุป 

 - นักเรียนและครูรวมกันสรุปองคความรู ปญหา และแนวทางการแกปญหารวมกัน 
 - นักเรียนสงสมุดบันทึกสุขภาพ และรายงานการฝกประสบการณ จากนั้นครูนําไปตรวจเพื่อนําผลการ
ประเมินกลับมาแกไขนักเรียนท่ียังไมผานเกณฑการประเมิน 

8. วัสดุ อุปกรณ สื่อ และแหลงเรียนรู 

วัสดุและอุปกรณ 

- เครื่องช่ังน้ําหนักและวัดสวนสูง 

- เครื่องวัดความดันโลหิต 

- เทอรโมมิเตอรวัดไข 

- ชุดตรวจหมูเลือด 

สื่อและแหลงเรียนรู 

- สมุดบันทึกสุขภาพ 

- รายงานการฝกประสบการณ 

- หองพยาบาลหรือสถานพยาบาลอื่น ๆ 
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9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งท่ีตองการวัดและประเมินผล วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑการประเมิน 
ดานความรู (K) 
- วิเคราะหขอมูล แปลผลขอมูลจาก
เครื่องมือวัด และประเมินภาวะสุขภาพ 

 
- การตรวจสมุดบันทึก
สุขภาพ 

 

 
- สมุดบันทึกสุขภาพ 

 
- บันทึกขอมูล 
วิเคราะห แปลผล 
และประเมินภาวะ
สุขภาพไดอยาง
ถูกตอง 100% 
 
 

ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 
- มีทักษะการใชเครื่องมือวัดอุณหภูมิ
รางกาย 

 
-  การตรวจใบงาน
เรื่องการวัดอุณหภูมิ
รางกาย 
-  การสังเกตการใช
เทอรโมมิเตอรวัดไข
แบบตาง ๆ 

 
- ใบงาน เรื่องการวัด
อุณหภูมิรางกาย 
 
- แบบประเมินทักษะ
ปฏิบัติการใช 
เทอรมิเตอรวัดไข 

 
-  ตอบคําถามถูกตอง 
รอยละ 70  
ผานเกณฑ 
-  ใชเทอรมิเตอรวัด
ไข ไดอยางถูกตอง 
100 % 

ดานเจตคติ/คุณลักษณะ (A) 
- เห็นคุณคาในการประเมินภาวะสุขภาพ 

 
-  การบอกภาวะ
สุขภาพไดอยางถูกตอง 
100% 

 
-  สมุดบันทึกสุขภาพ 

 
วิเคราะห แปลผล 
และประเมินภาวะ
สุขภาพไดอยาง
ถูกตอง 100% 

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
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รูปแบบการเรยีนรูการเปนผูประกอบการธุรกิจพอเพียง 

ในมิติดานเศรษฐกิจของยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ป หนึ่งในกิจกรรมท่ีตองพัฒนาเพื่อตอบสนอง

ยุทธศาสตรในการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ คือ การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน 

โดยผลการวิเคราะหของท้ัง World Economic Forum (WEF) และ International Institute for Management 

Development (IMD) พบวา ศักยภาพของผูประกอบการไทยสวนใหญเมื่อเทียบกับตางประเทศยังไมสูง            

จึงจําเปนตองเรงพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ผูประกอบการสินคาหนึ่ง ตําบล           

หนึ่งผลิตภัณฑ และวิสาหกิจชุมชน ใหมีทักษะและองคความรูของผูประกอบการในการสรางสรรคสินคา         และ

บริการรูปแบบใหมใหมีจุดเดน สามารถตอยอดดวยความคิดและนวัตกรรม รวมท้ังสรางความไดเปรียบจากความ

หลากหลายและเอกลักษณของวัฒนธรรมและความเปนไทย เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดไลฟสไตล และ

กาวทันตอกระแสการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  

สถาบันการศึกษาในทองถ่ินตองสงเสริมความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาชาวบานในการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมี

ความเปนเอกลักษณ และพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย ใหการศึกษาแกนักเรียนเรื่องการพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอยสูสากล (SMEs) กระบวนการเรียนรูของสถานศึกษาตองสนับสนุนใหนักเรียนไดมี        

การรวมกลุมคลัสเตอร พัฒนาปจจัยแวดลอมใหเอื้อตอการดําเนินธุรกิจ ใหนักเรียนไดลองผิดลองถูกในการดําเนิน

ธุรกิจและเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันจนเกิดความมั่นใจ นําไปสูการสรางรายไดในชีวิตจริง อาทิ 

พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑและประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลคา เปนตน รวมท้ังสงเสริมใหนักเรียนเรียนรู

การดําเนินธุรกิจอยางสมดุลตามศักยภาพของแตละบุคคล ชวยเช่ือมเครือขายธุรกิจในพื้นท่ีชวยเหลือนักเรียน  

ตลอดจนสนับสนุน SMEs ท่ีมีศักยภาพขยายการลงทุนไปในตางประเทศ 

การจัดการศึกษาในรูปแบบนี้จึงจําเปนตองใหความรูดาน Business Model เชน Business Model 

Canvas นักเรียนจะตองยึดกรอบ ของ Business Model Canvas โดยรวมกันระดมความคิดเห็นปญหาความ

ตองการเฉพาะของกลุมเปาหมาย ผูบริโภค ลักษณะพิเศษ วัตถุดิบ และจุดเหนือกวาของผลิตภัณฑ หรือ          

การบริการ ชองทางการนําสงผลิตภัณฑ การบริการ การอํานวยความสะดวกและการทําใหเกิดความไววางใจ     

การการระดมทุน ผลกําไรสุทธิเมื่อหักตนทุน การสราง พัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาบุคลากร บรรจุภัณฑ และ

บริการ การสรางความสัมพันธดูแลประโยชนกลุม ผูบริโภค การสรางพันธมิตรทางการคาท่ีเอื้อสวนประกอบ

ผลิตภัณฑตอกัน หรือพัฒนาเปนหุนสวนตอกัน การจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย และรายงานผลประกอบการ ดังนั้น

ความสําเร็จการประกอบการทําธุรกิจพอเพียง จึงข้ึนอยูกับการรวมกันวิเคราะหผังธุรกิจ นักเรียนจะตองชวยกัน

ออกแบบหาขอสรุปเปนกระบวนการและข้ันตอนการทํางานอยางละเอียด และจัดทําเปนเคาโครงโครงงานการทํา

ธุรกิจพอเพียง ซึ่งกลุมนักเรียนจะตองนําเสนอตอคณะครู และผูเช่ียวชาญภาคธุรกิจ เพื่อตรวจสอบความเช่ือมโยง

กระบวนการและข้ันตอนการทํางาน และพิจารณาความสมเหตุสมผลในการอธิบายหลักความรูตามท่ีไดศึกษา

สืบคนมา  ซึ่งในข้ันตอนนี้ครูผูสอนในแตละวิชาจะไดมีโอกาสพิจารณาวิเคราะหหลักความรูของตัวช้ีวัดหรือผลการ

เรียนรูรายวิชา เพื่อจะไดช้ีแนะส่ือ แหลงสืบคนความรูเพิ่มเติม ท่ีนักเรียนสามารถนําไปปรับปรุงใหสมบูรณยิ่งข้ึน 
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ทฤษฎีของ Business Model Canvas: BMC เปนหลักความรูในการสรางกระบวนการเปนหลักในการ

ประกอบการและทําธุรกิจพอเพียง และใชทฤษฎี Five Steps for Learn รวมดวย โดย Five Steps for Learn 

หรือบันได 5 ข้ันแหงการเรียนรู ครูท่ีสอนจะนํามาใชสรางกิจกรรมและข้ันตอนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย    

การต้ังคําถาม (Learn to Question: Q) การแสวงหาสารสนเทศ (Learn to Search: S) การจัดระบบสรางความรู  

(learn to Construct: C) การนําเสนอส่ือสาร (Learn to Communicate: C) และการตอบแทนสังคม (Learn to 

Service: S) 
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ตัวอยางรายวิชาเพิ่มเติมท่ีสอดคลองกับรูปแบบการเรียนรูการเปนผูประกอบการธุรกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธุรกิจ SMEs 

เถาแกนอย

ธุรกิจ SMEs

การบริหาร

จัดการธุรกิจ

การจัดทําแผนธุรกิจ

• ใบงาน
• โครงงานการ

ดําเนินการธุรกิจ

ศาสตรพระราชาสู
การปฏิบัติ

การพัฒนาธุรกิจ
อยางยั่งยืน



๑๕๕ 
 

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อการมีงานทําในศตวรรษที่ 21 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.2 

  

การวิเคราะหผลการเรยีนรู 
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ขอท่ี 

 
ผลการเรียนรู 

การวิเคราะหตัวช้ีวัด 
ความสามารถ

(K) 
ทักษะ

กระบวนการ(P) 
เจตคติ 

คุณลักษณะ(A) 
1. อธิบายความหมาย ความสําคัญประเภทของธุรกิจ 

SMEs 
   

2. วิเคราะหตัวอยางธุรกิจและกฎหมายท่ีเกี่ยวกับ  
การดําเนิน ธุรกิจ SMEs 

   

3. วิเคราะหหลักการ การบริหารจัดการธุรกิจ    

4. สังเคราะหและ ปฏิบัติการจัดทําแผนธุรกิจ    
5. วิเคราะหหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงและ

หลักทรงงาน 
   

6. เห็นคุณคาความสําคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียง
และหลักทรงงานในการประยุกตใชในการดําเนิน
ธุรกิจ SMEs 

   

7. วิเคราะหแนวทางการพัฒนาธุรกิจ SMEs          
สู thailand 4.0 

   

8. ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมของผูดําเนินธุรกิจ
SMEs อยางยั่งยืน 
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คําอธิบายรายวิชา 
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            ศึกษา  อธิบาย วิเคราะห สังเคราะห ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของธุรกิจ ตัวอยางธุรกิจ SMEs 
โดยอยูบนพื้นฐานของกฎหมายธุรกิจ SMEs  หลักการจัดการบริหารจัดการธุรกิจท่ีประกอบดวยรูปแบบการบริหาร
จัดการธุรกิจตางๆ เชน รูปแบบ 5ส  วงจรคุณภาพ PDCA และทฤษฎีระบบ  ศึกษาการจัดทําแผนธุรกิจ
องคประกอบและวิธีการดําเนินธุรกิจอยางเปนระบบโดยนําความรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน
ตามศาสตรพระราชาสูการดําเนินธุรกิจ และอาศัยคุณธรรมจริยธรรมของผูดําเนินการธุรกิจ SMEs มาพัฒนาเพื่อกาวสู thailand 4.0  

            โดยใชกระบวนการการคิดอยางมีวิจารณญาณ  การใชเทคโนโลยี การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน (PBL)  
การใหความรูพื้นฐาน   การกระตุนความสนใจ  การจัดกลุมรวมมือ  การแสวงหาความรู  การสรุปส่ิงท่ีเรียนรู   
การนําเสนอผลงาน และกระบวนการเรียนรูแบบการสืบเสาะหาความรู (5E) เพื่อพัฒนาทักษะในดานความสนใจ
ในการเรียนรู  ดานการสํารวจและคนหาขอมูล ดานการอธิบายและหาขอสรุป ดานการขยายความรู และดาน       
การประเมินการเรียนรู จนกระท่ังนําความรูไปประยุกตสูเรื่องอื่นๆ  

           ตระหนักถึงคุณธรรม และจริยธรรมในการดําเนินการทางธุรกิจSMEs และเห็นความสําคัญของการนํา
หลักการทรงงานตามศาสตรพระราชาสูการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค         
การปรับตัวและดําเนินชีวิตอยางยืดหยุนใหเขากับสถานการณตางๆได  นําไปสูความสามารถในการทํางานรวมกัน
เปนทีม และแกไขปญหาไดอยางเปนระบบ  อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
ผลการเรียนรู   
  1. อธิบายความหมาย ความสําคัญประเภทของธุรกิจ SMEs 
  2. วิเคราะหตัวอยางธุรกิจและกฎหมายท่ีเกี่ยวกับ  การดําเนิน ธุรกิจ SMEs 

3. วิเคราะหหลักการ การบริหารจัดการธุรกิจ 
4. สังเคราะหและ ปฏิบัติการจัดทําแผนธุรกิจ 
5. วิเคราะหหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงและหลักทรงงาน 
6. เห็นคุณคาความสําคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทรงงานในการประยุกตใชในการดําเนิน

ธุรกิจ SMEs 
7. วิเคราะหแนวทางการพัฒนาธุรกิจ SMEs สู thailand 4.0 
8. ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมของผูดําเนินธุรกจิSMEs อยางยั่งยืน 

รวม 8 ผลการเรียนรู 
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โครงสรางรายวิชา 
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ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระสําคัญ จํานวน
ช่ัวโมง 

น้ําหนัก
คะแนน 

หนวยฐานสมรรถนะท่ี 1 
ธุรกิจ SMEs 

- อธิบายความหมาย 
ความสําคัญประเภท
ของธุรกิจ SMEs 
- วิเคราะหตัวอยาง  
ธุรกิจ และกฎหมาย
ท่ี เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ดําเนินธุรกิจ SMEs 

ธุรกิจ SMEs เปนธุรกิจขนาดยอมท่ีมี
การดําเนินการทางเศรษฐกิจ เชน   
เปนการผลิต การจําหนาย การขนสง
และการบริการ ซึ่งสงผลตอการพัฒนา
เศรษฐกิจ ภายใตกรอบของกฏหมาย
การประกอบการธุรกิจ SMEs 
 
 

8 10 

หนวยฐานสมรรถนะท่ี 2 
การบริหารจัดการธุรกิจ 

วิ เคราะหหลักการ 
การบริหารจัดการ
ธุรกิจ 

ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ธุ ร กิ จ  เ ป น
กระบวนการของการวางแผนจัดการ
องคกร การบริหารงานตางๆในธุรกิจ 
โดยมีรูปแบบการจัดการธุรกิจ เชน     
5ส , วงจรคุณภาพ PDCA , ทฤษฎี
ระบบ  

10 20 

หนวยฐานสมรรถนะท่ี 3 
การจัดทําแผนธุรกิจ 

สั ง เ ค ร า ะ ห แ ล ะ
ปฏิบัติในการจัดทํา
แผนธุรกิจ 

การจัดทําแผนธุรกิจ เปนการวางแผน 
และจัดทําโครงสรางของธุรกิจ โดย
ประกอบด ว ยอ งค ป ร ะกอบ ข อ ง
แผนงาน วิธีการการดําเนินการ และ
การวิเคราะหสภาพทางธุรกิจ 

8 20 
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ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระสําคัญ จํานวน
ช่ัวโมง 

น้ําหนัก
คะแนน 

หนวยฐานสมรรถนะท่ี 4 
ศาสตรพระราชาสู 

การปฏิบัติ 

-วิเคราะหหลัก 
ป รั ช ญ า ข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียง
และหลักทรงงาน 
-เห็นคุณคาของ 
ความสําคัญของหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
และหลักทรงงานใน
การประยุกต ใช ใน
ก าร ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ 
SMEs 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบดวย ความพอประมาณ        
มีเหตุผล  ภูมิคุมกันในตัวท่ีดี  ความรู  
คุณธรรม  และหลักการทรงงาน ไดแก 
การ ศึกษาข อมู ลอย า ง เป น ระบบ   
ระเบิดจากขางใน ไมติดตํารา บริการ
รวมท่ีจุดเดียว ใชอธรรมปราบอธรรม 
สามารถประยุกตใชศาสตรพระราชาสู
ก าร ดํา เนินธุ รกิ จSMEs ได อย า งมี
ประสิทธิภาพ 

8 30 

หนวยฐานสมรรถนะท่ี 5 
การพัฒนาธุรกิจอยางยัง่ยืน 

- วิเคราะหแนวทาง 
ก า ร พั ฒ น า ธุ ร กิ จ
SMEs    สู thailand 4.0 
-  ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
คุณธรรมจริยธรรม
ของผู ดําเนินธุรกิจ 
SMEs อยางยั่งยืน 

คุณธรรมจริยธรรมของผูดําเนินการ
ธุรกิจSMEs เปนส่ิงท่ีผู ดําเนินธุรกิจ 
ตองตระหนักเพื่อความเจริญกาวหนา
ในการดําเนินธุรกิจท้ังความซื่อสัตย 
ความขยัน  ความรับผิดชอบ รวมถึง
การรักษาส่ิงแวดลอมและตอบ แทน
ชุมชนและการพัฒนาธุรกิจ SMEs      
สู thailand 4.0 

6 20 

รวม 40 100 
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ตัวอยาง 

การวิเคราะหหนวยการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง การจัดทําแผนธุรกิจ 
วิชา ธุรกิจ SMEs เถาแกนอย    รหัสวิชา ส 30201 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6     

เวลา   40   ช่ัวโมง จํานวน 1.0 หนวยกิต 

 

1. ช่ือหนวยการเรียนรู 

หนวยการเรียนรูท่ี 3 การจัดทําแผนธุรกิจ 
2. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรูขอท่ี 4  สังเคราะหและปฏิบัติในการจัดทําแผนธุรกิจ 

3.สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

การจัดทําแผนธุรกิจ โดยใชกระบวนทําโครงงาน เพื่อวางแผน และจัดทําโครงสรางของธุรกิจ รวมท้ัง
ประกอบการธุรกิจ SMEs 
4. สาระการเรียนรู (สาระแกนกลาง/สาระทองถ่ิน(ถามี)  

ธุรกิจ SMEs หมายถึงธุรกิจขนาดยอมท่ีมีการดําเนินการทางเศรษฐกิจ เชนเปนการผลิต การจําหนาย การ
ขนสงและการบริการ ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ ท่ีสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ รายละเอียดของการ
ดําเนินการทางธุรกิจ ประกอบดวยการวางแผนจัดการ องคประกอบของแผนงาน วิธีการการดําเนินการ และการ
วิเคราะหสภาพทางธุรกิจ ตามรูปแบบ 5ส ,วงจรคุณภาพ PDCA , ทฤษฎีระบบ เปนตน การวิเคราะหทางธุรกิจ 
SWOT เปนเครื่องมือหนึ่งท่ีชวยประเมินสถานการณสําหรับการประกอบธุรกิจ โดยชวยใหผูบริหารทราบถึงจุดแข็ง
และจุดออนของธุรกิจ บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบธุรกิจ 
5. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

 1. ความสามารถในการคิด 

 2. ความสามารถในการส่ือสาร 

 3. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 1. มีความใฝเรียนรู 

 2. มุงมั่นในการทํางาน 

 3. มีวินัย 

 4. มีจิตสาธารณะ 
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7. ช้ินงาน/ภาระงาน 

ใบงาน 

  โครงงานการดําเนินการธรุกิจ 

8. การวัดและประเมินผล 

ประเด็นการ

ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช) 1 (ปรับปรุง) 

ใบงาน ตอบถูก  

9 ขอข้ึนไป 

ตอบถูก 

7-8 ขอ 

ตอบถูก 

 5-6 ขอ 

ตอบถูก 

ตํ่ากวา 5 ขอ 

โครงงานการ

ดําเนินการธุรกิจ 

SMEs 

นําเสนอ และ

สรุปผลโครงงาน

ธุรกิจ SMEs ได

อยางถูกตอง มี

กระบวน การ

ทํางานครบถวน 

เกี่ยวของและตรง

ประเด็นชัดเจน 

นําเสนอ และ

สรุปผลโครงงาน

ธุรกิจ SMEs 

ถูกตอง มี

กระบวนการ

ทํางานครบถวน 

แตบางประเด็นยัง

คลาดเคล่ือน 

นําเสนอ และ

สรุปผลโครงงาน

ธุรกิจ SMEs 

คอนขางดี  มี

กระบวนการ

ทํางานครบถวน 

แตบางประเด็นยัง

ไมถูกตอง 

นําเสนอ และ

สรุปผลโครงงาน

ธุรกิจ SMEs 

คอนขางดี ขาด

กระบวนการทํางาน

บางสวน และบาง

ประเด็นยังไม 

ถูกตอง 

9. กิจกรรมการเรียนรู 

  9.1 กิจกรรมการเรียนรูท่ี 1 

1.  เปดคลิบวีดิโอธุรกิจท่ีนาสนใจและประสบความสําเร็จ จากเว็บไซต www.youtube.com เพื่อกระตุน
ความสนใจในการทําธุรกิจ 

 2. นักเรียนรวมตอบคําถาม โดยใช Kahoo เกี่ยวกับธุรกิจ SMEs สังเกตพฤติกรรมการตอบคําถาม  
3. แนะนําบทเรียนออนไลนเรื่อง ธุรกิจ SMEs เถาแกนอย  
4. นักเรียนเขาสูบทเรียนออนไลน วิชารายวิชาธุรกิจ SMEs เถาแกนอย  ศึกษาความรูในหัวขอ

ความหมายและความสําคัญในการจัดทําแผนธุรกิจ  
5. อภิปรายเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญในการจัดทําแผนธุรกิจ  
6. แลกเปล่ียนความรูในหองเรียน  
7. นักเรียนทําใบงาน เรื่อง ความหมาย ความสําคัญในการจัดทําแผนธุรกิจ จากแบบทดสอบออนไลน   

เพื่อประเมินผลความรู 

http://www.youtube.com/
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9.2 กิจกรรมการเรียนรูท่ี 2 

1. ครูใหนักเรียนดูตัวอยางธุรกิจ SMEs ท่ีประสบความสําเร็จจากรายการ อายุนอยรอยลาน ครูรวม
สนทนากับนักเรียน ถึงส่ิงท่ีตองทํากอนการดําเนินธุรกิจนั้นคืออะไร  

2. ใหนักเรียนแบงกลุมละ10 คน โดยครูนําตัวอยางแผนธุรกิจใหแตละกลุมรวมวิเคราะหองคประกอบท่ี
สําคัญ ท่ีควรมีในแผนธุรกิจ ซึ่งแผนธุรกิจควรมีองคประกอบ ดังนี้ ช่ือบริษัท ผังองคกร ช่ือธุรกิจ/สินคา หลักการ
และเหตุผล  วัตถุประสงคและเปา แผนการตลาด ความตองการของผูบริโภค ผลิตภัณฑรูปแบบสินคา รวมถึง 
ราคา การสงเสริมการขายและข้ันตอนการดําเนินงาน  

3. ครูใหนักเรียนแตละกลุมศึกษา และใหหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดองคประกอบตางๆ ของ
แผนธุรกิจตามแหลงเรียนรูตางๆ  

4. ครูใหนักเรียนแตละกลุมสรุปองคประกอบตางๆของแผนธุรกิจ และใหเขียนแผนธุรกิจในใบงานท่ี 2  

5. แตกลุมนําเสนอแผนธุรกิจ ใหครู เพื่อนรวมกันประเมินและวิเคราะหแผนธุรกิจของแตละกลุมเพื่อ
เตรียมจัดทําโครงงานธุรกิจตอไป 

9.3 กิจกรรมการเรียนรูท่ี 3 

      1. นักเรียนทบทวนความรูจากการเขียนแผนธุรกิจ SMEs จากช่ัวโมงเดิมท่ีแลว  

  2. ครูใหนักเรียนเรียนรูเทคนิคการนําเสนอสินคา การจัดจําหนาย และชองทางการประกอบธุรกิจอยาง
ถูกตองตามกฏหมายผานวิดีโอในเว็บไซต www.youtube.com เพื่อนํามาปรับใชในธุรกิจของตนเอง 

  3. ครูใหนักเรียนเขากลุมเดิมจากการเขียนแผนธุรกิจเมื่อช่ัวโมงท่ีแลว เพื่อรวมมือในการแสวงหาความรู 
และเทคนิคในการนําเสนอธุรกิจ SMEs ในกลุมของตนเอง 

  4. นักเรียนรวมกนัจัดเตรียมขอมูล จากแหลงความรูตางๆ ท่ีสอดคลองกับธุรกิจ SMEs ของตนเอง มา
พัฒนาปรับใชอยางถูกตอง และเกิดความเหมาะสม 

     5. นักเรียนในกลุมนําความรูจากการสืบคน เทคนิค และวิธีการตางๆมาสรุปเปนขอมูล เพื่อเตรียมนําเสนอ
ผลงาน 

  6. สมาชิกในกลุมแตละกลุมนําเสนอโครงงานธุรกจิSMEs ของตนเอง รวมกับการใชเทคนิคตางๆการจัจํา
หนายสินคาของกลุมตนเอง  และมีบุคคลากรท่ีมีความรูเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจมารวมรับฟงการนําเสนอ และ
เปนคณะกรรมการตัดสินประเมินผล 

9.4 กิจกรรมการเรียนรูท่ี 4 

1. นักเรียนรวมกนัศึกษาส่ือจากwww.youtube.com รายการ SMEs ตีแตก ตัวอยางธุรกิจ เชน หมู
ทอดเจจง , ปงเวย..เฮย หรือโกะขาวมันไก ประมาณ ๕ - ๗ นาที แลวรวมกันอภิปรายตามประเด็นคําถามเพื่อ
กระตุนความคิด  

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
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2. นักเรียนแบงกลุมๆละ ๖ คน รวมกันศึกษาใบความรู เรื่อง การวิเคราะหทางธุรกิจ SWOT ตาม
ประเด็นหัวขอท่ีกําหนดใหในใบกิจกรรม    

3. นักเรียนรวมกนัอภิปราย และแสดงความคิดเห็นจากประเด็นคําถามทีกําหนด  
4. นักเรียนและครูรวมกันอภิปราย  โดยครูใหตัวแทนนักเรียน ๒ - ๓ กลุมออกมานําเสนอแลกเปล่ียน

เรียนรูรวมกนั โดยครูชวยอธิบายเพิ่มเติมใหนักเรียนเขาใจ    
5. นักเรียนแตละคนกลับเขากลุมการดําเนินธุรกิจ SMEs ท่ีกําหนดไวแลวรวมกันระดมสมอง  ในการ

วิเคราะห  และสังเคราะหธุรกิจ SMEs ตามหัวขอประเด็นคําถาม เพื่อกําหนดกลยุทธในการพัฒนาธุรกิจของตนเอง 
โดยเขียนในใบงานท่ี ๓   

6. นักเรียนแตละกลุมระดมสมองรวมกันและสรุปสาระสําคัญลงในใบงานท่ี ๓ 
7. นักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอผลการระดมสมองจากการวิเคราะห  สังเคราะห ธุรกิจ SMEsของ

นักเรียน  โดยใหกลุมละไมเกิน ๕ นาที โดยครูชวยเติมเต็มความรู  แนวทางการพัฒนาธุรกิจSMEsของตนเอง 
8. นักเรียนแตละประเมินผลการนําเสนอผลการวิเคราะหทางธุรกิจแบบไขว และครูรวมในการประเมินผล

งานแตละกลุม 
9. มอบหมายงานใหนักเรียนนําไปปรับปรุงพัฒนาแผนธุรกิจSMEs ของกลุมตนเองและสรุปสาระสําคัญ

เกี่ยวกับการวิเคราะหทางธุริจ SWOT  
10. สื่อและแหลงเรียนรู 

         - บทเรียนออนไลน วิชา ธุรกิจ SMEs เถาแกนอย  

   - คลิบวีดิโอธุรกิจท่ีนาสนใจและประสบความสําเร็จ จากเว็บไซต www.youtube.com 

- คลิปวิดีโอธุรกิจ SMEs รายการ อายุนอยรอยลาน 

        - คลิปวิดีโอเทคนิคการนําเสนอสินคา และการจัดจําหนายสินคา จากwww.youtube.com  

        - คลิปวิดีโอwww.youtube.com รายการ SMEs ตีแตก ตัวอยางธุรกิจ เชน หมูทอดเจจง , ปงเวย..เฮย 

หรือโกะขาวมันไก 

   - เว็บไซต Kahoot 

        - ตัวอยางแผนธุรกิจ 

        - ตัวอยางโครงงานธุรกิจ SMEs 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
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แผนจัดการเรยีนรูที่ 1 

1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู 

สังเคราะหและปฏิบัติในการจัดทําแผนธุรกิจ 

2. จุดประสงคการเรียนรู 

บอกความหมาย ความสําคัญในการจัดทําแผนธุรกิจได 

3. สาระการเรียนรู (สาระแกนกลาง/สาระทองถ่ิน) (ถามี) 

แผนธุรกิจ เปนคูมือในการดําเนินธุรกิจโดยนําเสนอการวิเคราะหรายละเอียดธุรกิจในตัวแปรท่ีสําคัญๆ คือ 

สินคาหรอืบริการท่ีขาย กลุมลูกคาเปาหมาย จุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคตางๆของธุรกิจ เพื่อใชในการ

ตรวจสอบและวางแผนธุรกิจ  

4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

- ความสามารถในการส่ือสาร 

- ความสามารถในการคิด 

- ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 - มีความใฝเรียนรู 

 - มุงมั่นในการทํางาน 

 - มีวินัย 

 - มีจิตสาธารณะ 

6. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

การจัดทําแผนธุรกิจ เปนการวางแผน และจัดทําโครงสรางของธุรกิจ โดยประกอบดวยองคประกอบของ 
แผนงาน วิธีการการดําเนินการ และการวิเคราะหสภาพทางธุรกิจ 
7. กระบวนการจัดการเรียนรู  

ข้ันสรางความสนใจ 

  -  เปดคลิบวีดิโอธุรกิจท่ีนาสนใจและประสบความสําเร็จ จากเว็บไซต www.youtube.com เพื่อกระตุน

ความสนใจในการทําธุรกิจ นักเรียน “นักเรียนคิดวาธุรกิจท่ีอยูคลิบวิดีโอ เขาประสบความสําเร็จไดอยางไร” 

 - นักเรียนรวมตอบคําถาม โดยใช Kahoot เกี่ยวกับธุรกิจ SMEs โดยครูสังเกตพฤติกรรมการตอบคําถาม  

ข้ันสํารวจและคนหา  

- แนะนําบทเรียนออนไลนเรื่อง ธรุกิจ SMEs เถาแกนอย  

http://www.youtube.com/
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- นักเรียนเขาสูบทเรียนออนไลน วิชารายวิชาธุรกิจ SMEs เถาแกนอย  ศึกษาความรูในหัวขอความหมาย     

และความสําคัญในการจัดทําแผนธุรกิจ  

ข้ันอธิบายและลงขอสรุป 

- นักเรียนรวมกันคิด และอภิปรายเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญในการจัดทําแผนธุรกิจ พรอมท้ังสรุป

องคความรู  

ข้ันขยายความรู 

- แลกเปล่ียนความรูในหองเรียน โดยนักเรียนนําเสนอองคความรูเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญใน 

การจัดทําแผนธุรกิจ 

-  ครูสอบถามความเขาใจ และเปดโอกาสใหนักเรียนไดซักถามเพื่อเพิ่มความเขาใจ  

ข้ันประเมิน 

- นักเรียนทําใบงาน เรื่อง ความหมาย ความสําคัญในการจัดทําแผนธุรกิจ จากแบบทดสอบออนไลน 

เพื่อประเมินผลความรู 

8. วัสดุ อุปกรณ สื่อ และแหลงเรียนรู 

- อินเทอรเน็ต 

- บทเรียนออนไลน วิชา ธุรกิจ SMEs เถาแกนอย  

- คลิบวีดิโอธุรกิจท่ีนาสนใจและประสบความสําเร็จ จากเว็บไซต www.youtube.com 

- เว็บไซต Kahoot 

- คลิปวิดีโอธุรกิจ SMEs รายการ อายุนอยรอยลาน 

 - ตัวอยางแผนธุรกิจ 

 - ใบงานงานท่ี ๒ แผนธุรกิจ 

9. การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัดและประเมินผล 

  -  ตรวจใบงาน 

เครื่องมือ 

  -  ใบงาน 

          เกณฑการประเมิน 
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ประเด็นการ

ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช) 1 (ปรับปรุง) 

ใบงาน ตอบถูก  

9 ขอข้ึนไป 

ตอบถูก 

7-8 ขอ 

ตอบถูก 

 5-6 ขอ 

ตอบถูก 

ตํ่ากวา 5 ขอ 

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

11. ความคิดเห็นของผูบริหาร 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
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แผนจัดการเรยีนรูที่ 2 

1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู 

 สังเคราะห และปฏิบัติการจัดทําแผนธุรกิจ 

2. จุดประสงคการเรียนรู 

          วิเคราะหองคประกอบท่ีสําคัญของแผนธุรกิจได 

3. สาระการเรียนรู (สาระแกนกลาง/สาระทองถ่ิน(ถามี) 

องคประกอบท่ีสําคัญของแผนธุรกิจ ประกอบไปดวย ช่ือบริษัท ผังองคกร หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงคและเปาหมาย ความตองการผูบริโภค ซึ่งองคประกอบเหลานี้เปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีควรรู 

4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

-  ความสามารถในการส่ือสาร 

-  ความสามารถในการคิด 

-  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 - มีความใฝเรียนรู 

 - มุงมั่นในการทํางาน 

 - มีวินัย 

 - มีจิตสาธารณะ 

6. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

 แผนธุรกิจ เปนเครื่องมือท่ีสําคัญสําหรับผูประกอบการ ในการจัดทําแผนธุรกิจ จะตองมีองคประกอบท่ี

สําคัญ ประกอบไปดวย ช่ือบริษัท ผังองคกร หลักการและเหตุผล วัตถุประสงคและเปาหมาย ความตองการ         

ผูบริโภค ซึ่งองคประกอบเหลานี้เปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีควรรู 
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7. กระบวนการจัดการเรียนรู (PBL) 

ข้ันท่ี 1 การใหความรูพื้นฐาน   

นักเรียนสืบคนตัวอยางธุรกิจ SMEs ท่ีประสบความสําเร็จ จากรายการ อายุนอยรอยลาน ครูรวมสนทนา

กับนักเรียน ถึงส่ิงท่ีตองทํากอนการดําเนินธุรกิจนัน้คืออะไร 

ข้ันท่ี 2 การกระตุนความสนใจ   

ใหนักเรียนแบงกลุมละ10 คน โดยครูนําตัวอยางแผนธุรกิจใหแตละกลุมรวมวิเคราะหองคประกอบท่ี
สําคัญ ท่ีควรมีในแผนธุรกิจ ซึ่งแผนธุรกิจควรมีองคประกอบ ดังนี้ ช่ือบริษัท ผังองคกร ช่ือธุรกิจ/สินคา หลักการ
และเหตุผล  วัตถุประสงคและเปา แผนการตลาด ความตองการของผูบริโภค ผลิตภัณฑรูปแบบสินคา รวมถึง 
ราคา การสงเสริมการขายและข้ันตอนการดําเนินงาน 

ข้ันท่ี 3 การแสวงหาความรู   

นักเรียนแตละกลุมศึกษา และใหหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดองคประกอบตางๆ ของแผนธุรกิจ
ตามแหลงเรียนรูตางๆ 

ข้ันท่ี 4 การสรุปสิ่งท่ีเรียนรู   

นักเรียนแตละกลุมสรุปองคประกอบตาง ๆของแผนธุรกิจ และใหแตละกลุมเขียนแผนธุรกิจในใบงานท่ี 2 

ข้ันท่ี 5 การนําเสนอผลงาน 

นักเรียนแตกลุมนําเสนอแผนธุรกิจ รวมกันอภิปราย วิเคราะหแผนธุรกิจของแตละกลุมเพื่อเตรียมจัดทํา
โครงงานธุรกิจตอไป 

8. วัสดุ อุปกรณ สื่อ และแหลงเรียนรู 

 - คลิปวิดีโอธุรกิจ SMEs รายการ อายุนอยรอยลาน 

 - ตัวอยางแผนธุรกิจ 

 - ใบงานงานท่ี 2 แผนธุรกิจ 

9. การวัดและประเมินผล 

     วิธีการวัดและประเมินผล 

  -  ตรวจใบงาน 

     เครื่องมือ 

  -  ใบงาน 
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     เกณฑการประเมิน 

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช) 1 (ปรับปรุง) 

การเขียนแผนธุรกิจ เขียนอธิบายไดถูกตอง 

ครบถวน มีรายละเอียด

มากและ ชัดเจน 

เขียนอธิบายได 

ถูกตอง ครบถวยมี

ราย ละเอียดมาก 

แตขาดความชัดเจน 

เขียนอธิบายไดถูกตอง 

ครบถวนแต

รายละเอียดนอย 

เขียนอธิบายไดถูก 

ตองบางสวนและมี 

รายละเอียดนอย 

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

11. ความคิดเห็นของผูบริหาร 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
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แผนจัดการเรยีนรูที่ 3 

1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู 

 สังเคราะหและปฏิบัติในการจัดทําแผนธุรกิจ 

2. จุดประสงคการเรียนรู 

- วิเคราะห และเสนอรายละเอียดของการดําเนินธุรกิจ SMEs ได 

- ปฏิบัติตามแผนดําเนินการทางธุรกิจ SMEs และสรางอาชีพใหตนเองได 

- ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบธุรกจิ SMEs 

3. สาระการเรียนรู (สาระแกนกลาง/สาระทองถ่ิน(ถามี) 

วิธีการดําเนินธุรกิจเปนกิจกรรม เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค และการซื้อขายสินคา เพื่อ
ไดรับกําไรเปนผลตอบแทน โดยต้ังอยูในความถูกตองทางกฎหมายธุรกิจ 
4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

 - ความสามารถในการคิด 

 - ความสามารถในการส่ือสาร 

 - ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

- ใฝเรียนรู 

- มุงมั่นในการทํางาน 

- ซื่อสัตยสุจริต 

- อยูอยางพอเพียง 

6. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

วิธีการดําเนินธุรกิจเปนแนวทางสําคัญท่ีทําใหเกิดกิจกรรมตางๆ เชนการผลิตสินคาและบริการ เพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค และการซื้อขายสินคา เพื่อไดรับกําไรเปนผลตอบแทน โดยอยูบนพื้นฐานของ
คุณธรรมจริยธรรม และความถูกตองทางกฎหมายธุรกิจ 
7. กระบวนการจัดการเรียนรู   

ข้ันท่ี 1 การใหความรูพื้นฐาน 

      นักเรียนรวมกนัอภิปรายการเขียนแผนธุรกิจ SMEs จากช่ัวโมงท่ีแลว  
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ข้ันท่ี 2 การกระตุนความสนใจ 

      นักเรียนเรียนสืบคนตัวอยางธุรกิจท่ีสนใจ จากเว็บไซต www.youtube.com เพื่อใหรูเทคนิคการนําเสนอ
สินคา การจัดจําหนาย และชองทางการประกอบธุรกิจอยางถูกตองตามกฏหมาย เพื่อนํามาปรับใชในธุรกิจของ
ตนเอง 

ข้ันท่ี 3 การจัดกลุมรวมมือ 

    นักเรียนภายในกลุมรวมกันแลกเปล่ียนเรียนรูจากการเขียนแผนธุรกิจในช่ัวโมงท่ีแลว เพื่อรวมมือในการ
แสวงหาความรู และเทคนิคในการนําเสนอธุรกิจ SMEs ในกลุมของตนเอง 

ข้ันท่ี 4 การแสวงหาความรู   

    นักเรียนรวมกนัจัดเตรียมขอมูล จากแหลงความรูตางๆ ท่ีสอดคลองกับธุรกิจ SMEs ของตนเอง มาพัฒนา
ปรับใชอยางถูกตอง และเกิดความเหมาะสม 

ข้ันท่ี 5 การสรุปสิ่งท่ีเรียนรู   

    นักเรียนในกลุมนําความรูจากการสืบคน เทคนิค และวิธีการตางๆมาสรุปเปนขอมูล เพื่อเตรียมตัวนําเสนอ
ผลงาน 

ข้ันท่ี 6 การนําเสนอผลงาน 

    สมาชิกในกลุมแตละกลุมนําเสนอโครงงานธุรกิจSMEs ของตนเอง รวมกับการใชเทคนิคตางๆการจัจํา
หนายสินคาของกลุมตนเอง  และมีบุคคลากรท่ีมีความรูเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจมารวมรับฟงการนําเสนอ และ
เปนคณะกรรมการตัดสินประเมินผล 

 

8. วัสดุ อุปกรณ สื่อ และแหลงเรียนรู 

    - คลิปวิดีโอเทคนิคการนําเสนอสินคา และการจัดจําหนายสินคา จากwww.youtube.com  

    - โครงงานธุรกิจ SMEs 

9. การวัดและประเมินผล 

     วิธีการวัดและประเมินผล 

  -  ประเมินผลโครงงานธุรกิจSMEs 

     เครื่องมือ 

  -  โครงงานธุรกิจSMEs 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
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     เกณฑการประเมิน 

 

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช) 1 (ปรับปรุง) 

การสรุปผลและ

นําเสนอโครงงานธุรกิจ 

SMEs 

นําเสนอ และสรุปผล

โครงงานธุรกิจ SMEs 

ไดอยางถูกตอง มี

กระบวนการทํางาน

ครบถวน เกี่ยวของและ

ตรงประเด็นชัดเจน 

นําเสนอ และ

สรุปผลโครงงาน

ธุรกิจ SMEs ถูกตอง 

มีกระบวนการ

ทํางานครบถวน แต

บางประเด็นยัง

คลาดเคล่ือน 

นําเสนอ และสรุปผล

โครงงานธุรกิจ SMEs 

คอนขางดี  มี

กระบวนการทํางาน

ครบถวน แตบาง

ประเด็นยังไมถูกตอง 

นําเสนอ และสรุปผล

โครงงานธุรกิจ 

SMEs คอนขางดี 

ขาดกระบวนการ

ทํางานบางสวน และ

บางประเด็นยังไม 

ถูกตอง 

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

11. ความคิดเห็นของผูบริหาร 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
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แผนจัดการเรยีนรูที่ 4 

1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู 

สังเคราะหและปฏิบัติในการจัดทําแผนธุรกิจ 

2. จุดประสงคการเรียนรู 

 -  อธิบายความหมาย  ความสําคัญของการวิเคราะหทางธุรกิจ SWOT  

- สังเคราะหสถาพแวดลอมภายในและภายนอกของธุรกิจ 

- ตระหนักและเห็นความสําคัญประโยชนของการวิเคราะหทางธุรกิจSWOT 

3. สาระการเรียนรู 

 - การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ในการหาจุดแข็ง จุดออน ของธุรกิจ 

- การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ในการหาโอกาส และอุปสรรคของธุรกิจ 

- ประโยชนของการวิเคระหทางธุรกิจ SWOT 

4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

  - ความสามารถในการคิด 

 - ความสามารถในการส่ือสาร 

 - ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

- ใฝเรียนรู 

- มุงมั่นในการทํางาน 

- ซื่อสัตยสุจริต 

6. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

การวิเคราะหสภาพทางธุรกิจ SWOT เปนสวนหนึ่งของการจัดทําแผนธุรกิจในการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายใน ภายนอกของธุรกิจ เห็นคุณคาของประโยชนของการวิเคราะหทางธุรกิจ  
๗. กระบวนการจัดการเรียนรู 

ข้ันสรางความสนใจ (Engagement)  

นักเรียนรวมกนัศึกษาส่ือจาก www.youtube.com รายการ SMEs ตีแตก ตัวอยางธุรกิจ เชน หมู

ทอดเจจง , ปงเวย..เฮย หรือโกะขาวมันไก ประมาณ 5-7 นาที แลวรวมกันอภิปรายตามประเด็นคําถาม

เพื่อกระตุนความคิดดังนี้ 

http://www.youtube.com/
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- ธุรกิจท่ีนักเรียนไดศึกษามีลักษณะอยางไร  

- ธุรกิจดังกลาวมีการวางแผนทางธุรกิจหรือไม/อยางไร 

- นักเรียนสามารถนําไปประยุกตใชกับธุรกิจ SMEs ของนักเรียน 

ข้ันสํารวจและคนหา (Exploration)  

นักเรียนแบงกลุมๆละ 6 คน รวมกนัศึกษาใบความรู เรื่อง การวิเคราะหทางธุรกิจ SWOT ตาม

ประเด็นหัวขอท่ีกําหนดใหในใบกิจกรรม  ดังนี้ 

- ใหนักเรียนกําหนดบทบาทหนาท่ีในการศึกษา กําหนดใหมี หัวหนากลุม ๑ คน เลขานุการ

กลุม 1 คน  ผูอานคําถาม 1 คน  และท่ีเหลือใหเปนผูอภิปราย  โดยมีหัวหนากลุมเปน

ผูดําเนินการอภิปราย  

  นักเรียนรวมกนัอภิปราย และแสดงความคิดเห็นจากประเด็นคําถามตอไปนี้ 

- การวิเคราะหทางธุรกิจ SWOT มีความสําคัญอยางไร 

- การวิเคราะหทาธุรกิจ  SWOT ประกอบดวยอไรบาง  พรอมอธิบาย 

- สถาพแวดลอมภายในและภายนอกของธุรกิจประกอบดวยอะไรบาง 

- การวิเคราะหทาธุรกิจ  SWOT มีวิธีการอยางไร 

- บอกประโยชนของการวิเคราะหทาธุรกิจ  SWOT  

ข้ันอธิบายและลงขอสรุป (Explanation)  

  นักเรียนและครูรวมกันอภิปราย  โดยครูใหตัวแทนนักเรียน ๒ - ๓ กลุมออกมานําเสนอแลกเปล่ียน

เรียนรูรวมกนั โดยครูชวยอธิบายเพิ่มเติมใหนักเรียนเขาใจ    

ข้ันขยายความรู (Elaboration)  

- นักเรียนแตละคนกลับเขากลุมการดําเนินธุรกิจ SMEs ท่ีกําหนดไวแลวรวมกันระดมสมอง  ใน

การวิเคราะห  และสังเคราะหธุรกิจ SMEs ตามหัวขอประเด็นตอไปนี้ เพื่อกําหนดกลยุทธในการพัฒนา

ธุรกิจของตนเอง โดยเขียนในใบงานท่ี ๓ การวิเคราะหทางธุรกิจ 

- สถานการณของธุรกิจ SMEs  ของนักเรียนเปนอยางไร 

- จุดแข็ง และจุดออนของธุรกิจ SMEs ของนักเรียนมีอะไรบาง 

- โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจ SMEs ของนักเรียนมีอะไรบาง 

- ปจจัยในแตละดานท้ังภายใน  และภายนอก มีปญหา  อุปสรรคอยางไร 

- นักเรียนจะมีวิธกีารในการพัฒนาธุรกิจ SMEs ของนักเรียนอยางไร 

  - นักเรียนแตละกลุมระดมสมองรวมกันและสรุปสาระสําคัญลงในใบงานท่ี ๓ 

  - นักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอผลการระดมสมองจากการวิเคราะห  สังเคราะห ธุรกิจ 

SMEsของนักเรียน  โดยใหกลุมละไมเกิน ๕ นาที โดยครูชวยเติมเต็มความรู  แนวทางการพัฒนาธุรกิจSMEsของ

ตนเอง 
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 ข้ันประเมิน (Evaluation)  

- นักเรียนแตละประเมินผลการนําเสนอผลการวิเคราะหทางธุรกิจแบบไขว และครูรวมในการ

ประเมินผลงานแตละกลุม 

- ครูมอบหมายใหนักเรียนนําไปปรับปรุงพัฒนาแผนธุรกิจSMEs ของกลุมตนเอง 

- นักเรียนและครูรวมกันสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับการวิเคราะหทางธุริจ SWOT  

8. วัสดุ อุปกรณ สื่อ และแหลงเรียนรู 

 - ส่ือจาก www.youtube.com รายการ SMEs ตีแตก ตัวอยางธุรกจิ เชน หมูทอดเจจง , ปงเวย..เฮย 

หรือโกะขาวมันไก  

- ใบความรู เรื่อง การวิเคราะหทางธุรกิจ SWOT 

- ใบงานท่ี 3 การวิเคราะหทางธุรกิจ 

9. การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัดและประเมินผล 

          -    ตรวจใบงาน 

- การนําเสนอผลงาน 

- การสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 

      เครื่องมือการวัดและประเมินผล 

  -  ใบงาน 

- แบบประเมินนําเสนอผลงาน 

- แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 

      เกณฑการวัดและประเมินผล 

  - ผลคะแนนรวมจากการทําใบงานรอยละ 60  ข้ึนไปผานเกณฑ 

  - ผลคะแนนการประเมินผลการนําเสนอ  ในระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

  - ผลการประเมินการสังเกตพฤติกรรมกลุม ในระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

 

 

http://www.youtube.com/
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11. ความคิดเห็นของผูบริหาร 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
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การวิเคราะหตัวช้ีวัด   เพื่อจัดทําโครงสรางรายวิชา 

วิชา  นักขายออนไลน (คุกก้ีอบกรอบ)   รหัสวิชา ......................................    บูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรู 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 - 6  ภาคเรียนท่ี 1 - 2  เวลา   20   ช่ัวโมง จํานวน  0.5  หนวยกิต 

 

รหัส

ตัวช้ีวัด/ 

ขอท่ี 

 

ตัวช้ีวัด 

การวิเคราะหตัวช้ีวัด 

ความสามารถ  

(K) 

ทักษะ/กระบวนการ  

(P) 

เจตคติ/คุณลักษณะ  

(A) 

ค 3.1   

ม.4-6/1 

เขาใจและใชความรูทางสถิติ          

ในการนําเสนอขอมูล และ               

แปลความหมายของคาสถิติ             

เพื่อประกอบการตัดสินใจ 

การแปล

ความหมายของ

คาสถิติ 

การนําเสนอขอมูล 

เชิงคุณภาพและ 

เชิงปริมาณ  

 

1. ทํางานอยางเปน

ระบบ  

2. มีระเบียบวินัย 

3. มีความรับผิดชอบ 

4. มีวิจารณญาณ  

5. ตระหนักในคุณคา 

   และมีเจตคติท่ีดีตอ 

   วิชาคณิตศาสตร 

ง 2.1   

ม. 4-6/3 

มีประสบการณในอาชีพท่ีถนัด

และสนใจ 

1. แนวทางสูอาชีพ  

2. การใช

เทคโนโลยี  

    อยางเหมาะสม

กับ  

    อาชีพ  

1. ทักษะการทํางาน  

2. ทักษะการจัดการ  

3. ทักษะ

กระบวนการ 

   แกปญหา  

4. ทักษะการทํางาน 

    รวมกัน  

5. ทักษะการ

แสวงหา 

    ความรู 

1. มีคุณธรรม  

2. มีเจตคติท่ีดีตอ

อาชีพ 

   โดยการพัฒนา

ตนเอง 

   อยางถูกวิธีและ

ตอเนื่อง 
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รหัส

ตัวช้ีวัด/ 

ขอท่ี 

 

ตัวช้ีวัด 

การวิเคราะหตัวช้ีวัด 

ความสามารถ  

(K) 

ทักษะ/กระบวนการ  

(P) 

เจตคติ/คุณลักษณะ  

(A) 

ศ 1.1  

ม. 4-6/4 

มีทักษะและเทคนิคในการใช

วัสดุอุปกรณ และ

กระบวนการท่ีสูงข้ึน            

ในการสรางงานทัศนศิลป 

1. การเลือกใชวัสดุ 

    อุปกรณ 

2. การสรางงาน 

    ทัศนศิลป 

 

 

 

กระบวนการในการ

สรางงานทัศนศิลป 

1. .มีเจตคติท่ีดีตองาน 

    ทัศนศิลป 

2. มีความรับผิดชอบ 

ศ 1.1  

ม. 4-6/5 

สรางสรรคงานทัศนศิลป 

ดวยเทคโนโลยีตาง ๆ โดยเนน

หลักการออกแบบและการจัด

องคประกอบศิลป 

หลักการออกแบบ

และการจัด

องคประกอบศิลป 

กระบวนการในการ

สรางงานทัศนศิลป  

ดวยเทคโนโลยีตางๆ 

1. มีเจตคติท่ีดีตองาน  

    ทัศนศิลป 

2. มีความรับผิดชอบ 

ศ 1.1  

ม. 4-6/6 

ออกแบบงานทัศนศิลปได 

เหมาะกับโอกาสและสถานท่ี 

การออกแบบงาน

ทัศนศิลปท่ีเหมาะ

กับโอกาสและ

สถานท่ี 

กระบวนการใน

ออกแบบงาน

ทัศนศิลป 

1. มีเจตคติท่ีดีตองาน 

    ทัศนศิลป 

2. มีความรับผิดชอบ 

พ 1.4  

ม. 4-6/3 

ปฏิบัติตนตามสิทธิพื้นฐานของ

ผูบริโภค 

สิทธิพื้นฐานของ

ผูบริโภค 

การปฏิบัติตนตาม 

สิทธิพื้นฐานของ

ผูบริโภค 

เคารพสิทธิพื้นฐาน 

ของผูบริโภคและ

กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ

การคุมครองผูบริโภค 
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รหัส

ตัวช้ีวัด/ 

ขอท่ี 

 

ตัวช้ีวัด 

การวิเคราะหตัวช้ีวัด 

ความสามารถ  

(K) 

ทักษะ/กระบวนการ  

(P) 

เจตคติ/คุณลักษณะ  

(A) 

ท 2.1 

ม. 4-6/1 

เขียนส่ือสารในรูปแบบตาง ๆ  

ได ตรงตามวัตถุประสงค โดย

ใชภาษาเรียบเรียงถูกตอง มี

ขอมูล และสาระสําคัญชัดเจน     

รูปแบบการเขียน

ส่ือสาร เชน โนม

นาว ประกาศ เชิญ

ชวน 

 

ทักษะการใชภาษาใน

การเขียนส่ือสาร ใน

รูปแบบตาง ๆ  

 

การใชภาษาเขียนใน

การส่ือสาร อยาง

ถูกตองและเหมาะสม 

ท 2.1 

ม. 4-6/4 

ผลิตงานเขียนของตนเองใน

รูปแบบตาง ๆ   

ประเภทของงาน

เขียน 

ทักษะการใชภาษา

เขียนในรูปแบบตาง 

ๆ  

การใชภาษาเขียน

ถูกตองเหมาะสม 

ท 3.1 

ม. 4-6/5 

พูดในโอกาสตาง ๆ พูดแสดง-

ทรรศนะ โตแยง  โนมนาวใจ  

และเสนอแนวคิดใหมดวย

ภาษาถูกตองเหมาะสม 

 

หลักการพูดใน

โอกาสตาง ๆ  

ทักษะการพูดใน
โอกาสตาง ๆ  

 

การใชภาษาพูดอยาง

ถูกตองและเหมาะสม 

ส 2.1 

ม. 4-6/1 

วิเคราะหและปฏิบัติตนตาม

กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน 

ประเทศชาติและสังคมโลก 

ประมวลกฎหมายท่ี

เกี่ยวของกับตนเอง 

ครอบครัวและ

ประเทศชาติ  

 

กระบวนการคิด

วิเคราะหและปฏิบัติ

ตนตามกฎหมาย 

การปฏิบัติตนและ

เคารพสิทธิตาม

กฎหมาย 

ส 3.1 

ม. 4-6/1 

อภิปรายการกําหนดราคาและ

คาจางในระบบเศรษฐกิจ 

การกําหนดราคา 

และคาจางในระบบ

เศรษฐกิจ 

กระบวนการคิดเชิง

ตรรกะเงื่อนไขราคา

และคาจางในระบบ

เศรษฐกิจ 

 

เจตคติท่ีมีผลตอกลไก 

ของระบบเศรษฐกิจ 
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รหัส

ตัวช้ีวัด/ 

ขอท่ี 

 

ตัวช้ีวัด 

การวิเคราะหตัวช้ีวัด 

ความสามารถ  

(K) 

ทักษะ/กระบวนการ  

(P) 

เจตคติ/คุณลักษณะ  

(A) 

ว 4.2  

ม. 4-6/1 

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การนําเสนอ และแบงปน

ขอมูล  

อยางปลอดภัย มีจริยธรรม 

และวิเคราะห การ

เปล่ียนแปลงเทคโนโลยี

สารสนเทศ ท่ีมีผล 

ตอการดําเนินชีวิต อาชีพ 

สังคม และวัฒนธรรม  

1. เทคโนโลยี 

    สารสนเทศ 

2. การ

เปล่ียนแปลง  

   เทคโนโลยี

สารสนเทศ     

   ท่ีมีผลตอการ

ดําเนิน 

   ชีวิต อาชีพ 

สังคม  

   และวัฒนธรรม 

1. การใชเทคโนโลยี 

   สารสนเทศ 

   ในการนําเสนองาน 

2. ทักษะการคิด 

   วิเคราะหการใช 

   เทคโนโลยี 

มีจริยธรรมในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อ 4.2  

ม. 4-6/1 

ใชภาษาตางประเทศในการ

สืบคน/คนควา รวบรวม 

วิเคราะห และสรุปความรู/

ขอมูลตาง ๆ จากส่ือและ

แหลงการเรียนรูตาง ๆ  

ในการศึกษาตอและประกอบ

อาชีพ 

หลักการใชภาษา- 

ตางประเทศใน

การศึกษาตอและ

ประกอบอาชีพ 

การสืบคน/คนควา 

รวบรวม 

กระบวนการคิด

วิเคราะห 

มีเจตคติท่ีดีตอ 

การใช

ภาษาตางประเทศอยาง

ถูกตองเหมาะสม 
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ตัวอยาง  การจัดทําหนวยการเรียนรู กิจกรรมการมีงานทํา ในศตวรรษที่ 21 
เร่ือง  นักขายออนไลน 

บูรณาการในกลุมสาระการงานอาชีพ ศิลปะ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ 

สุขศึกษาและพลศึกษา และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

  

นักขาย 

ออนไลน 
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การจัดทําโครงสรางรายวิชา 

โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 

วิชา  นักขายออนไลน (คุกก้ีอบกรอบ)                             รหัสวิชา ......................................                     บูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรู 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 - 6    ภาคเรียนท่ี 1 - 2    เวลา   20   ช่ัวโมง     จํานวน  0.5  หนวยกิต 

 

ช่ือหนวย 

การเรียนรู 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระสําคัญ 

จํานวน

ช่ัวโมง 

น้ําหนัก

คะแนน 

คุกก้ีเสี่ยง

ทาย 

 

 

ง 2.1  ม.4-

6/3 

มีประสบการณในอาชีพท่ีถนัด

และสนใจ 

- กิจกรรมอาชีพ คือ ส่ิงท่ีผูเรียนปฏิบัติเพื่อใหเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับอาชีพ ท้ังดานการ

วางแผน การใชทักษะ นวัตกรรมในอาชีพ การจัดการผลผลิต และการจัดการดาน

การตลาด  โดยผลิตภัณฑในกิจกรรมนี้ ไดแก คุกกี้อบกรอบ  ผูเรียนตองเรียนรูหลักการ

ท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการผลิต และพัฒนาบุคลิกภาพของผูเรียนใหเหมาะสมกับ

อาชีพ รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับอาชีพ 

5 10 

ศิลปะ

สรางสรรค 

 

 

ศ 1.1 ม. 

4-6/5 

สรางสรรคงานทัศนศิลปดวย

เทคโนโลยีตาง ๆ โดยเนน

หลักการออกแบบและการจัด

องคประกอบศิลป 

 

 

- บรรจุภัณฑเปนปจจัยสําคัญอีกปจจัยหนึ่งในการเลือกซื้อผลิตภัณฑของผูบริโภค ดังนั้น                        

การออกแบบบรรจุภัณฑจึงเปนสวนสําคัญท่ีผูเรียนตองเรียนรูหลักการออกแบบและการ

จัดองคประกอบศิลป เพื่อนําความรูท่ีไดมาใชในการออกแบบบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑ

ตนเอง 

3 10 

 



๑๘๒ 
 

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อการมีงานทําในศตวรรษที่ 21 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.2 

  

ช่ือหนวย 

การเรียนรู 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระสําคัญ 

จํานวน

ช่ัวโมง 

น้ําหนัก

คะแนน 

ทําอยางไร 

ใหปง ..! 

 

 

 

ว 4.2 ม.4-

6/1 

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

นําเสนอ และแบงปนขอมูล

อยางปลอดภัย มีจริยธรรม และ

วิเคราะห การเปล่ียนแปลง

เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมีผลตอ

การดําเนินชีวิต อาชีพ สังคม 

และวัฒนธรรม  

 

 

- ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในชีวิตประจําวันอยางมาก โดยเฉพาะในดาน

การคาขายออนไลน เชน  มีการใชคอมพิวเตอรในการซื้อ-ขายสินคา ใชอินเทอรเน็ตเพื่อ

สืบคนขอมูลผลิตภัณฑ หรือรับ-สงขอมูลระหวางกันของผูคากับลูกคา รวมถึงองคกรท้ัง

ภาครัฐและเอกชนยังไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และเขามาใชงานในทุกระดับช้ันของ

องคกร ดังนั้นผูเรียนจึงตองมีความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีถูกตอง 

เหมาะสม เพื่อการเปนนักขายออนไลนท่ีประสบความสําเร็จ 

2 10 

กําไรหรือ

ขาดทุน 

 

ค 3.1 ม.4-

6/1 

- เขาใจและใชความรูทางสถิติ

ในการนําเสนอขอมูล และแปล

ความหมายของคาสถิติ เพื่อ

ประกอบการตัดสินใจ 

- สถิติและความนาจะเปน เปนศาสตรท่ีใชเปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจอยางมี

เหตุผล การแกปญหาสวนใหญมีความจําเปนตองใชขอมูลสารสนเทศและกระบวนการ

ทางสถิติมาชวยในการสรุปผลปญหาหรืองานตางๆ ในชีวิตประจําวันท้ังในวงการการ

คาขาย ธุรกิจและราชการ ตองใชสถิติมาชวยในการตัดสินใจและวางแผนผูเรียนจึงตอง

เรียนรูหลักการทางสถิติเบ้ืองตน รวมถึงความนาจะเปน อันเปนกระบวนการทาง

คณิตศาสตร เพื่อใชในการตัดสินใจและวางแผนการคาขายผลิตภัณฑของตนเอง 
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๑๘๓ 
 

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อการมีงานทําในศตวรรษที่ 21 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.2 

  

ช่ือหนวย 

การเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวช้ีวัด 
สาระสําคัญ จํานวนช่ัวโมง 

น้ําหนัก

คะแนน 

ช่ือ

หนวย 

การ

เรียนรู 

โฆษณา 

พาเพลนิ 

 

ท 2.1 ม.4-

6/1 

- เขียนส่ือสารในรูปแบบ 

ตาง ๆ ได ตรงตามวัตถุประสงค 

โดยใชภาษาเรียบเรียงถูกตอง มี

ขอมูล และสาระสําคัญชัดเจน     

- การเขียนเปนทักษะการส่ือสารท่ีสําคัญในการคาขายออนไลน ผูเรียนจึงตองเรียนรูและ

ฝกฝน  

การเขียนส่ือสารในรูปแบบตาง ๆ เชน เขียนประกาศ เชิญชวน โฆษณาโนมนาวใจ การ

กรอกแบบรายการ 

ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการทําธุรกิจการคา ซึ่งเปนรูปแบบการเขียนท่ีผูเรียนตองนํามาใชใน

การคิด 

สรางสรรค ออกแบบขอความโฆษณา การคิดวลีเด็ดท่ีนาจดจําใหกับผลิตภัณฑของ

ตนเอง 

 

 

 

1 5 

 

 

 



๑๘๔ 
 

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อการมีงานทําในศตวรรษที่ 21 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.2 

  

ช่ือหนวย 

การเรียนรู 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระสําคัญ 

จํานวน

ช่ัวโมง 

น้ําหนัก

คะแนน 

โฆษณา 

พาเพลนิ 

(ตอ) 

 

ท 3.1 ม.4-

6/5 

- พูดในโอกาสตาง ๆ แสดง

ทรรศนะ โตแยง  โนมนาวใจ  

และเสนอแนวคิดใหมดวยภาษา

ถูกตองเหมาะสม 

- การพูดเปนทักษะการส่ือสารท่ีสําคัญในการคาขายออนไลน ผูเรียนจึงตองเรียนรูและ

ฝกฝนการพูด          ในโอกาสตาง ๆ ไดแก การพูดโนมนาวนําเสนอสินคา โฆษณาเชิญ

ชวน พูดอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติของสินคา เปนตน 

1 5 

คิดสักนิด 

สิทธิของเรา 

พ 1.4 ม.4-

6/3 

- ปฏิบัติตนตามสิทธิของ

ผูบริโภค 

-สิทธิของผูบริโภคเปนส่ิงท่ีผูเรียนในฐานะผูซื้อและผูคาขายออนไลน ตองศึกษาและทํา

ความเขาใจกับบริบทขอปฏิบัติตาง ๆ เพื่อมิใหตนเองในฐานะผูคากระทําการใดๆ อันเปน

การละเมิดสิทธิของผูบริโภค 

 

2 5 

Laws for 

online 

shop 

 

ส 2.1 ม.4-

6/1 

- วิเคราะหและปฏิบัติตนตาม

กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ

และสังคมโลก 

ปจจุบันธุรกิจคาขายบนโลกออนไลนไดรับความนิยมมากข้ึน การปกปองคุมครอง

ผูบริโภค จึงเปนเรื่องสําคัญ แตเดิมธุรกิจลักษณะนี้ตองอาศัยความไวเนื้อเช่ือใจกันอยาง

เดียว บางครั้งก็ละเลยการตรวจสอบขอเท็จจริง ทําใหเกิดการหลอกลวงสรางความ

เสียหาย ซึ่งลดทอนความมั่นใจของธุรกิจออนไลน               (E-Commerce)  ดังนั้น 

ท้ังผูคาและลูกคาจึงตองมีความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับตนเองและ

ธุรกิจออนไลน  เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค              

การใชทรัพยากรท่ีมีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา  รวมท้ังเขาใจหลักการ

ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 
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๑๘๕ 
 

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อการมีงานทําในศตวรรษที่ 21 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.2 

  

ช่ือหนวย 

การเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวช้ีวัด 
สาระสําคัญ จํานวนช่ัวโมง 

น้ําหนัก

คะแนน 

ช่ือ

หนวย 

การ

เรียนรู 

เจรจาพาที 

 

อ 4.2 ม.4-

6/1 

- ใชภาษาตางประเทศในการ

สืบคน/คนควา รวบรวม 

วิเคราะห และสรุปความรู/

ขอมูลตางๆ จากส่ือและแหลง

การเรียนรูตางๆ ในการศึกษา

ตอและประกอบอาชีพ 

- ภาษาอังกฤษคือภาษาตางประเทศท่ีเปนภาษาสากลใชส่ือสารกันท่ัวโลก ผูเรียนจึงตอง

เรียนรูท่ีจะใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือพื้นฐานในการนําเสนอขอมูลสินคา เพื่อสราง

ฐานลูกคาใหเพิ่มข้ึน รวมถึงการท่ีผูเรียนจะไดใชภาษาอังกฤษในการสืบคน คนควา

ความรู ขอมูลตาง ๆ จากแหลงเรียนรูมาใชพัฒนาปรับปรุงการคาขายออนไลน หรือใช

สรางโอกาสทางการศึกษาตอและประกอบอาชีพในอนาคต 

2 5 

สอบกลางภาค 20 

สอบปลายภาค 20 



๑๘๖ 
 

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อการมีงานทําในศตวรรษที่ 21 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.2 

  

หนวยการจัดการเรียนรู 
 
 

เร่ือง   นักขายออนไลน (คุกก้ีอบกรอบ)                                รายวิชา บูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรู  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6                       ภาคเรียนท่ี  1 – 2                          เวลาเรียน   20   ช่ัวโมง 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 
  

การงานอาชีพ   
มาตรฐาน ง 2.1 เขาใจ มีทักษะท่ีจําเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใชเทคโนโลยี 

เพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และเจตคติท่ีดีตออาชีพ 
 ตัวช้ีวัด ม.4-6/3  มีประสบการณในอาชีพท่ีถนัดและสนใจ 
ศิลปะ   

มาตรฐาน ศ 1.1 สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ  
วิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระช่ืนชม และประยุกตใชในชีวิต 
ประจําวัน  

ตัวช้ีวัด ศ 1.1 ม.4-6/1 สรางสรรคงานทัศนศิลปดวยเทคโนโลยีตาง ๆ โดยเนนหลักการออกแบบและ
การจัดองคประกอบศิลป 
วิทยาศาสตร  

มาตรฐาน  ว ๔.๒   เขาใจและใชแนวคิดเชิงคํานวณในการแกปญหาท่ีพบในชีวิตจริงอยางเปนข้ันตอนและ
เปนระบบใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรูการทํางานและการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ
รูเทาทันและมีจริยธรรม 

ตัวช้ีวัด  ม.4-6/1  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอ และแบงปนขอมูลอยางปลอดภัย มีจริยธรรม 
และวิเคราะหการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม 
คณิตศาสตร  

มาตรฐาน ค 3.1 เขาใจกระบวนการทางสถิติและใชความรูทางสถิติในการแกปญหา 
 ตัวช้ีวัด ม.๔-6/1 เขาใจและใชความรูทางสถิติในการนําเสนอขอมูล และแปลความหมายของคาสถิติ 
เพื่อประกอบการตัดสินใจ 
ภาษาไทย  

มาตรฐาน ท 2.1 ใชกระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราว 

ในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 

 ตัวช้ีวัด ม.4-6/1  เขียนส่ือสารในรูปแบบตาง ๆ ได ตรงตามวัตถุประสงค โดยใชภาษาเรียบเรียงถูกตอง  
มีขอมูล และสาระสําคัญชัดเจน     

ตัวช้ีวัด ม.4-6/4  ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบตาง ๆ   
 

มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด และ
ความรูสึกในโอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค      



๑๘๗ 
 

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อการมีงานทําในศตวรรษที่ 21 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.2 

  

ตัวช้ีวัด ม.4-6/5  พูดในโอกาสตาง ๆ พูดแสดงทรรศนะ โตแยง  โนมนาวใจ และเสนอแนวคิดใหมดวย
ภาษาถูกตองเหมาะสม 
ตางประเทศ  

มาตรฐาน อ ๔.๒ ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอการประกอบอาชีพและการ 
แลกเปล่ียนเรียนรูกับสังคมโลก 

ตัวช้ีวัด ม.๔-๖/๑  ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/คนควา รวบรวม วิเคราะห และสรุปความรู/ขอมูล 
ตางๆ จากส่ือและแหลงการเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ 
สุขศึกษาและพลศึกษา   

มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ  การดํารงสุขภาพ  การปองกันโรค 
และการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ  

ตัวช้ีวัด ม. 4-6/3 ปฏิบัติตนตามสิทธิของผูบริโภค 
 

2. สาระสําคัญ / ความคิดรวบยอด 

การงานอาชีพ  
- กิจกรรมอาชีพ คือ ส่ิงท่ีผูเรียนปฏิบัติเพื่อใหเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับอาชีพ ท้ังดานการวางแผน การใช

ทักษะ นวัตกรรมในอาชีพ การจัดการผลผลิต และการจัดการดานการตลาด  โดยผลิตภัณฑในกิจกรรมนี้ ไดแก 
คุกกี้อบกรอบ  ผูเรียนตองเรียนรูหลักการท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการผลิต และพัฒนาบุคลิกภาพของผูเรียน
ใหเหมาะสมกับอาชีพ รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับอาชีพ  
ศิลปะ 

- บรรจุภัณฑเปนปจจัยสําคัญอีกปจจัยหนึ่งในการเลือกซื้อผลิตภัณฑของผูบริโภค ดังนั้น การออกแบบ      
บรรจุภัณฑจึงเปนสวนสําคัญท่ีผูเรียนตองเรียนรูหลักการออกแบบและการจัดองคประกอบศิลป เพื่อนําความรูท่ี
ไดมาใชในการออกแบบบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑตนเอง  
วิทยาศาสตร 

- ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในชีวิตประจําวันอยางมาก โดยเฉพาะในดานการคาขายออนไลน 
เชน มีการใชคอมพิวเตอรในการซื้อ-ขายสินคา ใชอินเทอรเน็ตเพื่อสืบคนขอมูลผลิตภัณฑ หรือรับ-สงขอมูลระหวาง
กันของผูคากับลูกคา รวมถึงองคกรท้ังภาครัฐและเอกชนยังไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และเขามาใชงาน               
ในทุกระดับช้ันขององคกร ดังนั้นผูเรียนจึงตองมีความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีถูกตอง 
เหมาะสม เพื่อการเปนนักขายออนไลนท่ีประสบความสําเร็จ  
 

คณิตศาสตร 
- สถิติและความนาจะเปน เปนศาสตรท่ีใชเปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจอยางมีเหตุผล การแกปญหา

สวนใหญมีความจําเปนตองใชขอมูลสารสนเทศและกระบวนการทางสถิติมาชวยในการสรุปผลปญหาหรืองาน            
ตาง ๆ ในชีวิตประจําวันท้ังในวงการการคาขาย ธุรกิจและราชการ ตองใชสถิติมาชวยในการตัดสินใจและวางแผน
ผูเรียนจึงตองเรียนรูหลักการทางสถิติเบ้ืองตน รวมถึงความนาจะเปน อันเปนกระบวนการทางคณิตศาสตร เพื่อใช
ในการตัดสินใจและวางแผนการคาขายผลิตภัณฑของตนเอง 
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ภาษาไทย 
- การเขียนเปนทักษะการส่ือสารท่ีสําคัญในการคาขายออนไลน ผูเรียนจึงตองเรียนรูและฝกฝนการเขียน

ส่ือสารในรูปแบบตาง ๆ เชน เขียนประกาศ  เชิญชวน โฆษณาโนมนาวใจ การกรอกแบบรายการตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับการทําธุรกิจการคา ซึ่งเปนรูปแบบการเขียนท่ีผูเรียนตองนํามาใชในการคิดสรางสรรคออกแบบขอความโฆษณา 
การคิดวลีเด็ดท่ีนาจดจําใหกับผลิตภัณฑของตนเอง  

- การพูดเปนทักษะการส่ือสารท่ีสําคัญในการคาขายออนไลน ผูเรียนจึงตองเรียนรูและฝกฝนการพูดใน
โอกาสตาง ๆ ไดแก การพูดโนมนาวนําเสนอสินคา โฆษณาเชิญชวน พูดอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติของสินคา เปน
ตน 
สุขศึกษา 

- สิทธิของผูบริโภคเปนส่ิงท่ีผูเรียนในฐานะผูซื้อและผูคาขายออนไลน ตองศึกษาและทําความเขาใจกับ
บริบทขอปฏิบัติตาง ๆ เพื่อมิใหตนเองในฐานะผูคากระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดสิทธิของผูบริโภค  
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

- ปจจุบันธุรกิจคาขายบนโลกออนไลนไดรับความนิยมมากข้ึน การปกปองคุมครองผูบริโภคจึงเปนเรื่อง
สําคัญ แตเดิมธุรกิจลักษณะนี้ตองอาศัยความไวเนื้อเช่ือใจกันอยางเดียว บางครั้งก็ละเลยการตรวจสอบขอเท็จจริง 
ทําใหเกิดการหลอกลวงสรางความเสียหาย ซึ่งลดทอนความมั่นใจของธุรกิจออนไลน (E-Commerce)  ดังนั้น             
ท้ังผูคาและลูกคาจึงตองมีความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับตนเองและธุรกิจออนไลน 

- เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การใชทรัพยากรท่ีมีอยูจํากัดได
อยางมีประสิทธิภาพและคุมคา  รวมท้ังเขาใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 
ภาษาตางประเทศ 

- ภาษาอังกฤษคือภาษาตางประเทศท่ีเปนภาษาสากลใชส่ือสารกันท่ัวโลก ผูเรียนจึงตองเรียนรูท่ีจะใช
ภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือพื้นฐานในการนําเสนอขอมูลสินคา เพื่อสรางฐานลูกคาใหเพิ่มข้ึน รวมถึงการท่ีผูเรียนจะ
ไดใชภาษาอังกฤษในการสืบคน คนควาความรู ขอมูลตาง ๆ จากแหลงเรียนรูมาใชพัฒนาปรับปรุงการคาขาย
ออนไลน หรือใชสรางโอกาสทางการศึกษาตอและประกอบอาชีพในอนาคต  

๓. สาระการเรียนรู 
  ๓.๑. ความรู  

๓.๑.๑ กิจกรรมอาชีพ 
๓.๑.๒ ทฤษฎีการวิจารณศิลปะ 
๓.๑.๓ ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ 
๓.๑.๔ วิธีการนําเสนอสารสนเทศและประโยชนจากสารสนเทศ  
๓.๑.๕ เทคนิคการนําเสนอ 
๓.๑.๖ รูปแบบของสารสนเทศ 

      ๓.๑.๗ การหามัธยฐานของขอมูล 
   ๓.๑.๘ หลักการเขียนส่ือสารในรูปแบบตางๆ 

๓.๑.๙ ประเภทของงานเขียน 
๓.๑.๑๐ หลักการพูดและการเสนอแนวคิดใหม 
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๓.๑.๑๑ การปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพและสิทธิของผูบริโภค 
๓.๑.๑๒ กฎหมายแพงและกฎหมายอาญาท่ีเกี่ยวของ 
๓.๑.๑๓ การใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/คนควา ศึกษาตอและประกอบอาชีพ 

 
๓.๒ ทักษะกระบวนการ   

๓.๒.๑ พฤติกรรมในการทํางานรวมกับผูอื่น 
๓.๒.๒ ทักษะการใชอุปกรณ และเครื่องมือเทคโนโลยีในการทํางาน 
๓.๒.๓ ทักษะในการปฏิบัติตนในการประกอบอาชีพ 

   ๓.๒.๔ การลงมือปฏิบัติสรางสรรคงาน 
๓.๒.๕ ทักษะการคิดวิเคราะห 
๓.๒.๖ การนําเสนอขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  
๓.๒.๗ การแปลความหมายของคาสถิติ 
๓.๒.๘ ฝกทักษะการเขียนส่ือสารในรูปแบบตาง ๆ  
๓.๒.๙ แยกแยะประเภทของการเขียนรูปแบบตาง ๆ 

   ๓.๒.๑๐ การปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพและหาแนวทางปองกัน 
   ๓.๒.๑๑ วิเคราะหสิทธิของผูบริโภค 
   ๓.๒.๑๒ วิเคราะหเลือกใชกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับสถานการณไดถูกตอง 

๓.๒.๑๓ ทักษะการใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/คนควา รวบรวม วิเคราะห 
 

4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

  ความสามารถในการส่ือสาร   
  ความสามารถในการคิด   
  ความสามารถในการแกปญหา 
  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  
 ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

 
       5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 รักชาติ ศาสน กษัตริย     
 ซื่อสัตย สุจริต       
 มีวินัย             
 ใฝเรียนรู 
 อยูอยางพอเพียง     
 มุงมั่นในการทํางาน    
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 รักความเปนไทย   
 มีจิตสาธารณะ 

 
ดานการอาน คิด เขียน วิเคราะห 

 อาน       คิด เขียน     วิเคราะห 
 

       6. ช้ินงาน / ภาระงาน (รวบยอด) 

1. การออกแบบส่ิงบรรจุภัณฑ  ผลิตภัณฑคุกกี้อบกรอบและขายสินคาได 
 

       7. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู   

๗.1  วิธีการวัดและประเมินผล 
   -  ตรวจช้ินงานส่ิงบรรจุภัณฑ  ผลิตภัณฑคุกกี้อบกรอบ 
  ๗.2  เครื่องมือ 

- แบบประเมินผลิตภัณฑคุกกี้อบกรอบและการขายคุกกี้อบกรอบ 
๗.3  การประเมินผลตัวช้ีวัด 

1)  การประเมินผลิตภัณฑคุกกี้อบกรอบและการขาย   
ใหผูสอนพิจารณาจากเกณฑการประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)  เรื่อง ผลิตภัณฑคุกกี้อบกรอบและ 

การขาย 
 

เกณฑการประเมิน 
ระดับคุณภาพ / คะแนน 

ดีเยี่ยม (4) ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 
๑. ปริมาณการขาย 
๒. เทคนิคการขาย 
   ขนมคุกกี้อบกรอบ 
๓. กําไรท่ีเกิด 
   จากการขาย 
 
 
 

- ขายไดรอยละ ๙๐  
  ข้ึนไป 
- บรรจุภัณฑ  
  นาสนใจมากท่ีสุด 
- ขายได 
  อยางตอเนื่อง 
  ดวยตนเอง 
  พรอมท้ังมีการ 
  บริการการขาย 
  ท่ีดีเยี่ยม 

- ขายไดรอยละ ๗๐   
  แตไมเกินรอยละ ๙๐ 
- บรรจุภัณฑนาสนใจ  
  มาก 
- ขายไดอยางตอเนื่อง 
  ดวยตนเอง 

- ขายไดรอยละ ๕๐  
  แตไมเกินรอยละ ๗๐ 
- บรรจุภัณฑนาสนใจ 
  ปานกลาง 
- ขายไดอยางตอเนื่อง 
  แตตองมีครูอธิบาย 
  และใหคําแนะนํา 
  ในบางครั้ง 

- ขายไดนอยกวา   
  รอยละ ๕๐ 
- บรรจุภัณฑ 
  นาสนใจนอย 
- ขายไดอยางตอเนื่อง 
  โดยตองมีครูอธิบาย 
  และใหคําแนะนํา 
  ทุกครั้ง 
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑการใหคะแนนตัดสินระดับคุณภาพช้ินงาน/ภาระงาน 

ระดับ   4 หมายถึง  ดีเยี่ยม  = 9 - 10 คะแนน 
ระดับ   3 หมายถึง  ดี  = 7 - 8  คะแนน 
ระดับ   2 หมายถึง  พอใช  = 5 – 6 คะแนน 
ระดับ   1 หมายถึง  ปรับปรุง  = 1 - 4 คะแนน  

 
8. กิจกรรมการเรียนรู 
กิจกรรมการเรียนรูการงานอาชีพ     

๑. นักเรียนศึกษากิจกรรมอาชีพ จากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การอาชีพ ม. 4–6   
๒. นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากส่ือการเรียนรู PowerPoint การอาชีพ ม. 4–6  เรื่อง กิจกรรมอาชีพ  
๓. นักเรียนแบงกลุม รวบรวมกิจกรรมท่ีปฏิบัติในการขายสินคานั้น ๆ สรุป แลวสงตัวแทนกลุมนําเสนอ

ผลงานหนาช้ันเรียน 
๔. ครูเสริมความรูอาชีพเกี่ยวกับการคาขายออนไลนในประเทศไทย ท่ีประสบความสําเร็จอยางสูง  

    ๕. นักเรียนรวมกนัแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการขายสินคา  
๖. นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากส่ือการเรียนรู PowerPoint การอาชีพ ม. 4–6 เรื่อง การขายออนไลน  
๗. นักเรียนรวมกนัวางแผนการขายสินคาและแสดงผลงานของหอง  
๘. ครูใหคําแนะนําวิธีการปฏิบัติงานและเปนท่ีปรึกษาในการจัดทําผลิตภัณฑขนมอบ 

         ๙. นักเรียนรวมกนัอภิปรายสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมอาชีพ (การขายออนไลน) 
๑๐. นักเรียนไปสัมภาษณผูรูเกี่ยวกับโครงงานอาชีพ แลวบันทึกผล  
๑๑. นักเรียนแบงกลุม สมมุติใหแตละกลุมเปนเจาของผลิตภัณฑสินคา  แตละกลุมสรางแผนผังในการขาย

ผลิตภัณฑของตนเอง นําเสนอผลงานหนาช้ันเรียนพรอมกับเปดโอกาสใหเพื่อน กลุมอื่นวิจารณ  
๑๒. นักเรียนแบงกลุม ชวยกันวางแผนการขายผลิตภัณฑของตนเอง โดยเขียนแผนท่ีความคิดสรุป

ภาพรวมของงาน 
๑๓. นักเรียนทํากิจกรรม  การขายผลิตภัณฑของตนเอง 
๑๔. นักเรียนสามารถนําทักษะในการทํากิจกรรมอาชีพไปประกอบอาชีพในอนาคตได 

กิจกรรมการเรียนรูศิลปะ     
 1. ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ 
 2. เทคนิค วัสดุ อุปกรณ กระบวนการในการสรางงานทัศนศิลป 
 3. การออกแบบงานทัศนศิลป 
 4. ทฤษฎีการวิจารณศิลปะ 
 5. การสรางงานทัศนศิลปจากแนวคิด และวิธีการของศิลปน 

กิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร 
๑. ข้ันสรางความสนใจ (Engagement :  E1) 

          ครูนําคลิปวีดีโอเกี่ยวกับรูปแบบของขอมูลสารสนเทศมาใหนร.ดู 
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๒. ข้ันสํารวจและคนหา (Exploration :  E2) 
         นักเรียนแบงออกเปนกลุม กลุมละ 5 คน คละเพศและความสามารถ 
  ๓. ข้ันอธิบายและลงขอสรุป (Explanation :  E3) 
          ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปเกี่ยวกับ 

๔. ข้ันขยายความรู (Elaboration : E4) 
        นักเรียนแตละกลุมรวมระดมสมอง และอภิปรายเกี่ยวกับขอมูลท่ีแตละคนหามาในกลุมของ
ตนเอง 

๕. ข้ันประเมิน (Evaluation : E5) 
          ๕.๑ นักเรียนนําเสนอขอมูลสารสนเทศท่ีตนเองสนใจ 
         ๕.๒ สังเกตพฤติกรรมการนําเสนอของนักเรียน 
กิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร 

1. การหามัธยฐานของขอมูลท่ีไมแจกแจงความถ่ี  แบงเปน การหามัธยฐานของขอมูลท่ีไมแจกแจงความถ่ี  
โดยไมแจกแจงความถ่ีไว   การหามัธยฐาน ของขอมูล  มีลําดับข้ันตอนดังนี ้

1.1  เรียงขอมูลจากคานอยไปหาคามาก 
1.2  หาตําแหนงของมัธยฐาน ถาขอมูลมีท้ังหมด N คาจะไดวา 

                                 ตําแหนงของมัธยฐาน = 
2

1+N  

1.3  ถา N เปนจํานวนค่ีมัธยฐานจะเทากับ คาในขอมูลท่ีอยูในตําแหนง 

                  
2

1+N  

1.4  ถา N เปนจํานวนคู มัธยฐานจะเทากับคาเฉล่ียของคาในขอมูล ซึ่งอยูใน 

ตําแหนง  
2
N  และ 

2
N  + 1 

2.  การหามัธยฐานของขอมูลท่ีไมจัดเปนอันตรภาคช้ัน แตแจกแจงความถ่ีไว 
               2.1  การหามัธยฐานในกรณีนี้  จะตองสรางความถ่ีสะสม  แลวดูวาตําแหนงของมัธยฐาน 
อยูตรงกันหรือภายใตความถ่ีสะสมของคาใน  ดังตัวอยางตอไปนี ้

3.   การหามัธยฐานของขอมูลท่ีแจกแจงความถ่ี 
ในการหามัธยฐานของขอมูลท่ีแจกแจงความถ่ี  มีสูตรในการหา  ดังนี้ 

                         Med    =   I
F

FN

L
M

L
)2(

∑−
+  

               เมื่อ        L          แทน ขอบลางของอันตรภาคช้ันท่ีมีมัธยฐานอยู 
                          ∑ LF       แทน ผลบวกของความถ่ีสะสมของอันตรภาคช้ันท่ีมีคานอย 

    กอนถึงอันตรภาคช้ันท่ีมีมัธยฐานอยู 
                          MF  แทน ความถ่ีของอันตรภาคช้ันท่ีมีมัธยฐานอยู 
                           I แทน ความกวางของอันตรภาคช้ันท่ีมีมัธยฐานอยู 
                         

2
N  แทน ตําแหนงของมัธยฐาน 
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กิจกรรมการเรียนรูภาษาไทย 
 1. นักเรียนศึกษาหลักการเขียนส่ือสารในรูปแบบตาง ๆ เพื่อนํามาใชในการเขียนและออกแบบโฆษณา
สินคาและบริการของตนเอง  
 2. นักเรียนศึกษาประเภทของงานเขียน อธิบายลักษณะเดนและความแตกตางของงานเขียนแตละ
ประเภทได เพื่อนําความรูมาใชตัดสินใจเลือกผลิตงานเขียนท่ีเหมาะสมกับการโฆษณาสินคาและบริการของตนเอง 
 3. นักเรียนสรุปหลักการและวิธีการเขียนในรูปแบบตาง ๆ 
 4. นักเรียนฝกเขียนและออกแบบโฆษณาสินคาและบริการของตนเอง 
 5. นักเรียนเขียนบทพูดเพื่อใชในการถายทําวีดิทัศนโฆษณาสินคาหรือถายทอดสดผานชองทางส่ือ
ออนไลน 
 6. นักเรียนถายทําวีดิทัศนโฆษณาสินคาหรือถายทอดสดผานชองทางส่ือออนไลนจริง 
 7. นักเรียนรวมกนัสรุปเทคนิคการใชภาษาส่ือความโฆษณา 
กิจกรรมการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 1. ใหนักเรียนสรุปความรูเกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานของผูบริโภคและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการคุมครอง
ผูบริโภค 

2. ใหนักเรียนศึกษาความรูเกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานของผูบริโภคและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการคุมครอง
ผูบริโภคจากหนังสือเรียนและใบงาน 

3. นักเรียนรวมกนัสรุปความรู  แลวนําความรูท่ีไดรับไปปรับใชในการวางแผนการใชสิทธิพื้นฐานของ
ผูบริโภคและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค 

5. ครูและนักเรียนรวมกันกําหนดเวลาในการสงและนําเสนอผลงาน 
กิจกรรมการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

1. นักเรียนศึกษากฎหมายแพงและกฎหมายอาญาท่ีเกี่ยวของกับการคาขายออนไลน  
 2. นักเรียนศึกษากฎหมายอื่นท่ีสําคัญ ไดแก กฎหมายคุมครองผูบริโภค 
 3. นักเรียนสรุปขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการทําธุรกิจคาขายออนไลน 
กิจกรรมการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 ๑. นักเรียนศึกษาคําศัพท  สํานวนภาษา  โครงสรางประโยคและวิธีการในการสืบคนขอมูลจากส่ือและ
แหลงเรียนรูในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 

๒. นักเรียนใชภาษาตางประเทศสืบคน  รวบรวม  วิเคราะห  สรุปความรูจากแหลงเรียนรูท่ีนําไปใชเพื่อ
การศึกษาตอและประกอบอาชีพ 

9. สื่อ/อุปกรณ / แหลงเรียนรู 
 ๙.๑ สื่อการเรียนรู 
  ๙.๑.๑ ส่ือส่ิงพิมพ เชน หนังสือหรือเอกสารเผยแพรเกี่ยวกับกิจกรรมอาชีพ/ผูประกอบการ   
          ๙.๑.๒ หนังสือเรียน ท้ัง ๘ กลุมสาระฯ ระดับช้ัน ม.๔-๖  
          ๙.๑.๓ คูมือการสอน  
         ๙.๑.๔ ส่ือการเรียนรู PowerPoint  
     ๙.๑.๕ วัสดุ วัตถุดิบและอุปกรณ อื่น ๆ 
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๙.๑.๖ ใบความรูตาง ๆ 
๙.๑.๗ ประมวลกฎหมายแพงเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา (การซื้อขาย ขายฝาก) 

            ๙.๑.๘ กฎหมายคุมครองผูบริโภค 
 ๙.๒ แหลงเรียนรู 
  ๙.๑.๑ อินเทอรเน็ต   
          ๙.๑.๒ แหลงเรียนรู  
 

๑๐. เวลาเรียน / จํานวนช่ัวโมง 
  ใชเวลาเรียน    ๒๐  ช่ัวโมง 
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ช่ือ...................................................................................................นามสกุล...................................................................................................ช้ัน...............เลขท่ี............ 
คําช้ีแจง : ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับคะแนน 

สมรรถนะดาน รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
ดี

เย่ียม
(3) 

ดี 
(2) 

พอใช
(1) 

ปรับปรุง
(0) 

1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

1.1 มีความสามารถในการรับ-สงสาร     
1.2 มีความสามารถในการถายทอดความรู ความคิดความเขาใจของตนเอง โดย
ใชภาษาอยางเหมาะสม 

    

1.3 ใชวิธีการสื่อสารท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ     
1.4  วิเคราะหแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล     
1.5 เลือกรับและไมรับขอมูลขาวสารดวยเหตุผลและถูกตอง     
สรุปผลการประเมิน     

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

2.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห     
2.2 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค     
2.3 สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ     
2.4  มีความสามารถในการคิดอยางมีระบบ     
2.5 ตัดสินใจแกปญหาเกี่ยวกับตนเองไดอยางเหมาะสม     
สรุปผลการประเมิน     

3.ความสามารถ 
ในการแกปญหา 

3.1 สามารถแกปญหาและอุปสรรคตางๆ ท่ีเผชิญได     
3.2 ใชเหตุผลในการแกปญหา     
3.3 เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงในสังคม     
3.4 แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปอง กันและแกไขปญหา     
3.5 สามารถติดสินใจไดเหมาะสมตามวัย     
สรุปผลการประเมิน     

4. ความสามารถ 
ในการใชทักษะ 
ชีวิต 

4.1 เรียนรูดวยตนเองไดเหมาะสมตามวัย     
4.2 สามารถทํางานกลุมรวมกับผูอ่ืนได     
4.3 นําความรูท่ีไดไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน     
4.4 จัดการปญหาและความขัดแยงไดเหมาะสม     
4.5 หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคท่ีสงผลกระทบตอตนเอง     
สรุปผลการประเมิน     

เกณฑการใหคะแนนระดับคุณภาพ  
 ดีเย่ียม  -   พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ําเสมอ  ให  3  คะแนน   
 ดี  -   พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง  ให  2  คะแนน   
 พอใช  -   พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครัง้   ให  1  คะแนน   
 ปรับปรุง  -   ไมเคยปฏิบัติพฤติกรรม   ให  0  คะแนน   
 
 

แบบประเมนิสมรรถนะสําคญัของผูเรียน 
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คําช้ีแจง : ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด  ลงในชองท่ีตรงกับระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค รายการประเมิน ระดับคะแนน 
1. รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

 
 

1.1 ยืนตรงเคารพธงชาติ และรองเพลงชาติได 3   2   1 
1.2 เขารวมกิจกรรมท่ีสรางความสามัคคีปรองดอง และเปนประโยชนตอโรงเรียน    
1.3 เขารวมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ ปฏิบัติตามหลักศาสนา    
1.4 เขารวมกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยตามท่ีโรงเรียนจัดข้ึน    

2. ซื่อสัตย สุจริต 2.1 ใหขอมูลท่ีถูกตองและเปนจริง    
2.2 ปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกตอง     

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของครอบครัว 
มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  ในชีวิตประจําวัน 

   

4. ใฝเรียนรู 4.1 รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน และนําไปปฏิบัติได    
4.2 รูจักจัดสรรเวลาใหเหมาะสม    
4.3 เช่ือฟงคําสั่งสอนของบิดา-มารดา โดยไมโตแยง    
4.4 ต้ังใจเรียน    

5. อยูอยางพอเพียง 5.1 ใชทรัพยสินและสิ่งของของโรงเรียนอยางประหยัด    
5.2 ใชอุปกรณการเรียนอยางประหยัดและรูคุณคา    
5.3 ใชจายอยางประหยัดและมีการเก็บออมเงิน    

6. มุงมั่นในการทํางาน 6.1 มีความต้ังใจและพยายามในการท างานท่ีไดรับมอบหมาย 6.2 มีความอดทนและไม
ทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสําเร็จ 

   

6.1 มีความต้ังใจและพยายามในการท างานท่ีไดรับมอบหมาย 6.2 มีความอดทนและไม
ทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสําเร็จ 

   

7. รักความเปนไทย 7.1 มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย    
7.2 เห็นคุณคาและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รูจักชวยพอแม ผูปกครอง และครูทํางาน    
8.2 รูจักการดูแลรักษาทรัพยสมบัติและสิ่งแวดลอมของหองเรียนและโรงเรียน    

 

เกณฑการใหคะแนนระดับคุณภาพ   
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ําเสมอ             ให  3  คะแนน   ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง             ให  2  คะแนน   51-60 ดีมาก 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง              ให  1  คะแนน   41-50 ดี 

   ไมเคยปฏิบัติพฤติกรรม   ให  0  คะแนน   30-40 พอใช 

 ตํ่ากวา 30 ปรับปรุง 

 
 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
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ตัวอยาง  

แผนการจัดการเรยีนรูที่ 1 

เร่ือง   ออกแบบบรรจุภัณฑ 
รายวิชา นักขายออนไลน            กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6          เวลาเรียน  3  ช่ัวโมง                 จํานวนหนวยกิต 0.5 หนวยกิต 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน ศ 1.1 
สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ วิจารณคุณคางานทัศนศิลป 
ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระช่ืนชมและประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
ตัวช้ีวัด ม.4-6/1 สรางสรรคงานทัศนศิลปดวยเทคโนโลยีตาง ๆ โดยเนนหลักการออกแบบและการจัด
องคประกอบศิลป 
 

2. จุดประสงคการเรียนรู 

 2.1 นักเรียนอธิบายทัศนธาตุและหลักการออกแบบงานทัศนศิลปไดถูกตอง 
 2.2 นักเรียนใชความรูทางทฤษฎีมาออกแบบช้ินงานจริงได 
 2.3 นักเรียนใชกระบวนการคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรคในการออกแบบช้ินงานไดอยางเหมาะสม 

3. สาระการเรียนรู  

 ความรู  
3.1.1 ทฤษฎีการวิจารณศิลปะ 
3.1.2 ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ 
 ทักษะกระบวนการ   
3.2.1 ฝกปฏิบัติสรางสรรคช้ินงาน  
3.2.2 ทักษะการคิดวิเคราะห 

4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแกปญหา 
4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
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5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1. มีวินัย 
2. ใฝเรียนรู 
3. มุงมั่นในการทํางาน 

6. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

บรรจุภัณฑเปนปจจัยสําคัญอีกปจจัยหนึ่งในการเลือกซื้อผลิตภัณฑของผูบริโภค ดังนั้น การออกแบบบรรจุภัณฑ            
จึงเปนสวนสําคัญท่ีผูเรียนตองเรียนรูหลักการออกแบบและการจัดองคประกอบศิลป เพื่อนําความรูท่ีไดมาใชในการ
ออกแบบบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑตนเอง 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู 

   ข้ันนํา 
ช่ัวโมงท่ี 1 
1. นักเรียนดูตราสัญญาลักษณ (โลโก)และบรรจุภัณฑ รอบๆ ตัวแลวสุมเรียกนักเรียนประมาณ 2-3 คน โดยต้ัง
ประเด็นถามวา นักเรียนคิดเห็นและมีความรูสึกแบบใดกับตราสัญญาลักษณ (โลโก)และบรรจุภัณฑท่ีอยูรอบๆตัว 
2. นักเรียนดูตราสัญญาลักษณ (โลโก)และบรรจุภัณฑ แลวรวมกันวิเคราะหวาตราสัญญาลักษณ (โลโก)และบรรจุ
ภัณฑ ท่ีนักเรียนเห็นมีองคประกอบอะไร ท่ีสามารถดึงดูดใหผูคนสนใจ 
   ข้ันสอน 
3. ครูอธิบายเช่ือมโยงถึงองคประกอบสําคัญท่ีทําใหตราสัญญาลักษณ (โลโก)และบรรจุภัณฑ มีความสวยงามนั้น
จะตองประกอบดวยการนําทัศนธาตุตางๆ มาจัดวางตามหลักการจัดองคประกอบศิลปพรอมแจกใบความรู 
4. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 5 คน ตามความสมัครใจ แลวใหแตละกลุมรวมกันออกแบบตราสัญญาลักษณ  
(โลโก) โดยใชความรูเดิมเกี่ยวกับทัศนธาตุท่ีเคยเรียนมา ลงมือปฏิบัติ 
    ข้ันสรุป 
5. ครูคอยใหคําแนะนําและเพิ่มเติมในสวนท่ีบกพรอง 
  
ช่ัวโมงท่ี 2 
   ข้ันนํา 
1. ครูอธิบายเช่ือมโยงถึงองคประกอบสําคัญของทัศนธาตุตางๆ มาจัดวางตามหลักการจัดองคประกอบศิลป 
ท่ีทําใหการออกแบบตราสัญญาลักษณ (โลโก)และบรรจุภัณฑ มีความสวยงาม 
   ข้ันสอน 

1. ใหนักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอช้ินงาน การออกแบบตราสัญญาลักษณ (โลโก)และบรรจุภัณฑ   
2. ครูชมเชยกลุมท่ีนําเสนอผลงานไดดีและใหกําลังใจกลุมท่ีตองปรับปรุงแกไข 

    ข้ันสรุป 
3. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเกี่ยวกับทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ 
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8. วัสดุ อุปกรณ สื่อ และแหลงเรียนรู 

  8.1 หนังสือเรียน ทัศนศิลป ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
 8.2 ใบความรู 1.1 เรื่อง หลักการออกแบบและการจัดองคประกอบศิลป 
 8.3 ใบความรู 1.2 เรื่อง เทคนิค วัสดุ อุปกรณ กระบวนการในการสรางงานทัศนศิลป 
 8.4 ใบความรู 1.3 เรื่อง การออกแบบงานทัศนศิลป 
 8.5 ภาพตัวอยางการออกแบบ 
 8.6 วัสดุ อุปกรณท่ีใชในการออกแบบ 
 8.7 หองสมุด และแหลงขอมูลสารสนเทศ  

9. การวัดและประเมินผล 
 ช้ินงานท่ี 1 การออกแบบส่ิงบรรจุภัณฑ 
- การประเมินช้ินงาน ใหผูสอนพิจารณาจากเกณฑการประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)  เรื่อง การออกแบบส่ิงบรรจุ
ภัณฑ 
 

เกณฑการประเมิน 
ระดับคุณภาพ / คะแนน 

ดีเยี่ยม (4)  ดี (3)  พอใช (2) ปรับปรุง (1) 
1. การออกแบบและบรรจุ
ภัณฑ 

บรรจภุัณฑนาสนใจ
มากท่ีสุด 

บรรจภุัณฑนาสนใจ
มาก 

บรรจภุัณฑนาสนใจปาน
กลาง 

บรรจภุัณฑนาสนใจนอย 

 
เกณฑการประเมิน 

1. เกณฑการใหคะแนนตัดสินระดับคุณภาพช้ินงาน/ภาระงาน 
ระดับ   4 หมายถึง  ดีเยี่ยม  = 9 - 10 คะแนน 
ระดับ   3 หมายถึง  ดี  = 7 - 8  คะแนน 
ระดับ   2 หมายถึง  พอใช  = 5 – 6 คะแนน 
ระดับ   1 หมายถึง  ปรับปรุง  = 1 - 4 คะแนน  
 

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
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11. ความคิดเห็นของผูบริหาร 

....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
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ตัวอยาง  

แผนการจัดการเรยีนรูที่ 2 

เร่ือง   ภาษาสื่อความโฆษณา 
รายวิชา นักขายออนไลน                    กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6       เวลาเรียน  2  ช่ัวโมง             จํานวนหนวยกิต 0.5 หนวยกิต 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน ท 2.1 
ใชกระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงาน
ขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวัด ม.4-6/1  เขียนส่ือสารในรูปแบบตาง ๆ ได ตรงตามวัตถุประสงค โดยใชภาษาเรียบเรยีงถูกตอง                
มีขอมูล และสาระสําคัญชัดเจน     
ตัวช้ีวัด ม.4-6/4  ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบตาง ๆ 
  
มาตรฐาน ท 3.1 
สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู ความคิด และความรูสึกในโอกาสตาง ๆ              
อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค                                        
ตัวช้ีวัด ม.4-6/5  พูดในโอกาสตาง ๆ พูดแสดงทรรศนะ โตแยง  โนมนาวใจ  และเสนอแนวคิดใหม           ดวย
ภาษาถูกตองเหมาะสม 
2. จุดประสงคการเรียนรู 

 2.1 นักเรียนอธิบายการเขียนส่ือสารในรูปแบบตาง ๆ ไดถูกตอง 
 2.2 นักเรียนใชภาษาในการออกแบบโปสเตอรโฆษณาสินคาได 
 2.3 นักเรียนอธิบายหลักการพูดแสดงทรรศนะ พูดโนมนาวใจ และเสนอแนวคิดใหมไดถูกตอง 
 2.4 นักเรียนพูดนําเสนอสินคาไดอยางนาสนใจ ขอมูลครบถวน 
3. สาระการเรียนรู  

 ความรู  
3.1.1 หลักการเขียนส่ือสารในรูปแบบตางๆ 
3.1.2 ประเภทของงานเขียน 
3.1.3 หลักการพูดแสดงทรรศนะ พูดโนมนาวใจ และเสนอแนวคิดใหม 
 ทักษะกระบวนการ   
3.2.1 ฝกทักษะการเขียนส่ือสารในรูปแบบตาง ๆ  
3.2.2 แยกแยะประเภทของงานเขียนรูปแบบตาง ๆ 
3.2.3 ฝกทักษะการพูดนําเสนอสินคา 
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4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 
2.   ความสามารถในการคิด 
3.   ความสามารถในการแกปญหา 
4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1. ซื่อสัตย 
2. ใฝเรียนรู 
3. อยูอยางพอเพียง 
4. มุงมั่นในการทํางาน 

6. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

- การเขียนและการพูดเปนทักษะทางภาษาท่ีสําคัญในชีวิตประจําวัน  เชน การเขียนส่ือสารในรูปแบบตาง 
ๆ เเขียนโนมนาว เชิญชวน ประกาศ การกรอกแบบรายการตาง ๆ เปนการเขียนส่ือสารท่ีตองใชในชีวิตประจําวัน  
รวมถึงการพูดแสดงทรรศนะ คือ การพูดแสดงความคิดเห็นท่ีประกอบดวยเหตุผล อันประกอบไปดวยสวนสําคัญ  
3 สวน ดังนี้ ท่ีมา ขอสนับสนุน ขอสรุป การพูดโนมนาวใจ พูดเสนอแนวคิด คือ การนําเสนอถึงแนวคิดของตนเอง
เพื่อใหผูอื่น “รับรู” และ “ยอมรับ” หรือ “เขาใจ”  ไปจนถึง “คลอยตาม”แนวคิดของเรา อันเปนส่ิงสําคัญในการ
โฆษณาสินคาในการคาขายออนไลนไดอีกดวย 
การโฆษณาเปนส่ือสารมวลชนประเภทหนึ่ง ท่ีมีอิทธิพลตอชีวิตประจําวันของคนในสังคมอยางมาก โดยเฉพาะคน
ในเมืองซึ่งตองเกี่ยวของกับการซื้อขายสินคาประเภทตาง ๆ อยูเสมอ เพราะการโฆษณาเปนส่ือท่ีสามารถทําใหคน
ท่ัวไปรูจักสินคาและเกิดความตองการซื้อสินคาและบริการได 
ภาษาโฆษณาเปนภาษาส่ือประเภทหนึ่ง ท่ีใชสําหรับติดตอกันระหวางบริษัทผูผลิตสินคากับผูซื้อ                ภาษา
ส่ือสารในการโฆษณามีจุดประสงคเพื่อกระตุนการรับรูใหเกิดความเช่ือมั่นในผลิตภัณฑสินคา ท้ังนี้ เพื่อจะไดสงผล
ใหเพิ่มยอดจํานวนในการขายสินคาแตละประเภท 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู 

ช่ัวโมงท่ี 1    
ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
 7.1 ใหนักเรียนดูตัวอยางงานเขียนส่ือสารรูปแบบตาง ๆ เชน โนมนาว เชิญชวน ประกาศ การกรอกแบบ
รายการตาง ๆ   
 7.2 ใหนักเรียนชวยกันตอบโดยนําเสนอจุดเดนและขอแตกตางของงานเขียนส่ือสารแตละรูปแบบ 
 ข้ันสอน  
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7.3 นักเรียนศึกษาหลักการเขียนส่ือสารในรูปแบบตาง ๆ เพื่อนําความรูมาใชในการเขียนและออกแบบโฆษณา
สินคาและบริการของตนเอง 
 7.4 นักเรียนศึกษาประเภทของงานเขียน อธิบายลักษณะเดนและความแตกตางของงานเขียนแตละ
ประเภทได เพื่อนําความรูมาใชตัดสินใจเลือกผลิตงานเขียนท่ีเหมาะสมกับการโฆษณาสินคาและบริการของตนเอง 
 7.5 หลังจากเรียนรูทฤษฎีและหลักการเขียนส่ือสารแลว ใหนักเรียนนําคําตอบจากขอ 7.2 ในข้ันนําเขา
สู-บทเรียน มาเปรียบเทียบกับความรูหลังเรียน และชวยกันสรุปหลักการและวิธีการเขียนในรูปแบบตาง ๆ ท่ี
ถูกตอง 
 ข้ันสรุป 
7.6 นักเรียนนําความรูท่ีได มาลงมือปฏิบัติจริง โดยการเขียนขอความท่ีเปนสโลแกนสินคา ขอมูลตางๆ และนํา
ขอความมาจัดวางออกแบบโฆษณาสินคาและบริการของตนเอง ในรูปแบบของโปสเตอรโฆษณาสินคา 
7.7 ใหนักเรียนนําเสนอผลงานของตนเองหนาช้ันเรียน จากนั้นครู/เพื่อนรวมช้ัน ใหคําแนะนําเพิ่มเติมในสวน      
ท่ียังบกพรอง เพื่อใหนักเรียนผูเปนเจาของผลงานไดปรับแกใหงานสมบูรณ 
ช่ัวโมงท่ี 2    
ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
 7.8 ใหนักเรียนดูตัวอยางส่ือวีดิทัศนการพูดแสดงทรรศนะ การพูดโนมนาวใจ การเสนอแนวคิด 
 7.9 ครูช้ีนําและเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของการพูดท่ีปรากฏในตัวอยาง
ส่ือ        วีดิทัศน 
 ข้ันสอน  
7.10 นักเรียนศึกษาดวยตนเองจากใบความรู 2.1 เรื่อง การพูดแสดงทรรศนะ, การพูดโนมนาวใจ และการเสนอ
แนวคิดใหม เพื่อนําความรูมาใชในการเขียนบทพูดโฆษณาสินคาของตนเอง 
 7.11 นักเรียนศึกษาตัวอยางวีดิทัศนการนําเสนอสินคาจากแหลงเรียนรูทางอินเทอรเน็ต เพื่อนําความรู
และเทคนิคมาปรับใชใหเหมาะสมกับการโฆษณาสินคาของตนเอง 
 7.12 นักเรียนลงมือเขียนบทพูดโฆษณาสินคาของตนเอง โดยกําหนดความยาวของวีดิโอไมเกิน 3 นาที 
เพื่อใชในการถายวีดิทัศนโฆษณาสินคาหรือถายทอดสดผานชองทางส่ือออนไลน 
 ข้ันสรุป 
7.13 นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง โดยถายวีดิทัศน ความยาวไมเกิน 3 นาที เพื่อนําเสนอและโฆษณาสินคาผาน
ชองทางเว็บไซต หรือถายทอดสดผานชองทางส่ือออนไลนจริง 
7.14 จากนั้นครูผูสอนใหคําแนะนําเพิ่มเติม เพื่อใหนักเรียนไปปรับปรุงแกไข   

8. วัสดุ อุปกรณ สื่อ และแหลงเรียนรู 

  8.1 ตัวอยางงานเขียนส่ือสารรูปแบบตาง ๆ เชน โนมนาว เชิญชวน ประกาศการกรอกแบบรายการตาง ๆ 
 8.2 ใบความรู 1.1 เรื่อง หลักการเขียนส่ือสารในรูปแบบตาง ๆ 
 8.3 ใบความรู 1.2 เรื่อง ประเภทของงานเขียนส่ือสาร 
 8.4 ตัวอยางโปสเตอรโฆษณาสินคา 
 8.5 ตัวอยางส่ือวีดิทัศนการพูดแสดงทรรศนะ การพูดโนมนาวใจ การเสนอแนวคิด 
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 8.6 ใบความรู 2.1 เรื่อง การพูดแสดงทรรศนะ การพูดโนมนาวใจ และการเสนอแนวคิดใหม 
 8.7 ส่ือออนไลนตาง ๆ เชน Facebook / Instagram / Web page ฯลฯ  

9. การวัดและประเมินผล 
 9.1 ช้ินงานการออกแบบโฆษณาสินคา 
 9.2 การนําเสนอผลงานการออกแบบโฆษณาสินคา 
 9.3 บทพูดโฆษณาสินคาของตนเอง 
 9.4 วีดิทัศนการนําเสนอ การโฆษณาสินคาของตนเอง 
การประเมินช้ินงาน   ใหผูสอนพิจารณาจากเกณฑการประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)  

เกณฑการประเมิน 
ระดับคุณภาพ / คะแนน 

ดีเยี่ยม (4)  ดี (3)  พอใช (2) ปรับปรุง (1) 
1. โปสเตอร 
 

การใชภาษาดีเยี่ยม 
เขาใจงาย ส่ือสาร
ถึงตัวผลิตภัณฑ         
ไดชัดเจนดึงดูด
ความสนใจ  
มีองคประกอบ
ศิลปะทางภาษา 
ท่ีดีเยี่ยม 

การใชภาษาดี 
เขาใจงาย ส่ือสาร
ถึงตัวผลิตภัณฑ       
ไดชัดเจนดึงดูด
ความสนใจ  
มีองคประกอบ
ศิลปะทางภาษาท่ีดี 

การใชภาษาดี         
เขาใจงาย ส่ือสารถึง
ตัวผลิตภัณฑได
ชัดเจน  
แตขาดองคประกอบ
ศิลปะทางภาษา         
บางขอ 

การใชภาษา เขาใจยาก 
ส่ือสารถึงตัวผลิตภัณฑ
ไดไมชัดเจนไมดึงดูด
ความสนใจ  
ไมมีองคประกอบทาง
ศิลปะทางภาษาท่ีดี 

2.เทคนิคการใชภาษาเพื่อ
การโฆษณา 

 การใชภาษาดี
เยี่ยม เขาใจงาย 
ส่ือสารถึงตัว
ผลิตภัณฑไดชัดเจน
ดึงดูดความสนใจ  
  

การใชภาษาดี 
เขาใจงาย ส่ือสาร
ถึงตัวผลิตภัณฑได
ชัดเจนดึงดูดความ
สนใจ  
  

การใชภาษาดี เขาใจ
งาย ส่ือสารถึงตัว
ผลิตภัณฑไดชัดเจน  
 ขาดองคประกอบ 

การใชภาษา เขาใจยาก 
ส่ือสารถึงตัวผลิตภัณฑ
ไดไมชัดเจนไมดึงดูด
ความสนใจ  
  

 
เกณฑการประเมิน 

1. เกณฑการใหคะแนนตัดสินระดับคุณภาพช้ินงาน/ภาระงาน 
ระดับ   4 หมายถึง  ดีเยี่ยม  = 9 - 10 คะแนน 
ระดับ   3 หมายถึง  ดี  = 7 - 8  คะแนน 
ระดับ   2 หมายถึง  พอใช  = 5 – 6 คะแนน 
ระดับ   1 หมายถึง  ปรับปรุง  = 1 - 4 คะแนน  
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
11. ความคิดเห็นของผูบริหาร 

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 
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ตัวอยาง 

แผนการจัดการเรยีนรูที่ 3 

เร่ือง   เทคโนโลยี 
รายวิชา นักขายออนไลน                กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6          เวลาเรียน  2  ช่ัวโมง                 จํานวนหนวยกิต 0.5 หนวยกิต 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน ว 4.2 
เขาใจและใชแนวคิดเชิงคํานวณในการแกปญหาท่ีพบในชีวิตจริงอยางเปนข้ันตอนและเปนระบบใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรูการทํางานและการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ รูเทาทันและมี
จริยธรรม 
ตัวช้ีวัด ม.4-6/1 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอ และแบงปนขอมูลอยางปลอดภัย มีจริยธรรมและ
วิเคราะหการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิต อาชีพ สังคมและวัฒนธรรม 
 

2. จุดประสงคการเรียนรู 

 2.1 นักเรียนอธิบายวิธีการนําเสนอสารสนเทศไดอยางถูกตอง เหมาะสม 
 2.2 นักเรียนเลือกใชเทคนิคการนําเสนอไดอยางเหมาะสม 
 2.3 นักเรียนแยกแยะความแตกตางของสารสนเทศแตละรูปแบบไดถูกตอง 

3. สาระการเรียนรู  

 ความรู  
3.1.1 วิธีการนําเสนอสารสนเทศเพื่อใหเกิดความเขาใจและใชประโยชนจากสารสนเทศ สามารถแสดงผลออก
ภายนอกได 
3.1.2 เทคนิคการนําเสนอ 
3.1,3 รูปแบบของสารสนเทศ 
 ทักษะกระบวนการ   
3.2.1 ฝกการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ  
3.2.2 ทักษะการคิดวิเคราะห 
4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแกปญหา 
4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
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5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1. ซื่อสัตย สุจริต 
2. ใฝเรียนรู 
3. มุงมั่นในการทํางาน 

6. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในชีวิตประจําวันอยางมาก โดยเฉพาะในดานการคาขายออนไลน เชน  มี

การใชคอมพิวเตอรในการซื้อ-ขายสินคา ใชอินเทอรเน็ตเพื่อสืบคนขอมูลผลิตภัณฑ หรือรับ-สงขอมูลระหวางกัน              

ของผูคากับลูกคา รวมถึงองคกรท้ังภาครัฐและเอกชนยังไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และเขามาใชงานในทุก

ระดับช้ัน ขององคกร ดังนั้น ผูเรียนจึงตองมีความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีถูกตอง เหมาะสม 

เพื่อการเปน         นกัขายออนไลนท่ีประสบความสําเร็จ 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู 

8.1 ข้ันสรางความสนใจ (Engagement :  E1) 
          ครูนําคลิปวีดีโอเกี่ยวกับรูปแบบของขอมูลสารสนเทศมาใหนักเรียนดู 
8.2 ข้ันสํารวจและคนหา (Exploration :  E2) 
         นักเรียนแบงออกเปนกลุม กลุมละ 5 คน คละเพศและความสามารถ 
  8.3 ข้ันอธิบายและลงขอสรุป (Explanation :  E3) 
         ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปเกี่ยวกับขอมูลสารสนเทศ 
8.4 ข้ันขยายความรู (Elaboration : E4) 
        นักเรียนแตละกลุมรวมระดมสมอง และอภิปรายเกี่ยวกับขอมูลท่ีแตละคนหามาในกลุมของ
ตนเอง 
8.5 ข้ันประเมิน (Evaluation : E5) 
          1. นักเรียนนําเสนอขอมูลสารสนเทศท่ีตนเองสนใจ 
         2. สังเกตพฤติกรรมการนําเสนอของนักเรียน 

8. วัสดุ อุปกรณ สื่อ และแหลงเรียนรู 

  8.1 วารสาร 
 8.2 หองสมุด และแหลงขอมูลสารสนเทศ  
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9. การวัดและประเมินผล 
1. การประเมินช้ินงาน ใหผูสอนพิจารณาจากเกณฑการประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)  เรื่อง การนําเสนอขอมูล
สารสนเทศของสินคา 

เกณฑการประเมิน 
ระดับคุณภาพ / คะแนน 

ดีเยี่ยม (4)  ดี (3)  พอใช (2) ปรับปรุง (1) 
1. การนําเสนอขอมูล
สารสนเทศของสินคา  
(คุกกี้อบกรอบ) 

รูปแบบสารสนเทศ 
ท่ีใชในการนําเสนอ 
มีความดึงดูดและ
นาสนใจมากท่ีสุด 
ขอมูลมีรายละเอียดท่ี
ชัดเจนและถูกตอง 

รูปแบบสารสนเทศ 
ท่ีใชในการนําเสนอ  
มีความดึงดูดและ
นาสนใจมาก 
ขอมูลมีรายละเอียด
แตไมครบถวน 

รูปแบบสารสนเทศ 
ท่ีใชในการนําเสนอ  
มีความนาสนใจปาน
กลาง 
ขอมูลไมครบถวน 

รูปแบบสารสนเทศ 
ท่ีใชในการนําเสนอ  
ไมนาสนใจ 
ขอมูลไมชัดเจนและ 
ไมครบถวน 

เกณฑการประเมิน 
2. เกณฑการใหคะแนนตัดสินระดับคุณภาพช้ินงาน/ภาระงาน 

ระดับ   4 หมายถึง  ดีเยี่ยม  = 9 - 10 คะแนน 
ระดับ   3 หมายถึง  ดี  = 7 - 8  คะแนน 
ระดับ   2 หมายถึง  พอใช  = 5 – 6 คะแนน 
ระดับ   1 หมายถึง  ปรับปรุง  = 1 - 4 คะแนน  

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
11. ความคิดเห็นของผูบริหาร 

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................  
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ตัวอยาง  

แผนการจัดการเรยีนรูที่ 4 

เร่ือง   ภาษาสื่อความโฆษณา 
รายวิชา นักขายออนไลน                กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6       เวลาเรียน  2  ช่ัวโมง                  จํานวนหนวยกิต 0.5 หนวยกิต 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน ค 3.1 
เขาใจกระบวนการทางสถิติและใชความรูทางสถิติในการแกปญหา 
 ตัวช้ีวัด ม.4-6/1  เขาใจและใชความรูทางสถิติในการนําเสนอขอมูล และแปลความหมายของคาสถิติ
เพื่อประกอบการตัดสินใจ 
  
มาตรฐาน ท 3.1 
สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู ความคิด และความรูสึกในโอกาสตาง ๆ              
อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค                                        
ตัวช้ีวัด ม.4-6/5  พูดในโอกาสตาง ๆ พูดแสดงทรรศนะ โตแยง  โนมนาวใจ  และเสนอแนวคิดใหม           ดวย
ภาษาถูกตองเหมาะสม 
   

2. จุดประสงคการเรียนรู 

 2.1 นักเรียนอธิบายการเขียนส่ือสารในรูปแบบตาง ๆ ไดถูกตอง 
 2.2 นักเรียนใชภาษาในการออกแบบโปสเตอรโฆษณาสินคาได 
 2.3 นักเรียนอธิบายหลักการพูดแสดงทรรศนะ พูดโนมนาวใจ และเสนอแนวคิดใหมไดถูกตอง 
 2.4 นักเรียนพูดนําเสนอสินคาไดอยางนาสนใจ ขอมูลครบถวน 

3. สาระการเรียนรู  

 ความรู  
3.1.1 การวัดคากลางของขอมูล (การหามัธยฐานของขอมูล) 
 ทักษะกระบวนการ   
3.2.1 การนําเสนอขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  
3.2.2 การแปลความหมายของคาสถิติ 

4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

1.   ความสามารถในการส่ือสาร 
2.   ความสามารถในการคิด 
3.   ความสามารถในการแกปญหา 
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4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1. ซื่อสัตย 
2. ใฝเรียนรู 
3. อยูอยางพอเพียง 
4. มุงมั่นในการทํางาน 

6. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

   สถิติและความนาจะเปน เปนศาสตรท่ีใชเปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจอยางมีเหตุผล การแกปญหา

สวนใหญมีความจําเปนตองใชขอมูลสารสนเทศและกระบวนการทางสถิติมาชวยในการสรุปผลปญหาหรืองานตางๆ 

ในชีวิตประจําวันท้ังในวงการการคาขาย ธุรกิจและราชการ ตองใชสถิติมาชวยในการตัดสินใจและวางแผนผูเรียน

จึงตองเรียนรูหลักการทางสถิติเบ้ืองตน รวมถึงความนาจะเปน อันเปนกระบวนการทางคณิตศาสตร เพื่อใชในการ

ตัดสินใจและวางแผนการคาขายผลิตภัณฑของตนเอง 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู 

7.1 นักเรียนศึกษาเรื่องการหามัธยฐานของขอมูลท่ีไมแจกแจงความถ่ี 

การหามัธยฐานของขอมูลท่ีไมแจกแจงความถ่ี  แบงเปน การหามัธยฐานของขอมูลท่ีไมแจกแจงความถ่ี  โดยไม

แจกแจงความถ่ีไว   การหามัธยฐาน ของขอมูล  มีลําดับข้ันตอนดังนี ้

7.1.1  เรียงขอมูลจากคานอยไปหาคามาก 

7.1.2  หาตําแหนงของมัธยฐาน ถาขอมูลมีท้ังหมด N คาจะไดวา 

                                 ตําแหนงของมัธยฐาน = 
2

1+N  

7.1.3  ถา N เปนจํานวนค่ีมัธยฐานจะเทากับ คาในขอมูลท่ีอยูในตําแหนง 

                
2

1+N  

7.1.4  ถา N เปนจํานวนคู มัธยฐานจะเทากับคาเฉล่ียของคาในขอมูล ซึ่งอยูใน 

ตําแหนง  
2
N  และ 

2
N  + 1 

7.2   นักเรียนศึกษาเรื่องการหามัธยฐานของขอมูลท่ีไมจัดเปนอันตรภาคช้ัน แตแจกแจงความถ่ีไว 

การหามัธยฐานของขอมูลท่ีไมจัดเปนอันตรภาคช้ัน แตแจกแจงความถ่ีไว 

             7.2.1  การหามัธยฐานในกรณีนี้  จะตองสรางความถ่ีสะสม  แลวดูวาตําแหนงของมัธยฐาน 

อยูตรงกันหรือภายใตความถ่ีสะสมของคาใน  ดังตัวอยางตอไปนี ้
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7.3   นักเรียนศึกษาเรื่องการหามัธยฐานขอมูลท่ีแจกแจงความถ่ี 

การหามัธยฐานของขอมูลท่ีแจกแจงความถ่ี 

              ในการหามัธยฐานของขอมูลท่ีแจกแจงความถ่ี  มีสูตรในการหา  ดังนี้ 

                         Med    =   I
F

FN

L
M

L
)2(

∑−
+  

               เมื่อ        L          แทน ขอบลางของอันตรภาคช้ันท่ีมีมัธยฐานอยู 

                          ∑ LF       แทน ผลบวกของความถ่ีสะสมของอันตรภาคช้ันท่ีมีคานอย 

    กอนถึงอันตรภาคช้ันท่ีมีมัธยฐานอยู 

                          MF  แทน ความถ่ีของอันตรภาคช้ันท่ีมีมัธยฐานอยู 

                           I แทน ความกวางของอันตรภาคช้ันท่ีมีมัธยฐานอยู 

                         
2
N  แทน ตําแหนงของมัธยฐาน 

7.4   นักเรียนฝกการคิดคํานวณคาตาม ขอ 7.1 ถึง 7.3 โดยเขียนแสดงวิธีคิดไดถูกตองตามข้ันตอน 

7.5   นักเรียนเช่ือมโยงการคิดคํานวณไปใชกับการขายสินคาออนไลน เชน การคํานวณวัตถุดิบสวนผสม ปริมาณ

การผลิต ตนทุน กําไร เปนตน 

8. วัสดุ อุปกรณ สื่อ และแหลงเรียนรู 

  8.1 ส่ือการเรียนคณิตศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 
 8.2 ใบงาน ชุด มัธยฐาน 
 8.3 ส่ือออนไลนตาง ๆ เชน Facebook / Instagram / Web page ฯลฯ  
9. การวัดและประเมินผล 

 9.1 ใบงาน ชุด มัธยฐาน 
 9.2 การคํานวณปริมาณการขาย 
 9.3 กําไรท่ีเกิดจากการขาย 
การประเมินช้ินงาน   ใหผูสอนพิจารณาจากเกณฑการประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)  

เกณฑการประเมิน 
ระดับคุณภาพ / คะแนน 

ดีเยี่ยม (4)  ดี (3)  พอใช (2) ปรับปรุง (1) 
1. ปริมาณการขาย 

 

ขายไดรอยละ90-
100 

 

ขายไดรอยละ70-80 

 
ขายไดรอยละ50-60 

 
ขายไดนอยกวารอยละ50 

 

2. กําไรท่ีเกิดจากการขาย 
 

 

ขายไดอยางตอเน่ือง
ดวยตนเอง  
พรอมท้ังการบริการ 
ท่ีดีตอการขาย 

ขายไดอยางตอเน่ือง 
ดวยตนเอง 

ขายไดอยางตอเน่ือง 
โดยมีครูอธิบายและ        
ใหคําแนะนํา 

ขายไดอยางตอเน่ือง 
โดยมีครูอธิบายและ              
ใหคําแนะนําทุกครั้ง 
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เกณฑการประเมิน 
2. เกณฑการใหคะแนนตัดสินระดับคุณภาพช้ินงาน/ภาระงาน 

ระดับ   4 หมายถึง  ดีเยี่ยม  = 9 - 10 คะแนน 
ระดับ   3 หมายถึง  ดี  = 7 - 8  คะแนน 
ระดับ   2 หมายถึง  พอใช  = 5 – 6 คะแนน 
ระดับ   1 หมายถึง  ปรับปรุง  = 1 - 4 คะแนน  

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
11. ความคิดเห็นของผูบริหาร 

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
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เกณฑการประเมินผลโครงการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพือ่การมีงานทําในศตวรรษท่ี ๒๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตัวช้ีวัด คุณภาพการ
ดําเนินงาน 

ระดับเกณฑคุณภาพ แหลงขอมูล
รองรอยหลักฐาน ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.โรงเรียนมี
หลักสูตร
สถานศึกษา และ
แผนการเรียนท่ี
สอดคลองกับ
สารสนเทศ ความ
ตองการสาขา
วิชาชีพในพื้นท่ี
จังหวัด 

๑.มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีแสดง
แผนการเรียน หรือ รายวิชา
เพ่ิมเติม มีโครงสรางเวลา และ 
โครงสรางรายวิชารองรับกลุมความ
ถนัดทางสาขาวิชา/สาขาวิชาชีพ/
ทวิศึกษา/ความเปนเลิศทาง
วิชาการ ในระดับม.ตนและ ม.
ปลาย 
๒.มีความรวมมือกับสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา หรือ สถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษา กศน. หรือ 
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ท่ีแสดงวัตถุประสงคการรวมกัน
จัดทําและรับรองหลักสูตรรายวิชา
เพ่ือการมีงานทํา 
๓.มีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
ท่ีแสดงการบูรณาการในรายวิชา
พ้ืนฐานกับบริบทสภาพแวดลอม
ของทองถิ่น มีการนําช่ัวโมงตอ
สัปดาหและตัวช้ีวัดรายวิชาของ ๘ 
กลุมสาระฯไปออกแบบหนวยการ
เรียนรูบูรณาการฐานทองถิ่น 
๔.มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน 
ในสวนกิจกรรมชุมนุม และ 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรแสดงถึงการ
เรียนรูเปนผูประกอบการ การ
เรียนรูทําธุรกิจพอเพียงท่ีแกปญหา
สนองความตองการของชุมชน และ
มีการรวมมือกับภาคประชาชน
ธุรกิจ ชุมชน SMEs กลุม Start Up 

-มีหลักสูตรท่ีแสดงแผนการเรียน
เพ่ือการศึกษาตอ ตามกลุมและ
ประเภทอาชีพ ท้ังระดับม.ตน และ 
ม.ปลาย มีหลักสูตรท่ีแสดงแผนการ
เรียนสอดคลองกับระดับ
กลุมเปาหมายนักเรียนมากกวา  
รอยละ ๘๐ 

-มีหลักสูตรท่ีแสดงแผนการเรียน
เพ่ือการศึกษาตอ ตามกลุมและ
ประเภทอาชีพ ท้ังระดับม.ตน และ 
ม.ปลาย มีหลักสูตรท่ีแสดงแผนการ
เรียนสอดคลองกับระดับ
กลุมเปาหมายนักเรียนรอยละ   
๗๐-๘๐ 

-มีหลักสูตรท่ีแสดงแผนการเรียน
เพ่ือการศึกษาตอ ตามกลุมและ
ประเภทอาชีพ ท้ังระดับม.ตน และ 
ม.ปลาย มีหลักสูตรท่ีแสดงแผนการ
เรียนสอดคลองกับระดับ
กลุมเปาหมายนักเรียนรอยละ   
๖๐-๗๐ 

-มีหลักสูตรท่ีแสดงแผนการเรียน
เพ่ือการศึกษาตอ ตามกลุมและ
ประเภทอาชีพ ท้ังระดับม.ตน และ 
ม.ปลาย มีหลักสูตรท่ีแสดงแผนการ
เรียนสอดคลองกับระดับ
กลุมเปาหมายนักเรียนรอยละ   
๕๐-๖๐ 

๑.คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงาน
ทํา 
๒.หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมี
งานทํา 
๓.ขอมูลสารสนเทศ คลังทะเบียน
แหลงเรียนรู คลังทะเบียนอาชีพ ท่ี
สอดคลองกับความถนัดและความ
สนใจทางอาชีพของนักเรียน 
๔.แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักเรียนดานอาชีพ 
๕.หนวยการเรียนรูบูรณาการ 
๖.แผนปฏิบัติราชการ 
๗.ผลงานนักเรียน 

-มีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักเรียนดานอาชีพ และไดรับการ
รับรองหรือรวมมือหลักสูตรรายวิชา
เพ่ือการมีงานทําของภาคสวนท่ี
เก่ียวของ ๕ หลักสูตรขึ้นไป 

-มีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักเรียนดานอาชีพ และไดรับการ
รับรองหรือรวมมือหลักสูตรรายวิชา
เพ่ือการมีงานทําของภาคสวนท่ี
เก่ียวของ ๓-๔ หลักสูตร 

-มีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักเรียนดานอาชีพ และไดรับการ
รับรองหรือรวมมือหลักสูตรรายวิชา
เพ่ือการมีงานทําของภาคสวนท่ี
เก่ียวของ ๑-๒ หลักสูตร 

-มีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักเรียนดานอาชีพ แตขาดการ
รับรองหรือรวมมือหลักสูตรรายวิชา
เพ่ือการมีงานทําของภาคสวนท่ี
เก่ียวของ 

-มีหนวยเรียนรูบูรณาการรายวิชา
พ้ืนฐาน ๗-๘ กลุมสาระฯ 

-มีหนวยเรียนรูบูรณาการรายวิชา
พ้ืนฐาน ๕-๖ กลุมสาระฯ 

-มีหนวยเรียนรูบูรณาการรายวิชา
พ้ืนฐาน ๓-๔ กลุมสาระฯ 

-มีหนวยเรียนรูบูรณาการรายวิชา
พ้ืนฐาน ๒ กลุมสาระฯ 

-มีกิจกรรมพัฒนานักเรียนดาน
อาชีพ มีการทําโครงงาน หรือ 
การศึกษาคนควาอิสระของนักเรียน
และมีการสงเสริมในแผนปฏิบัติ
ราชการ มีกิจกรรมการพัฒนาตอ
ยอด ๑ คน ๑ นวัตกรรม เสริม
หลักสูตรแสดงถึงการเรียนรูเปน
ผูประกอบการ การเรียนรูทําธุรกิจ
พอเพียงท่ีแกปญหาสนองความ
ตองการของชุมชน และมีการ
รวมมือกับภาคประชาชนธุรกิจ 
ชุมชน SMEs กลุม Start Up 

-มีกิจกรรมพัฒนานักเรียนดาน
อาชีพ มีการทําโครงงาน หรือ 
การศึกษาคนควาอิสระของนักเรียน
และมีการสงเสริมในแผนปฏิบัติ
ราชการ มีกิจกรรมกลุมเสริม
หลักสูตรแสดงถึงการเรียนรูเปน
ผูประกอบการ การเรียนรูทําธุรกิจ
พอเพียงท่ีแกปญหาสนองความ
ตองการของชุมชน และมีการ
รวมมือกับภาคประชาชนธุรกิจ 
ชุมชน SMEs กลุม Start Up 

-มีกิจกรรมพัฒนานักเรียนดาน
อาชีพ มีการทําโครงงาน หรือ 
การศึกษาคนควาอิสระของนักเรียน
และมีการสงเสริมในแผนปฏิบัติ
ราชการ 

-มีกิจกรรมพัฒนานักเรียนดาน
อาชีพ มีการทําโครงงาน หรือ 
การศึกษาคนควาอิสระของนักเรียน
แตไมมีการสงเสริมในแผนปฏิบัติ
ราชการ 
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ตัวช้ีวัด คุณภาพการ
ดําเนินงาน 

ระดับเกณฑคุณภาพ แหลงขอมูล
รองรอยหลักฐาน ๔ ๓ ๒ ๑ 

๒.ครูผูสอนรายวิชา
พื้นฐาน ๘ กลุม
สาระการเรียนรู มี
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตาม
มาตรฐานการ
เรียนรูและตัวช้ีวัดท่ี
บูรณาการอาชีพ
ตามบริบทพื้นท่ี 

๑.วิเคราะหมาตรฐานและตัวช้ีวัด
รายวิชา กําหนดแหลงความรู หรือ 
ใบความรูใหตรงกับสถานการณ
ความรูของตัวช้ีวัด กําหนด
เทคโนโลยีและเทคนิคการเขาถึง
แหลงความรู และกําหนดเคร่ืองมือ
การวัดผลใหตรงกับระดับ
พฤติกรรมท่ีตองการวัดของตัวช้ีวัด 
๒.วิเคราะหกระบวนการและ
ขั้นตอน/วิธีการเกิดสถานการณของ
แหลงเรียนรูท่ีใชเปนหลักสูตร
ทองถิ่นของสถานศึกษา นําตัวช้ีวัด
รายวิชาของ ๘ กลุมสาระฯ มา
กํากับกระบวนการและขั้นตอนเพ่ือ
ใชอธิบายและแกปญหา
ปรากฏการณ 
๓.จัดทําแผนการเรียนรูท่ีมี
องคประกอบของกระบวนการเกิด
สถานการณของแหลงเรียนรูเปน
หนวยการเรียนรูบูรณาการ มี
ตัวช้ีวัด ควรรู และ ตองรู ท่ีทํา
ความเขาใจไดงาย กํากับ
กระบวนการหนวยเรียนรูบูรณา
การ และตัวช้ีวัดตองรูท่ีสําคัญ 
๔.จัดตารางสอนหนวยเรียนรูบูรณา
การตามกระบวนการ และขั้น
ตแอน/วิธีการ ของสถานการณ
หลักสูตรสถานศึกษา อิง
สถานการณของทองถิ่น และจัด
ตารางสอนหนวยเรียนรูท่ีไมไดนํา
ตัวช้ีวัดรายวิชามาบูรณาการเปน
ตารางสอนรายวิชา 

-ครูมากกวารอยละ ๘๐ มีการ
วิเคราะหมาตรฐานและตัวช้ีวัด
รายวิชา มีการนําตัวช้ีวัดรายวิชามา
กํากับตามกระบวนการและขั้นตอน
ของหนวยเรียนรูบูรณาการฐาน
ทองถิ่น ดวยกระบวนการ 
Problem Based Learning 

-ครูรอยละ ๗๐-๘๐ มีการวิเคราะห
มาตรฐานและตัวช้ีวัดรายวิชา มี
การนําตัวช้ีวัดรายวิชามากํากับตาม
กระบวนการและขั้นตอนของหนวย
เรียนรูบูรณาการฐานทองถิ่น ดวย
กระบวนการ Problem Based 
Learning 

-ครูรอยละ ๖๐-๗๐ มีการวิเคราะห
มาตรฐานและตัวช้ีวัดรายวิชา มี
การนําตัวช้ีวัดรายวิชามากํากับตาม
กระบวนการและขั้นตอนของหนวย
เรียนรูบูรณาการฐานทองถิ่น ดวย
กระบวนการ Problem Based 
Learning 

-ครูรอยละ ๕๐-๖๐ มีการวิเคราะห
มาตรฐานและตัวช้ีวัดรายวิชา มี
การนําตัวช้ีวัดรายวิชามากํากับตาม
กระบวนการและขั้นตอนของหนวย
เรียนรูบูรณาการฐานทองถิ่น ดวย
กระบวนการ Problem Based 
Learning 

๑.เอกสารตารางวิเคราะห
มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด
รายวิชาท่ีแสดงระดับพฤติกรรมท่ี
ตองการวัด 
๒.แผนการเรียนรูท่ีแสดงกิจกรรมท่ี
เปนเง่ือนไขจาก Logbook ของ
กระบวนการ PLC จัดทําหนวยการ
เรียนรูบูรณาการระหวาง
สถานการณทองถิ่นกับตัวช้ีวัด
รายวิชาพ้ืนฐาน ๘ กลุมสาระฯ 
๓.ใบกิจกรรม หรือ ใบงาน และ ใบ
ความรู 
๔.บันทึกหลังแผนการเรียนรูและ
ผลคะแนนนักเรียนรายบุคคล 
๕.ตารางเรียนของนักเรียนและ
ตารางสอนของครู 

-ครูรอยละ ๙๐-๑๐๐ มีใบกิจกรรม 
หรือ ใบงาน ท่ีเช่ือมโยงจุดประสงค
การเรียนรูรายวิชาและตรงตาม
มาตรฐานและตัวช้ีวัดรายวิชาใน
หนวยการเรียนรู 

-ครูรอยละ ๘๐-๙๐ มีใบกิจกรรม 
หรือ ใบงาน ท่ีเช่ือมโยงจุดประสงค
การเรียนรูรายวิชาและตรงตาม
มาตรฐานและตัวช้ีวัดรายวิชาใน
หนวยการเรียนรู 

-ครูรอยละ ๗๐-๘๐ มีใบกิจกรรม 
หรือ ใบงาน ท่ีเช่ือมโยงจุดประสงค
การเรียนรูรายวิชาและตรงตาม
มาตรฐานและตัวช้ีวัดรายวิชาใน
หนวยการเรียนรู 

-ครูรอยละ ๖๐-๗๐ มีใบกิจกรรม 
หรือ ใบงาน ท่ีเช่ือมโยงจุดประสงค
การเรียนรูรายวิชาและตรงตาม
มาตรฐานและตัวช้ีวัดรายวิชาใน
หนวยการเรียนรู 

-มีการวัดผลและบันทึกคะแนนเก็บ
ครบทุกตัวช้ีวัดรายวิชาโดยบันทึก
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดย
ครูมากกวารอยละ ๘๐ มีการ
สะทอนผลปรับปรุงศักยภาพ
นักเรียนรายบุคคลตามตัวช้ีวัด   

-มีการวัดผลและบันทึกคะแนนเก็บ
ครบทุกตัวช้ีวัดรายวิชาโดยบันทึก
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดย
ครูรอยละ ๗๐-๘๐ มีการสะทอน
ผลปรับปรุงศักยภาพนักเรียน
รายบุคคลตามตัวช้ีวัด    

-มีการวัดผลและบันทึกคะแนนเก็บ
ครบทุกตัวช้ีวัดรายวิชาโดยบันทึก
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดย
ครูรอยละ ๖๐-๗๐ มีการสะทอน
ผลปรับปรุงศักยภาพนักเรียน
รายบุคคลตามตัวช้ีวัด      

-มีการวัดผลและบันทึกคะแนนเก็บ
ครบทุกตัวช้ีวัดรายวิชาโดยบันทึก
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดย
ครูรอยละ ๕๐-๖๐ มีการสะทอน
ผลปรับปรุงศักยภาพนักเรียน
รายบุคคลตามตัวช้ีวัด     

-มีตารางสอนหนวยเรียนรู     
บูรณาการฐานทองถ่ิน        
มากกวารอยละ ๒๐ ของเวลาเรียน
ท้ังหมด 
    

-มีตารางสอนหนวยเรียนรู     
บูรณาการฐานทองถ่ิน           
รอยละ ๑๐-๒๐ ของเวลาเรียน
ท้ังหมด 
   

-มีตารางสอนหนวยเรียนรู     
บูรณาการฐานทองถ่ิน            
นอยกวารอยละ ๑๐ ของเวลาเรียน
ท้ังหมด 
 

-มีตารางสอนรายวิชา แตไมมี
ตารางสอนหนวยเรียนรูบูรณาการ
ฐานทองถิ่น 
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ตัวช้ีวัด คุณภาพการ
ดําเนินงาน 

ระดับเกณฑคุณภาพ แหลงขอมูล
รองรอยหลักฐาน ๔ ๓ ๒ ๑ 

 ๕.กํากับกระบวนการของหนวย
เรียนรูท่ีไมไดนํามาบูรณาการ มี
กิจกรรมการเรียนรูแสดง
กระบวนการไดมาซ่ึงคําตอบตาม
ตัวช้ีวัดรายวิชาเปนจุดประสงคการ
เรียนรู มีใบกิจกรรมแสดงกิจกรรม
การเรียนรูใหไดมาซ่ึงคําตอบ มีใบ
ความรูหรือแหลงความรูเปนตัวชวย 
แนะนําใหจัดกิจกรรมการสืบคน
แลกเปล่ียนความรู และสรุปผล
คําตอบความรูท่ีตรงกับมาตรฐาน
และตัวช้ีวัดรายวิชา 
๖.วัดผลความรูตรงตามสภาพจริงท่ี
อิงมาตรฐานรายวิชาและตัวช้ีวัด ท่ี
มีการบันทึกผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูของครูผูสอนหรือผู
สังเกตการณสอน มี Logbook 
แสดงขอสรุปผลและแนวทางการ
แกไขพัฒนานักเรียนกลุมตางๆ
ปรากฏในกิจกรรมการเรียนรูของ
หนวยการเรียนรู และมีการปรับ
คะแนนเก็บรายวิชาท่ีสอดคลองกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู หรือท่ี
ปรับปรุงแกไข มีการวัดผลกลาง
ภาคเรียน และ ปลายภาคเรียน 
เฉพาะตัวช้ีวัดตองรูท่ีสําคัญตรงกับ
ระดับพฤติกรรมท่ีตองการวัด 
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ตัวช้ีวัด คุณภาพการ
ดําเนินงาน 

ระดับเกณฑคุณภาพ แหลงขอมูล
รองรอยหลักฐาน ๔ ๓ ๒ ๑ 

๓.ครูผูสอนรายวิชา
เพิ่มเติม และ
การศึกษาคนควา
อิสระ จัดทําหนวย
การเรียนรูฐาน
สมรรถนะตามสาขา
วิชาชีพ ท่ี
สอดคลองกับ
เสนทางการศึกษา
ตอสูการประกอบ
อาชีพ (Career 
Path) ของผูเรียน 

๑.วิเคราะหผลการเรียนรู หรือ 
สมรรถนะงาน ตามกระบวนการ
และขั้นตอน/วิธีการเกิด
สถานการณของการทํางานใน
หนวยฐาน สมรรถนะความรูท่ีใช
เปนรายวิชาเพ่ิมเติมของแผนการ
เรียนรูเพ่ือการมีงานทํา กําหนดใบ
ความรูหรือแหลงความรูท่ีใชอธิบาย
และแกปญหาปรากฏการณทํางาน 
กําหนดเทคโนโลยีและเทคนิคการ
เขาถึงแหลงความรู และกําหนด
เคร่ืองมือการวัดผลใหตรงกับทักษะ 
สมรรถนะความรู หรือ ผลการ
เรียนรู 
๒.มีการดําเนินการจัดทําแผนการ
เรียนรูตามองคประกอบดังนี้ 
๒.๑   รูปแบบสมรรถนะอาชีพ
ระยะส้ัน 
๒.๒   รูปแบบทวิศึกษา 
๒.๓   รูปแบบเตรียมความถนัด
เฉพาะทางกลุมสาขาวิชาชีพ
อุดมศึกษา 
๒.๔   รูปแบบการเรียนรูการเปน
ผูประกอบการธุรกิจพอเพียง SMEs  
Start Up 

-มีการวิเคราะหผลการเรียนรู หรือ 
สมรรถนะงาน มีการจัดทําหนวย
การเรียนรูและแผนการเรียนรูท่ี
บูรณาการขามสาระวิชา            
๗-๘ กลุมสาระฯ 

-มีการวิเคราะหผลการเรียนรู หรือ 
สมรรถนะงาน มีการจัดทําหนวย
การเรียนรูและแผนการเรียนรูท่ี
บูรณาการขามสาระวิชา            
๕-๖ กลุมสาระฯ 

-มีการวิเคราะหผลการเรียนรู หรือ 
สมรรถนะงาน มีการจัดทําหนวย
การเรียนรูและแผนการเรียนรูท่ี
บูรณาการขามสาระวิชา            
๓-๔ กลุมสาระฯ 

-มีการวิเคราะหผลการเรียนรู หรือ 
สมรรถนะงาน มีการจัดทําหนวย
การเรียนรูและแผนการเรียนรูท่ี
บูรณาการขามสาระวิชา            
๒ กลุมสาระฯ  

๑.เอกสารตารางวิเคราะหผลการ
เรียนรู หรือ สมรรถนะงานขาม
สาระวิชา             
๒.แผนการเรียนรูตามกระบวนการ
เรียนรู 5 Steps for Learning / 
STEM / Project Based 
Learning 
๓.ใบกิจกรรม หรือ ใบงาน และ   
ใบความรู 
๔.เคร่ืองมือท่ีใชวัดผลและ
ประเมินผลผูเรียน 
๕.ขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับ
เสนทางการศึกษาตอสูการ
ประกอบอาชีพ (Career Path) 
ของผูเรียน 

-ครูมากกวารอยละ ๘๐ มีการนํา
ผลการเรียนรู หรือ สมรรถนะงาน
ในรายวิชาเพ่ิมเติมมากํากับและ
บูรณาการตามกระบวนการและ
ขั้นตอนของหนวยฐาน ความถนัด
ทางสาขาวิชา หรือ หนวยฐาน
สมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ มี
กิจกรรมการเรียนรูเปนไปตามการ
ออกแบบกระบวนการเรียนรู 5 
Steps for Learning / STEM / 
Project Based Learning 

-ครูรอยละ ๗๐-๘๐ มีการนําผล
การเรียนรู หรือ สมรรถนะงานใน
รายวิชาเพ่ิมเติมมากํากับและบูรณา
การตามกระบวนการและขั้นตอน
ของหนวยฐาน ความถนัดทาง
สาขาวิชา หรือ หนวยฐาน
สมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ มี
กิจกรรมการเรียนรูเปนไปตามการ
ออกแบบกระบวนการเรียนรู 5 
Steps for Learning / STEM / 
Project Based Learning 

-ครูรอยละ ๖๐-๗๐ มีการนําผล
การเรียนรู หรือ สมรรถนะงานใน
รายวิชาเพ่ิมเติมมากํากับและบูรณา
การตามกระบวนการและขั้นตอน
ของหนวยฐาน ความถนัดทาง
สาขาวิชา หรือ หนวยฐาน
สมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ มี
กิจกรรมการเรียนรูเปนไปตามการ
ออกแบบกระบวนการเรียนรู 5 
Steps for Learning / STEM / 
Project Based Learning 

-ครูรอยละ ๕๐-๖๐ มีการนําผล
การเรียนรู หรือ สมรรถนะงานใน
รายวิชาเพ่ิมเติมมากํากับและบูรณา
การตามกระบวนการและขั้นตอน
ของหนวยฐาน ความถนัดทาง
สาขาวิชา หรือ หนวยฐาน
สมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ มี
กิจกรรมการเรียนรูเปนไปตามการ
ออกแบบกระบวนการเรียนรู 5 
Steps for Learning / STEM / 
Project Based Learning 

-ครูมากกวารอยละ ๘๐ มีใบงาน
หรือใบกิจกรรม และ ใบความรู
ตามกระบวนการท่ีสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรูรายวิชาและ
กิจกรรมการเรียนรู 

-ครูรอยละ ๗๐-๘๐ มีใบงานหรือ
ใบกิจกรรม และ ใบความรูตาม
กระบวนการท่ีสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรูรายวิชาและ
กิจกรรมการเรียนรู 

-ครูรอยละ ๖๐-๗๐ มีใบงานหรือ
ใบกิจกรรม และ ใบความรูตาม
กระบวนการท่ีสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรูรายวิชาและ
กิจกรรมการเรียนรู 

-ครูรอยละ ๕๐-๖๐ มีใบงานหรือ
ใบกิจกรรม และ ใบความรูตาม
กระบวนการท่ีสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรูรายวิชาและ
กิจกรรมการเรียนรู 

-วัดผลและประเมินผลโดยสราง
เคร่ืองมือวัดผลและประเมินผล 
สอดคลองกับเสนทางการศึกษาตอ
สูการประกอบอาชีพ (Career 
Path) ของผูเรียน เปนรายบุคคล 

-วัดผลและประเมินผลโดยสราง
เคร่ืองมือวัดผลและประเมินผล 
สอดคลองกับเสนทางการศึกษาตอ
สูการประกอบอาชีพ (Career 
Path) ของผูเรียน โดยรวม 

-วัดผลและประเมินผลโดยใช
เคร่ืองมือท่ีมีอยูใหสอดคลองกับ
เสนทางการศึกษาตอสูการ
ประกอบอาชีพ (Career Path) 
ของผูเรียน เปนรายบุคคล 

-วัดผลและประเมินผลโดยใช
เคร่ืองมือท่ีมีอยูใหสอดคลองกับ
เสนทางการศึกษาตอสูการ
ประกอบอาชีพ (Career Path) 
ของผูเรียน โดยรวม 
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ตัวช้ีวัด คุณภาพการ
ดําเนินงาน 

ระดับเกณฑคุณภาพ แหลงขอมูล
รองรอยหลักฐาน ๔ ๓ ๒ ๑ 

๔.ครูผูสอนรายวิชา
เพิ่มเติมท่ีเปน
รายวิชาความถนัด
ทางสาขาวิชา/
วิชาชีพ พัฒนา/ใช
เครื่องมือวัดความ
ถนัด 
(Measurement 
aptitude) เพื่อให
ขอมูลปอนกลับแก
ผูเรียนเกี่ยวกับ
การศึกษาตอและ
การประกอบอาชีพ 

๑.พัฒนาครูผูสอนรายวิชาความ
ถนัด (GAT PAT)ทางสาขาวิชาใน
การเรียนตอระดับอุดมศึกษา  
๒.วิเคราะหผลการเรียนรูใน
รายวิชาเพ่ือกําหนดเคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล สาระความรูหลักท่ี
แสดงความเช่ือมโยงกับ
กระบวนการและข้ันตอนการทํา
กิจกรรมการเรียนรูทางสาขา  
๓.วิเคราะหสมรรถนะและทักษะ
การทํางาน ประเภทและสาขา
วิชาชีพ และทักษะการทํางานใน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานอาชีพ 
เพ่ือกําหนดเคร่ืองมือและวิธีการ
วัดผลทักษะการปฏิบัติท่ีนําความรู
ไปใชอธิบายนําไปสูสมรรถนะงาน 
๔.วิเคราะหกระบวนการและ
ขั้นตอนการทํางานในกิจกรรมการ
เรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เพ่ือกําหนดเคร่ืองมือและวิธีการ
ประเมินการเกิดคุณลักษณะนิสัย
การทํางาน 

-ครูมากกวารอยละ ๘๐ ไดรับการ
พัฒนาตาม ID Plan รองรับ
กลุมเปาหมายการจัดหลักสูตร
รายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือการมีงานทํา
และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดาน
อาชีพ 

-ครูรอยละ ๗๐-๘๐ ไดรับการ
พัฒนาตาม ID Plan รองรับ
กลุมเปาหมายการจัดหลักสูตร
รายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือการมีงานทํา
และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดาน
อาชีพ 

-ครูรอยละ ๖๐-๗๐ ไดรับการ
พัฒนาตาม ID Plan รองรับ
กลุมเปาหมายการจัดหลักสูตร
รายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือการมีงานทํา
และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดาน
อาชีพ 

-ครูรอยละ ๕๐-๖๐ ไดรับการ
พัฒนาตาม ID Plan รองรับ
กลุมเปาหมายการจัดหลักสูตร
รายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือการมีงานทํา
และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดาน
อาชีพ 

๑.ขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับ ID 
Plan ของครู และ หลักสูตรท่ีครู
ไดรับการพัฒนา 
๒.ตารางวิเคราะหสมรรถนะและ
ทักษะการทํางานตามประเภทและ
สาขาวิชาชีพของกลุมสาระการ
เรียนรู 
๓.เคร่ืองมือวัดและประเมินผล
ความถนัดทางสาขาวิชา/วิชาชีพ 
และคุณลักษณะนิสัยการทํางาน
ดานอาชีพ 

-วิเคราะหสมรรถนะและทักษะการ
ทํางานตามประเภทและสาขา
วิชาชีพ หรือบูรณาการกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนดานอาชีพ ท่ี
สอดคลองกับกลุมเปาหมาย
นักเรียน ๗-๘ กลุมสาระฯ 

-วิเคราะหสมรรถนะและทักษะการ
ทํางานตามประเภทและสาขา
วิชาชีพ หรือบูรณาการกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนดานอาชีพ ท่ี
สอดคลองกับกลุมเปาหมาย
นักเรียน ๕-๖ กลุมสาระฯ 

-วิเคราะหสมรรถนะและทักษะการ
ทํางานตามประเภทและสาขา
วิชาชีพ หรือบูรณาการกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนดานอาชีพ ท่ี
สอดคลองกับกลุมเปาหมาย
นักเรียน ๓-๔ กลุมสาระฯ 

-วิเคราะหสมรรถนะและทักษะการ
ทํางานตามประเภทและสาขา
วิชาชีพ หรือบูรณาการกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนดานอาชีพ ท่ี
สอดคลองกับกลุมเปาหมาย
นักเรียน ๑-๒ กลุมสาระฯ 

-มีเคร่ืองมือวัดและประเมินผล
ความถนัดทางสาขาวิชา/วิชาชีพ 
และคุณลักษณะนิสัยการทํางาน
ดานอาชีพท่ีสอดคลองกับ
กลุมเปาหมายนักเรียน ๗-๘ กลุม
สาระฯ 
 
 
 

-มีเคร่ืองมือวัดและประเมินผล
ความถนัดทางสาขาวิชา/วิชาชีพ 
และคุณลักษณะนิสัยการทํางาน
ดานอาชีพท่ีสอดคลองกับ
กลุมเปาหมายนักเรียน ๕-๖ กลุม
สาระฯ 
 
 
 

-มีเคร่ืองมือวัดและประเมินผล
ความถนัดทางสาขาวิชา/วิชาชีพ 
และคุณลักษณะนิสัยการทํางาน
ดานอาชีพท่ีสอดคลองกับ
กลุมเปาหมายนักเรียน ๓-๔ กลุม
สาระฯ 
 
 

-มีเคร่ืองมือวัดและประเมินผล
ความถนัดทางสาขาวิชา/วิชาชีพ 
และคุณลักษณะนิสัยการทํางาน
ดานอาชีพท่ีสอดคลองกับ
กลุมเปาหมายนักเรียน ๑-๒ กลุม
สาระฯ 
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ตัวช้ีวัด คุณภาพการ
ดําเนินงาน 

ระดับเกณฑคุณภาพ แหลงขอมูล
รองรอยหลักฐาน ๔ ๓ ๒ ๑ 

๕.โรงเรียนมีส่ือ 
อุปกรณ ครุภัณฑ 
ส่ิงอํานวยความ
สะดวกเปนไปตาม
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานโรงเรียน
มัธยมศึกษา และมี
ระดับคุณภาพการ
ใชงานเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
โรงเรียน
มัธยมศึกษา 

๑.ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาใหมี
หองปฏิบัติการ หองหรือโรงฝกงาน 
พ้ืนท่ีหรือสถานท่ีฝกประสบการณ
ดานสาขาวิชา/วิชาชีพ พรอม
ครุภัณฑและชุดอุปกรณประจํา
หอง/โรงฝกงาน/พ้ืนท่ีและสถานท่ี
ฝกประสบการณ รองรับแผนการ
เรียนและหนวยฐานสมรรถนะ
อาชีพระยะส้ัน โดยมีการสํารวจ
ความตองการใชครุภัณฑและชุด
อุปกรณจากครูผูสอนสาขาวิชา/
วิชาชีพ 
๒.ดําเนินการรายงานจํานวน
นักเรียนใหตนสังกัด จําแนกตาม
แผนการเรียน สาขาวิชา และสาขา
วิชาชีพ ท่ีระบุสถาบันการศึกษา 
สถานศึกษา หรือสวนราชการ/
หนวยงานท่ีทําความรวมมือ และ
รายงานความเพียงพอชุดครุภัณฑ 
และชุดอุปกรณประจําหอง/โรง
ฝกงาน/พ้ืนท่ีและสถานท่ีฝก
ประสบการณไปยังตนสังกัด 
๓.ดําเนินการประเมินเกณฑ
ปริมาณและเกณฑคุณภาพการใช
งานของชุดครุภัณฑ ชุดอุปกรณ
ประจําหองปฏิบัติการ หองหรือโรง
ฝกงาน พ้ืนท่ีหรือสถานท่ีฝก
ประสบการณดานวิชา/วิชาชีพท่ี
เปนไปตามแผนการเรียนและหนวย
ฐานสมรรถนะอาชีพระยะส้ัน 

-มีระเบียนหองปฏิบัติการ หองหรือ
โรงฝกงาน พ้ืนท่ีหรือสถานท่ีฝก
ประสบการณดานสาขาวิชา/
วิชาชีพ พรอมครุภัณฑและชุด
อุปกรณประจําหอง/โรงฝกงาน/
พ้ืนท่ีและสถานท่ีฝกประสบการณ 
รองรับแผนการเรียนและหนวยฐาน
สมรรถนะอาชีพระยะส้ัน ครบ    
๗-๘ กลุมสาระฯ และ/หรือ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และมีการ
ปรับปรุงพัฒนาอยางสม่ําเสมอ 

-มีระเบียนหองปฏิบัติการ หองหรือ
โรงฝกงาน พ้ืนท่ีหรือสถานท่ีฝก
ประสบการณดานสาขาวิชา/
วิชาชีพ พรอมครุภัณฑและชุด
อุปกรณประจําหอง/โรงฝกงาน/
พ้ืนท่ีและสถานท่ีฝกประสบการณ 
รองรับแผนการเรียนและหนวยฐาน
สมรรถนะอาชีพระยะส้ัน ครบ     
๕-๖ กลุมสาระฯ และ/หรือ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และมีการ
ปรับปรุงพัฒนาอยางสม่ําเสมอ 

-มีระเบียนหองปฏิบัติการ หองหรือ
โรงฝกงาน พ้ืนท่ีหรือสถานท่ีฝก
ประสบการณดานสาขาวิชา/
วิชาชีพ พรอมครุภัณฑและชุด
อุปกรณประจําหอง/โรงฝกงาน/
พ้ืนท่ีและสถานท่ีฝกประสบการณ 
รองรับแผนการเรียนและหนวยฐาน
สมรรถนะอาชีพระยะส้ัน ครบเพียง 
๓-๔ กลุมสาระฯ และ/หรือ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และมีการ
ปรับปรุงพัฒนาอยางสม่ําเสมอ 

-มีระเบียนหองปฏิบัติการ หองหรือ
โรงฝกงาน พ้ืนท่ีหรือสถานท่ีฝก
ประสบการณดานสาขาวิชา/
วิชาชีพ พรอมครุภัณฑและชุด
อุปกรณประจําหอง/โรงฝกงาน/
พ้ืนท่ีและสถานท่ีฝกประสบการณ 
รองรับแผนการเรียนและหนวยฐาน
สมรรถนะอาชีพระยะส้ัน ครบเพียง 
๑-๒ กลุมสาระฯ และ/หรือ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และมีการ
ปรับปรุงพัฒนาอยางสม่ําเสมอ 

๑.แผนปฏิบัติราชการเก่ียวกับการ
ปรับปรุงพัฒนาสถานท่ี 
๒.ระเบียนหองปฏิบัติการ หองหรือ
โรงฝกงาน พ้ืนท่ีหรือสถานท่ีฝก
ประสบการณดานสาขาวิชา/
วิชาชีพ พรอมครุภัณฑและชุด
อุปกรณประจําหอง/โรงฝกงาน/
พ้ืนท่ีและสถานท่ีฝกประสบการณ 
๓.ผลการสํารวจความตองการใช
ครุภัณฑและชุดอุปกรณจาก
ครูผูสอนสาขาวิชา/วิชาชีพ 
๔.ผลระดับความพึงพอใจของ
นักเรียนตอหองปฏิบัติการ หอง
หรือโรงฝกงาน พ้ืนท่ีหรือสถานท่ี
ฝกประสบการณดานสาขาวิชา/
วิชาชีพ พรอมครุภัณฑและชุด
อุปกรณประจําหอง/โรงฝกงาน/
พ้ืนท่ีและสถานท่ีฝกประสบการณ 
๕.ผลการประเมินมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

-มีการสํารวจความตองการใช
ครุภัณฑและชุดอุปกรณจาก
ครูผูสอนสาขาวิชา/วิชาชีพมากกวา
รอยละ ๘๐ 

-มีการสํารวจความตองการใช
ครุภัณฑและชุดอุปกรณจาก
ครูผูสอนสาขาวิชา/วิชาชีพรอยละ 
๗๐-๘๐ 

-มีการสํารวจความตองการใช
ครุภัณฑและชุดอุปกรณจาก
ครูผูสอนสาขาวิชา/วิชาชีพรอยละ 
๖๐-๗๐ 

-มีการสํารวจความตองการใช
ครุภัณฑและชุดอุปกรณจาก
ครูผูสอนสาขาวิชา/วิชาชีพรอยละ 
๕๐-๖๐ 

-นักเรียนมากกวารอยละ ๘๐ 
มีความพึงพอใจตอหองปฏิบัติการ 
หองหรือโรงฝกงาน พ้ืนท่ีหรือ
สถานท่ีฝกประสบการณดาน
สาขาวิชา/วิชาชีพ พรอมครุภัณฑ
และชุดอุปกรณประจําหอง/โรง
ฝกงาน/พ้ืนท่ีและสถานท่ีฝก
ประสบการณ 

-นักเรียนรอยละ ๗๐-๘๐ 
มีความพึงพอใจตอหองปฏิบัติการ 
หองหรือโรงฝกงาน พ้ืนท่ีหรือ
สถานท่ีฝกประสบการณดาน
สาขาวิชา/วิชาชีพ พรอมครุภัณฑ
และชุดอุปกรณประจําหอง/โรง
ฝกงาน/พ้ืนท่ีและสถานท่ีฝก
ประสบการณ 

-นักเรียนรอยละ ๖๐-๗๐ 
มีความพึงพอใจตอหองปฏิบัติการ 
หองหรือโรงฝกงาน พ้ืนท่ีหรือ
สถานท่ีฝกประสบการณดาน
สาขาวิชา/วิชาชีพ พรอมครุภัณฑ
และชุดอุปกรณประจําหอง/โรง
ฝกงาน/พ้ืนท่ีและสถานท่ีฝก
ประสบการณ 

-นักเรียนรอยละ ๕๐-๖๐  
มีความพึงพอใจตอหองปฏิบัติการ 
หองหรือโรงฝกงาน พ้ืนท่ีหรือ
สถานท่ีฝกประสบการณดาน
สาขาวิชา/วิชาชีพ พรอมครุภัณฑ
และชุดอุปกรณประจําหอง/โรง
ฝกงาน/พ้ืนท่ีและสถานท่ีฝก
ประสบการณ 

-ผลการประเมินมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๐ 
อยูในระดับคุณภาพ ๔.๕-๕.๐ 

-ผลการประเมินมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๐ 
อยูในระดับคุณภาพ ๔.๐-๔.๕ 

-ผลการประเมินมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๐ 
อยูในระดับคุณภาพ ๓.๕-๔.๐ 

-ผลการประเมินมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๐ 
อยูในระดับคุณภาพ ๓.๐-๓.๕ 
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ตัวช้ีวัด คุณภาพการ
ดําเนินงาน 

ระดับเกณฑคุณภาพ แหลงขอมูล
รองรอยหลักฐาน ๔ ๓ ๒ ๑ 

๖.ผูเรียนมีผลงาน
เชิงนวัตกรรมการ
แกปญหาความ
ตองการของชุมชน 
หรือผลงานเชิง
นวัตกรรมรปูแบบ
ผลิตภัณฑ สินคา 
และบริการ ผาน
เกณฑมาตรฐาน
คุณภาพการแสดง
และประชันผลใน
ระดับจังหวัด 

๑.จัดกระบวนการเรียนรูของ
นักเรียน ปฏิบัติการสํารวจปญหา
ความตองการของชุมชน นําขอมูล
เชิงปริมาณและคุณภาพของ
กลุมเปาหมาย มากําหนดชุด
ประเด็นปญหาและสมมติฐานของ
คําตอบ 
๒.จัดกิจกรรมใหนักเรียน สืบคน
ทฤษฎีความรู นํากรอบทฤษฎี
ความรูตางๆท่ีเก่ียวของรองรับแนว
ทางการแกปญหาของสมมติฐาน 
มาสรางกระบวนการ ขั้นตอน และ
วิธีการท่ีเปนกิจกรรมสําคัญตอการ
พัฒนานวัตกรรมการแกปญหาตาม
ขอสมมติฐาน 
๓.จัดกิจกรรมท่ีกําหนดเคร่ืองมือ 
วัสดุอุปกรณ ทรัพยากรการ
ดําเนินงาน โดยมีสวนรวมกับ
พันธมิตรเครือขายภาคประชาชน 
ธุรกิจชุมชน SMEs หรือกลุม Start 
Up เปนท่ีปรึกษาโครงรางโครงงาน
และตอยอดนําลิขสิทธ์ิทางปญญา
ไปประกอบการ 
๔.ประเมินผลงานโดยมีเคร่ืองมือ
ประเมินผลงานจากรายวิชาหรือ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และชุมชน
นําไปใชไดจริง มีผลงานระดับ
จังหวัดหรือระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาหรือระดับประเทศ และ
ผลงานถูกนําไปใชไดในชุมชนได
จริง 

-ผลงานนักเรียนเปนโครงงาน หรือ 
การศึกษาคนควาอิสระ ท่ีถูกตอง
ตามหลักการทางวิชาการ และ
จัดเก็บเขา Portfolio        
มากกวารอยละ ๘๐ 

-ผลงานนักเรียนเปนโครงงาน หรือ 
การศึกษาคนควาอิสระ ท่ีถูกตอง
ตามหลักการทางวิชาการ และ
จัดเก็บเขา Portfolio         
รอยละ ๗๐-๘๐ 

-ผลงานนักเรียนเปนโครงงาน หรือ 
การศึกษาคนควาอิสระ ท่ีถูกตอง
ตามหลักการทางวิชาการ และ
จัดเก็บเขา Portfolio        
รอยละ ๖๐-๗๐ 

-ผลงานนักเรียนเปนโครงงาน หรือ 
การศึกษาคนควาอิสระ ท่ีถูกตอง
ตามหลักการทางวิชาการ และ
จัดเก็บเขา Portfolio      
รอยละ ๕๐-๖๐ 

๑.Portfolioของนักเรียน 
๒.โครงงาน หรือ การศึกษาคนควา
อิสระของนักเรียนท่ีถูกตองตาม
หลักการทางวิชาการและมีโมเดล
ทางธุรกิจ 
๓.โลรางวัล หรือ ใบประกาศ
ผลงานนักเรียน 
 

 

-ผลงานนักเรียนเปนโครงงาน หรือ 
การศึกษาคนควาอิสระ ซ่ึงสามารถ
นําไปสูรายไดท่ีมีรองรอยหลักฐาน
ชัดเจน มากกวารอยละ ๘๐ ของ
โครงงานท้ังหมด 

-ผลงานนักเรียนเปนโครงงาน หรือ 
การศึกษาคนควาอิสระ ซ่ึงสามารถ
นําไปสูรายไดท่ีมีรองรอยหลักฐาน
ชัดเจน รอยละ ๗๐-๘๐ ของ
โครงงานท้ังหมด 

-ผลงานนักเรียนเปนโครงงาน หรือ 
การศึกษาคนควาอิสระ ซ่ึงสามารถ
นําไปสูรายไดท่ีมีรองรอยหลักฐาน
ชัดเจน รอยละ ๖๐-๗๐ ของ
โครงงานท้ังหมด 

-ผลงานนักเรียนเปนโครงงาน หรือ 
การศึกษาคนควาอิสระ ซ่ึงสามารถ
นําไปสูรายไดท่ีมีรองรอยหลักฐาน
ชัดเจน รอยละ ๕๐-๖๐ ของ
โครงงานท้ังหมด 

-โรงเรียนมีผลงานของนักเรียนสง
ประกวดในระดับประเทศ/
ตางประเทศ 

-โรงเรียนมีผลงานของนักเรียนสง
ประกวดในระดับจังหวัด 
 

-โรงเรียนมีผลงานของนักเรียนสง
ประกวดในระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

-โรงเรียนมีผลงานของนักเรียน
ประกวดภายในโรงเรียน 
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ใน ศตวรรษที่ ๒๑ 
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คณะทํางาน 
 จัดทํา แนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพือ่การมีงานทําในศตวรรษท่ี 21 สูหองเรียน 

ระหวางวันท่ี 1-3 สิงหาคม 2561 
ณ เดอะไพน รีสอรท จังหวัด ปทุมธานี 

 

คณะท่ีปรึกษา  

๑. นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒    
๒. นายชวลิต นกขุนทอง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒     
๓. นางสาวพรภินันท เลาะหนับ ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ 
๔. นางสาวจันทิรา ภูสําลี   รองผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  

สุวินทวงศ 
๕. นางสาวอาชวิน ี ไชยสุนทร รองผูอํานวยการโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชลาดกระบัง 
๖. นายวีระศักด์ิ   
 
๗. นางสาวมาเรียม 
 
๘. นางพิชญมณฑน 

ศรีสังข  
  
ซอหมัด 
 
ลีกําเนิดไทย 
 

ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒    
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒    
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒    

คณะทํางาน 

การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

๑. นางสาวมาเรียม 
๒. นายพลพิพัฒน 

ซอหมัด 
วัฒนเศรษฐานุกุล 

ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
 

รูปแบบการจัดหนวยฐานสมรรถนะอาชีพระยะสั้น ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

๑. นายนิธิวัฒน 
๒. นางสาวณัฐสินี 
๓. นางวิมล 
 
๔. นางอมรรัตน 
 
๕. นางเสถียร 

อินทสิทธิ์ 
ภาณุศานต 
ยะกบ 
 
ศิริมิตรตระกูล 
 
ไชยสิทธิ์ 
 
 
 

ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 
ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบดินทรเดชา 
(สิงห สิงหเสนี) ๒ 
ครู โรงเรียนนวมนิทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 
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รูปแบบการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) 

๑. นางสาวชามาศ 
๒. นายวรสิทธิ์ 
๓. นางสาวสุธาดา 
๔. นางสาวณุตตรา 
๕. นางสาวสุภารัตน   

ดิษฐเจริญ 
ญวนพลอย 
หวังสมัด 
ทองสา 
พัฒนแหวว 

ศึกษานิเทศก 
ศึกษานิเทศก 
ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ๔ 
ครูชํานาญการ โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชลาดกระบัง 
ครูผูชวย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ 

รูปแบบกลุมความถนัดทางสาขาวิชาและอาชีพในการเรียนตอระดับอุดมศึกษา 

๑. นางสาวสิริลักษณ 
๒. นายพลพิพัฒน 
๓. นางสาวมุทิตา 
๔. นางสุทิศา ทินกร 
๕. นายพงศกร 
๖. นายพงศนที 

วงศเพชร 
วัฒนเศรษฐานุกุล 
กกแกว 
รุงเรือง 
นาคไทย 
คงถาวร 

ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา 
ครูชํานาญการ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 
ครู โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 
ครูผูชวย โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

รูปแบบการเรียนรูการเปนผูประกอบการธุรกิจพอเพียง 

๑. นายพลพิพัฒน 
๒. นายณัฐพงศ 
๓. นางสาวนพรัตน 
๔. นายนัฐพล 
๕. นางสาวณัฐกา 

วัฒนเศรษฐานุกุล 
แสงสิริไพศาล 
ธิสานนท 
อนวิเศษ 
อุปกล่ิน 

ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
ครู โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 
ครู โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 
ครูผูชวย โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 
ครูผูชวย โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 

รูปแบบการเรียนรูหนวยบูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรู 

๑. นางสาวมาเรียม 
๒. นางสาวภัททิยา 
๓. นางอมรรัตน 
๔. นายทินกร 
๕. นางสาวสุพรรษา 
๖. นายคีตวัฒน 

ซอหมัด 
สุปนะ 
ชางสลัก 
ชินวงศ 
บัวสุก 
ภูขาว 

ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
ครูชํานาญการ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 
ครู โรงเรียนบางกะป 
ครู โรงเรียนสุขุมนวพันธอุปถัมภ 
ครูผูชวย โรงเรียนสุขุมนวพันธอุปถัมภ 

เกณฑการประเมินผลโครงการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพือ่การมีงานทําในศตวรรษท่ี 21 

๑. นายพลพิพัฒน 
๒. นางสาวศุภิสรา 
๓. นายกอบวิทย 

วัฒนเศรษฐานุกุล 
เสือทอง 
พิริยะวฒัน 

ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
ศึกษานิเทศก 
ศึกษานิเทศก 
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คณะทํางานปรับปรุงเอกสารและบรรณาธิการกิจ 

๑. นางสาวมาเรียม 
๒. นายพลพิพัฒน 
๓. นางสาวณัฐสินี 
๔. นางสาวศุภิสรา 

ซอหมัด 
วัฒนเศรษฐานุกุล 
ภาณุศานต 
เสือทอง 

ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
ศึกษานิเทศก 

บรรณาธิการกิจคร้ังสุดทาย 

๑. นางสาวมาเรียม ซอหมัด ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
ออกแบบ 

๑. นางสาวณัฐสินี 
 

ภาณุศานต 
 

ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๖ 
 

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อการมีงานทําในศตวรรษที่ 21 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.2 
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