
1 
 

 

 

 

 

 

 

การขบัเคลื่อนโครงการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพ่ือการมีงานทําในศตวรรษท่ี 21 



2 
 

คํานํา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดนอมนําพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจาอยูหัว    

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ดานการศึกษาตองสรางพ้ืนฐานใหแกผูเรียน 4 ดาน ในดานที่ 1 ใหมี

ทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง ซึ่งตองมีความรูความเขาใจตอชาติบานเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบัน

พระมหากษัตริย และมีความเอ้ืออาทรตอครอบครัวและชุมชนของตน ดานที่ 2 ใหมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มี

คุณธรรม ซึ่งตองรูจักแยกแยะสิ่งที่ ผิด-ชอบ/ช่ัว-ดี ปฏิบัติแตสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ช่ัว และ

ชวยกันสรางคนดีใหแกบานเมือง ดานที่ 3 ใหมีงานทํา-มีอาชีพ ซึ่งตองมีการเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือ

การฝกอบรมในสถานศึกษาตองมุงใหเด็กและเยาวชนรักงาน สูงาน ทําจนงานสําเร็จ ดานที่ 4 ใหเปนพลเมืองดี 

ซึ่งตองสรางสํานึกการเปนพลเมืองดี เปนหนาที่ของทุกคน ครอบครัว-สถานศึกษาและสถานประกอบการ ตอง

สงเสริมใหทุกคนมีโอกาสทําหนาที่เปนพลเมืองดี โดยที่การเปนพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทําเพ่ือบานเมือง

ไดก็ตองทํา” เชน งานอาสาสมัคร งานบําเพ็ญประโยชน งานสาธารณกุศล ใหทําดวยความมีนํ้าใจ และความ

เอ้ืออาทร ซึ่งรัฐบาลไดจัดทํากรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป รองรับในยุทธศาสตรที่ 2 ดานพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน รองรับนโยบายที่ 2 ของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขอ 2 การพัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู ขอยอย 2.8 

สงเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคูไปกับวิชาสามัญ เชน ทวิศึกษา (Dual Education) หลักสูตรระยะ

สั้น จึงเปนเหตุผลสําคัญการจัดทําโครงการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานทําในศตวรรษที่ 21 ที่ตองเรง

ปรับหลักสูตรสถานศึกษาใหมีแผนการเรียนและรายวิชาเพ่ิมเติมใหรองรับสมรรถนะทางสาขาวิชา และสาขา

วิชาชีพ วางเสนทางการศึกษาสูอาชีพใหกับนักเรียน สรางระบบการสงตอสถานศึกษา และสถาบันการศึกษา

สายอาชีพ และสามัญ รวมถึงสถาบันการศึกษาเฉพาะทางดานอาชีพ โดยเฉพาะการสรางสมรรถนะดานอาชีพ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไมประสงคเรียนตอแตออกไปประกอบ

อาชีพในสถานประกอบการ หรือกลุมอาชีพอิสระ ใหตรงกับความตองการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

ของจังหวัด กลุมจังหวัด ในแตละภูมิภาค ซึ่งทั้งน้ีตองเรงรัดการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ควบคู

ไปในการจัดกระบวนการเรียนรู โดยเฉพาะทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห ความสามารถในการ

แกปญหาที่ซับซอน ความคิดเชิงสรางสรรค ความสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน ความยืดหยุนทางความคิด 

รวมถึงทักษะดานภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใชเทคโนโลยี เนนการพัฒนาทักษะที่เช่ือมโยงตอโลก

การทํางาน ทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยูรวมและทํางานกับ

ผูอ่ืนไดภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม 

    คณะทํางานขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา 
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บทนํา 

การขับเคลื่อนโครงการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทําในศตวรรษท่ี 21 

    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของ

สมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ตองสรางพ้ืนฐานใหแกผูเรียน ใหมีงานทํา-มีอาชีพ ซึ่งตองมีการเลี้ยงดูลูกหลานใน

ครอบครัว หรือการฝกอบรมในสถานศึกษาตองมุงใหเด็กและเยาวชนรักงาน สูงาน ทําจนงานสําเร็จ เปน

พลเมืองดี ซึ่งตองสรางสํานึกการเปนพลเมืองดี เปนหนาที่ของทุกคน ครอบครัว-สถานศึกษา และสถาน

ประกอบการ ตองสงเสริมใหทุกคนมีโอกาสทําหนาที่เปนพลเมืองดี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา         

ขั้นพ้ืนฐานจึงไดมีการจัดทําโครงการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานทําในศตวรรษที่ 21 ขึ้น และรองรับ

กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ยุทธศาสตรที่ 2 ดานพัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษา    

เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน  ไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู และสงเสริมการจัด

หลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคูไปกับวิชาสามัญ   ที่ตองเรงปรับหลักสูตรสถานศึกษาใหมีแผนการเรียนและ

รายวิชาเพ่ิมเติมใหรองรับสมรรถนะทางสาขาวิชา และสาขาวิชาชีพ วางเสนทางการศึกษาสูอาชีพใหกับ

นักเรียน สรางระบบการสงตอสถานศึกษา และสถาบันการศึกษาสายอาชีพ และสายสามัญ รวมถึง

สถาบันการศึกษาเฉพาะทางดานอาชีพ โดยเฉพาะการสรางสมรรถนะดานอาชีพนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน และตอนปลายที่ประสงคไมเรียนตอออกไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการ หรือกลุมอาชีพอิสระ 

ใหตรงความตองการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของพ้ืนที่จังหวัด กลุมจังหวัด ในแตละภูมิภาค ซึ่งทั้งน้ี

ตองเรงรัดการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ควบคูไปกับการจัดกระบวนการเรียนรู โดยเฉพาะ

ทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห ความสามารถในการแกปญหาที่ซับซอน ความคิดเชิงสรางสรรค 

ความสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน ความยืนหยุนทางความคิด รวมถึงทักษะดานภาษา ศิลปะ และความสามารถ

ในการใชเทคโนโลยี เนนการพัฒนาทักษะที่เช่ือมโยงตอโลกการทํางาน ทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความ

ตองการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยูรวมและทํางานกับผูอ่ืนไดภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม 

 วัตถุประสงคของโครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทําในศตวรรษที่ 21  

1. เพ่ือสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานทํา แผนการเรียน กระบวนการ

จัดการเรียนรู และการวัดประเมินผลเพ่ือรองรับความตองการตามสาขาวิชาชีพ 

2. เพ่ือพัฒนาและสงเสริมการจัดกระบวนการแนะแนว ใหนักเรียนคนพบบุคลิกภาพและความ

ถนัดของตนเอง จัดระบบวางเสนทางการศึกษาตอสูการประกอบอาชีพ สอดคลองความตองการสาขาวิชาชีพ

ของพ้ืนที่ 

3. เพ่ือพัฒนาสารสนเทศความตองการสาขาวิชาชีพ และสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู เพ่ือใช

ในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูใหตอบสนองความตองการกําลังคนของพ้ืนที่ 

และศักยภาพของผูเรียน 

4. เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงาน

ทําใหสอดคลองกับความตองการสาขาวิชาชีพของพ้ืนที่ กลุมจังหวัด และภูมิภาค 
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 การดําเนินโครงการคาดหวังผลลัพธ (Outcomes) ไปที่รอยละของนักเรียนที่มีเสนทางสูอาชีพที่

สอดคลองกับความตองการตามสาขาวิชาชีพในพ้ืนที่จังหวัด กลุมจังหวัด และภูมิภาค โดยมีตัวช้ีวัดเปาหมาย

ระดับโครงการ (Outputs) และตัวช้ีวัดระดับกิจกรรม ดังน้ี 

 ตัวชี้วัดเปาหมายระดับโครงการ (Outputs) 

1. รอยละของโรงเรียนที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แผนการเรียน กระบวนการจัดการ

เรียนรู และการวัดประเมินผลเพ่ือรองรับความตองการตามสาขาวิชาชีพ 

2. รอยละของโรงเรียนที่มีการจัดกระบวนการแนะแนว ใหนักเรียนคนพบบุคลิกภาพและความ

ถนัดของตนเอง จัดระบบวางเสนทางการศึกษาตอสูการประกอบอาชีพ สอดคลองความตองการสาขาวิชาชีพ

ของพ้ืนที่ 

3. รอยละของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีสารสนเทศความตองการสาขาวิชาชีพ และ

สารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู เพ่ือใชในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูให

ตอบสนองความตองการกําลังคนของพ้ืนที่ และศักยภาพของผูเรียน 

4. รอยละของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีเครือขายความรวมมือภาครัฐและเอกชนในการจัด

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานทําใหสอดคลองกับความตองการสาขาวิชาชีพของพ้ืนที่ กลุมจังหวัด และ

ภูมิภาค 

 ตัวชี้วัดระดับกิจกรรม (Process) 

1. รอยละของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีสารสนเทศลักษณะอาชีพ ความตองการสาขา

วิชาชีพแหลงเรียนรูสถานประกอบการ กลุมอาชีพอิสระ ในพ้ืนที่จังหวัด/กลุมจังหวัด  

2. รอยละของโรงเรียนที่มีหลักสูตรสถานศึกษา และแผนการเรียนที่สอดคลองกับสารสนเทศความ

ตองการสาขาวิชาชีพในพ้ืนที่จังหวัด/กลุมจังหวัด  

3. รอยละของครูแนะแนวและครูที่ปรึกษาไดรับการพัฒนาใหสามารถจัดกิจกรรมใหนักเรียนมี

เสนทางการศึกษาตอสูการประกอบอาชีพ (Career Path)  

4. รอยละของครูผูสอนรายวิชาพ้ืนฐาน ๘ กลุมสาระการเรียนรู มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม

มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดที่บูรณาการอาชีพตามบริบทพ้ืนที่  

5. รอยละของครูผูสอนรายวิชาเพ่ิมเติม และการศึกษาคนควาอิสระ จัดทําหนวยการเรียนรูฐาน

สมรรถนะ ตามสาขาวิชาชีพ ที่สอดคลองกับเสนทางการศึกษาตอสูการประกอบอาชีพ (Career Path) ของ

นักเรียน 

6. รอยละของครูผูสอนรายวิชาเพ่ิมเติมที่เปนรายวิชาความถนัดทางสาขาวิชา พัฒนา/ใชเครื่องมือ

วัดความถนัด (Measurement aptitude) เพ่ือใหขอมูลปอนกลับแกนักเรียนเก่ียวกับการศึกษาตอและการ

ประกอบอาชีพ 

7. รอยละของโรงเรียนมีสื่อ อุปกรณ ครุภัณฑ สิ่งอํานวยความสะดวกเปนไปตามมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา และมีระดับคุณภาพการใชงานเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน

โรงเรียนมัธยมศึกษา 

การขบัเคลื่อนโครงการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพ่ือการมีงานทําในศตวรรษท่ี 21 
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8. รอยละของนักเรียนมีผลงานเชิงนวัตกรรมการแกปญหาความตองการของชุมชน หรือผลงาน

เชิงนวัตกรรมรูปแบบผลิตภัณฑ สินคา และบริการ ผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพการแสดงและประชันผลงาน

ในระดับจังหวัด 

 การดําเนินการโครงการ 

 การดําเนินโครงการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ ตัวช้ีวัดระดับโครงการ และระดับ

กิจกรรม  ซึ่งไดกําหนดกิจกรรมหลักในการดําเนินงานเปน 7 กิจกรรม เพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ

ในระดับโรงเรียน เกิดผลลัพธที่ตัวผูเรียนสรางเสนทางการศึกษาสูอาชีพ ดังน้ี 

1. สงเสริมเครือขายความรวมมือและจัดทําสารสนเทศความตองการสาขาวิชาชีพและลักษณะ

อาชีพในพ้ืนที่จังหวัด กลุมจังหวัด และภูมิภาค 

2. สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานทํา และกระบวนการเรียนรูฐานสมรรถนะ 

เพ่ือรองรับความตองการสาขาวิชาชีพ 

3. จัดกระบวนการแนะแนวใหนักเรียนวางแผนการเรียน และกําหนดเสนทางสูอาชีพ 

4. จัดทําสารสนเทศแหลงเรียนรู สถานประกอบการ กลุมอาชีพอิสระ เพ่ือรองรับการจัดกิจกรรม

การเรียนรูเพ่ือการมีงานทํา 

5. จัดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับเปาหมายแผนการเรียน และกิจกรรมเสริมประสบการณ

อาชีพ 

6. นิเทศชวยเหลือพาทํา 

7. กํากับ ติดตาม ประเมินผลโครงการและการดําเนินงาน 

โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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1. สงเสริมเครือขายความรวมมือและจัดทําสารสนเทศความตองการสาขาวิชาชีพและลักษณะ

อาชีพในพ้ืนที่จังหวัด กลุมจังหวัด และภูมิภาค 

การจัดทําขอมูลความตองการสาขาวิชาชีพของจังหวัดเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนา

เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของพลเมืองในจังหวัด จําเปนตองมีขอมูลสารสนเทศความตองการสาขาวิชาชีพและ

ลักษณะอาชีพในพ้ืนที่จังหวัดสนับสนุนใหกับหนวยงานที่จัดการศึกษาเพ่ือนําไปวางแผนการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษาใหมีแผนการเรียนและรายวิชาเพ่ิมเติมรองรับการจัดเสนทางการศึกษาของผูเรียนสูอาชีพไดอยาง

เปนระบบน้ัน คงไมใชหนาที่ความรับผิดชอบของโรงเรียนแตเพียงอยางเดียว ตองเปนความรวมมือกันของทุก

ภาคสวนในการใหการสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใตยุทธศาสตรจังหวัด จึงควรสรางกลไกเครือขายระดับ

จังหวัดขึ้นประสานเครือขายความรวมมือใหเกิดการจัดทําสารสนเทศความตองการดังกลาวนําไปสูการ

ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา โดยจัดทําเปนคําสั่งระดับจังหวัดใหมีภาระหนาที่กําหนดนโยบาย 

ยุทธศาสตร และวางแผนการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําของจังหวัด ประสานงานและติดตาม

หนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลสารสนเทศความตองการสาขาวิชาชีพ และลักษณะอาชีพ ขอมูล

เก่ียวกับอาชีพที่สําคัญใหสามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสม เกิดการประสานการดําเนินงานระหวาง

สถานศึกษากับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือใหการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําบรรลุผลตาม

วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกํากับ ติดตาม ใหสถานศึกษาดําเนินงานและรายงานผลตอตน

สังกัด เพ่ือทราบผลตามแผนการดําเนินงาน 

กรรมการทุกภาคสวนที่มาจากคําสั่งจังหวัด จะมีบทบาทหนาที่สนับสนุนขอมูลสารสนเทศ 

และกําหนดความตองการสาขาวิชาชีพ และทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่จังหวัด ซึ่ง

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต จะนําสารสนเทศ และความตองการดังกลาวไปจัดทําศูนยบริการขอมูล

ความตองการสาขาวิชาชีพ และลักษณะอาชีพ ใหโรงเรียนนําไปใชวางแผนการเตรียมนักเรียนระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน สูเสนทางอาชีพรองรับความตองการพัฒนาพ้ืนที่ระดับจังหวัด  

ทั้งน้ียังใชความรวมมือกับหนวยงานอิสระตางๆ เชน สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรู

และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และสถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและพัฒนา (องคการมหาชน) 

(International Institute for Trade and Development: itd) ศึกษาวิจัยพัฒนาบริบทของพ้ืนที่กลุมจังหวัด

จัดทําขอเสนอและสารสนเทศเชิงคุณภาพที่เปนความตองการในลักษณะอาชีพที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ของกลุม

จังหวัด รองรับความเปนศตวรรษที่ 21 และเรงรัดการพัฒนาสาขาวิชาชีพใน 10 กลุมอาชีพอุตสาหกรรมใหม 

ในพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นําไปใหบริการขอมูลสารสนเทศแกโรงเรียนใชจัดกิจกรรมการแนะแนวเสนทาง

สูอาชีพ และพัฒนาแผนการเรียนใหเปนความถนัดทางสาขาวิชา และประเภท/สาขาวิชาชีพ 

2. สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานทํา และกระบวนการเรียนรูฐาน

สมรรถนะ เพ่ือรองรับความตองการสาขาวิชาชีพ 

 หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานทํา จําเปนตองพัฒนาใหมีแผนการเรียนและรายวิชา

เพ่ิมเติม ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน รองรับสารสนเทศความตองการสาขาวิชาชีพที่เปนบริบทของพ้ืนที่

จังหวัด และกลุมจังหวัด โดยศึกษานิเทศก และกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา จะมีบทบาทสําคัญที่จะผลักดัน 

และสรางความเขาใจ ชวยเหลือพาโรงเรียนพัฒนาแผนการเรียนรองรับกลุมความถนัดทางสาขาวิชา และสาขา
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วิชาชีพ ปรับโครงสรางเวลา โครงสรางรายวิชา และสาระสําคัญรายวิชาใหเปนพ้ืนฐานสมรรถนะความรูทาง

สาขาวิชาชีพ และพ้ืนฐานความถนัดทางสาขาวิชา  

นักเรียนระดับปฐมวัยจะสรางการรับรูดานอาชีพ และเสริมสรางการเรียนรูทางทักษะกาย 

สมอง และสงเสริมการเตรียมความพรอมการดูแลเด็กเล็ก  

นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนตนใหไดเรียนเลนเปนอาชีพ สวนระดับประถมศึกษาตอน

ปลายใหจัดกลุมอาชีพและไดฝกตามความสนใจ การสรางบทบาทสถานการณสมมติ จัดมุมสืบคนหาอาชีพ

ตางๆ ที่เปนประเภทเดียวกันที่เปนสถานการณสมมติ นําไปสรางหนวยการเรียนรูบูรณาการฝกตามความสนใจ  

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนใหเรียนรูความเปนทองถิ่นโดยพัฒนากระบวนการเรียนรูใน

หนวยเรียนรูบูรณาการฐานทองถิ่นในรายวิชาพ้ืนฐาน และฝกทักษะ สมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ ในรายวิชา

เพ่ิมเติม โดยพัฒนาหนวยเรียนรูเปนหนวยฐานสมรรถนะอาชีพระยะสั้น ใชระยะเวลาไมนอยกวา 6 ช่ัวโมงตอ 

1 ฐานสมรรถนะ  โดยทําความรวมมือกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด นําหลักสูตรอาชีพระยะสั้นมาพัฒนาเปนหนวย

ฐานสมรรถนะอาชีพระยะสั้น และจัดใหมีรายวิชาโครงงานดานอาชีพสําหรับนักเรียนที่เลือกเรียนหองเรียน

ความสามารถพิเศษเฉพาะทาง คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สองภาษา และใหความสําคัญกับการจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมชุมนุมใหเรียนรูเปนผูประกอบการทําธุรกิจพอเพียง และไดไปสะสมเวลาการฝก

ประสบการณดานอาชีพในสถานประกอบการประมาณ 2 สัปดาห 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดใหเรียนรูความเปนทองถิ่นในรายวิชาพ้ืนฐานโดย

พัฒนากระบวนการเรียนรูในหนวยเรียนรูบูรณาการฐานทองถิ่น และในรายวิชาเพ่ิมเติมจัดเปนแผนการเรียน

ตามกลุมความถนัดทางสาขาวิชา 9 กลุมความถนัดเพ่ือเตรียมศึกษาตอมหาวิทยาลัย จัดแผนการเรียนเปน

หองเรียนเฉพาะทางดานอาชีพ กีฬา และสุนทรียภาพ จัดแผนการเรียนใหเปนประเภท/สาขาวิชาชีพ 9 

ประเภทวิชาชีพ ตามโครงการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (เรียนรวมหลักสูตรทวิ

ศึกษา) และใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกิจกรรมชุมนุมใหเรียนรูเปนผูประกอบการทําธุรกิจ

พอเพียง จัดรายวิชาโครงงาน หรือรายวิชาศึกษาคนควาอิสระ รายวิชาฝกประสบการณดานอาชีพ  

เนนการปรับและพัฒนากระบวนการเรียนรูและวัดผลประเมินผลที่อิงมาตรฐานและตัวช้ีวัดใน

การทําหนวยเรียนรูบูรณาการในรายวิชาพ้ืนฐาน และอิงฐานสมรรถนะความถนัดทางสาขาวิชา ฐานสมรรถนะ

งานในสาขาวิชาชีพในรายวิชาเพ่ิมเติม 

3. จัดกระบวนการแนะแนวใหนักเรียนวางแผนการเรียน และกําหนดเสนทางสูอาชีพ 

 การจัดเสนทางการศึกษาสูอาชีพ จะใหความสําคัญกับการรับรูลักษณะอาชีพที่เปนความ

ตองการตามสาขาวิชาชีพ และอาชีพใหมแหงศตวรรษที่ 21 ตรงกับความตองการพัฒนาเศรษฐกิจโดย

นวัตกรรม ของพ้ืนที่จังหวัด และกลุมจังหวัด โดยการรับรูจะจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในช่ัวโมงกิจกรรมแนะ

แนว และจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเสริมหลักสูตร ในช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ใหรูจักอาชีพที่สรางฝนไว ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 2 ใหรูจัดลักษณะอาชีพที่อยูใกลตัวนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ใหรูจักลักษณะอาชีพที่

ไกลตัวออกไป ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ใหรับรูและทําความรูจักอาชีพที่รับรูใหมากขึ้น ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ให

ฝกทําอาชีพในชุมชน และช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ใหฝกและทดลองประกอบการในอาชีพที่นักเรียนทําไดดี 

สําหรับในระดับมัธยมศึกษาตอนตน นอกจากจะจัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาเพ่ิมเติมหนวยฐานสมรรถนะ

การขบัเคลื่อนโครงการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพ่ือการมีงานทําในศตวรรษท่ี 21 
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อาชีพระยะสั้นแลว ยังเนนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในช่ัวโมงแนะแนวใหนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ไดฝก

ทักษะและประสบการณจากฐานประสบการณหรือหองปฏิบัติการในโรงเรียน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ได

ฝกทักษะและประสบการณจากสถานประกอบการ และกลุมอาชีพอิสระ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดฝก

ประสบการณดานอาชีพ และทําโครงงานพัฒนาผลงานเชิงนวัตกรรม ที่นักเรียนไดคนพบตัวตนวามีความถนัด

และชํานาญจากสถานประกอบการ และกลุมอาชีพอิสระ ซึ่งการคนพบตัวเองจะทําใหนักเรียนและผูปกครอง

นําไปใชประกอบกับผลการวัดและประเมินบุคลิกภาพและความถนัด สามารถตัดสินใจเลือกเสนทางการเรียน

ตอในสายอาชีพตามประเภทวิชาชีพ 9 ประเภท ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในการเรียนตอระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเลือกเสนทางการเรียนตอมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิชาการตามแผนการเรียนที่

เปนกลุมความถนัดทางสาขาวิชาการเรียนตอระดับอุดมศึกษา 9 กลุมความถนัด หรือเลือกเรียนแผนการเรียน

เฉพาะทางดานอาชีพ กีฬา หรือสุนทรียภาพที่ทําความรวมมือกับสถานประกอบการ สโมสรดานกีฬา หรือ

สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนเปนโรงเรียนอาชีพของสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ทั้งน้ี

ขอมูลที่เปนสารสนเทศประกอบการตัดสินใจจะจัดเก็บในรูปแบบแฟมสะสมงาน (Portfolio) ของนักเรียน

รายบุคคล ซึ่งจะจัดเก็บผลงานเชิงนวัตกรรมในรูปแบบ Short Video Clips หรือการจัดการความรู ระดับผล

การเรียนรายวิชาความถนัดทางสาขาวิชา หรือรายวิชาสาขาวิชาชีพ ผลการสํารวจความสนใจ และผลการ

ประเมินบุคลิกภาพและความถนัด เรียงความ หรือบทความแสดงจินตนาการและความเช่ียวชาญในผลงานเชิง

นวัตกรรม ผลการประเมินคุณลักษณะนิสัยการทํางาน ทั้งน้ีโครงการไดเตรียม Applications ของ Portfolio 

ที่มีพ้ืนที่ใหกับนักเรียนรายบุคคลในระบบ Online 

การจัดกิจกรรมการแนะแนวดานอาชีพ และกิจกรรมดานการศึกษา จะมีการพัฒนาครูแนะแนว 

และครูที่ปรึกษาของโรงเรียน โดยใชศูนยแนะแนวจังหวัดประจําเขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาบนความรวมมือกับ

หนวยงาน สถาบันการศึกษา โดยเฉพาะกรมการจัดหางาน ที่มีเครื่องมือวัดและประเมินบุคลิกภาพและความ

ถนัด  

4. จัดทําสารสนเทศแหลงเรียนรู สถานประกอบการ กลุมอาชีพอิสระ เพ่ือรองรับการจัด

กิจกรรมการเรียนรูเพ่ือการมีงานทํา 

 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาบนพ้ืนฐานความเปนทองถิ่น นําไปสูการจัดกระบวนการ

เรียนรูหนวยเรียนรูบูรณาการฐานทองถิ่นในรายวิชาพ้ืนฐาน และจัดหลักสูตรสถานศึกษาที่มีแผนการเรียน/

รายวิชาเพ่ิมเติมเปนฐานสมรรถนะสาขาวิชาชีพ และเปนฐานความถนัดทางสาขาวิชา จะตองมีการจัดทํา

สารสนเทศแหลงเรียนรู สถานประกอบการ กลุมอาชีพอิสระ ปราชญ ภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือรองรับการ

ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูฐานบูรณาการทองถิ่น และจัดกิจกรรมการเรียนรูฐานความถนัดทาง

สาขาวิชา และฐานสมรรถนะสาขาวิชาชีพเพ่ือการมีงานทํา กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา จะประสานงานกับ

สถานประกอบการ กลุมอาชีพอิสระ ปราชญ ภูมิปญญาทองถิ่น ทําความรวมมือและจัดขึ้นทะเบียนเปนแหง

เรียนรูของทองถิ่นในระดับจังหวัด จัดทําศูนยบริการขอมูลสารสนเทศลักษณะแหลงเรียนรูที่จัดบริการแก

โรงเรียน ครู และนักเรียน โดยมีศึกษานิเทศก และคณะวิทยากรพ่ีเลี้ยงระดับจังหวัดของสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา จะเปนผูแนะนําชวยเหลือพาครูของแตละโรงเรียนจัดทําหนวยเรียนรูบูรณาการในรายวิชาพ้ืนฐาน 

และรายวิชาเพ่ิมเติมจัดทําหนวยฐานสมรรถนะสาขาวิชาชีพ/หนวยความถนัดทางสาขาวิชา ที่ใชแหลงเรียนรู

ของทองถิ่นเปนฐานการบูรณาการ 

การขบัเคลื่อนโครงการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพ่ือการมีงานทําในศตวรรษท่ี 21 
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5. จัดกิจกรรมการเรียนรู ใหสอดคลองกับเปาหมายแผนการเรียน และกิจกรรมเสริม

ประสบการณอาชีพ 

 การจัดกิจกรรมหนวยการเรียนรูตองคํานึงถึงเปาหมายการเรียนรูของหนวยการเรียนรู และ

มีความเช่ือมโยงกับเปาหมายของแผนการเรียน ที่อิงมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดในรายวิชาพ้ืนฐาน และใน

รายวิชาเพ่ิมเติมมีความเช่ือมโยงกับเปาหมายแผนการเรียนตามกลุมความถนัดทางสาขาวิชา และตาม

ประเภท/สาขาวิชาชีพ ที่อิงผลการเรียนรูฐานสมรรถนะทางสาขาวิชา และสาขาวิชาชีพ มีใบกิจกรรมที่

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูจากการใชกระบวนการและขั้นตอนของสถานการณจากแหลงเรียนรูมากําหนด

จัดทําใบกิจกรรม และนําสาระสําคัญของทฤษฎีความรูที่อิงตัวช้ีวัด และผลการเรียนรูรายวิชา นําไปใชอธิบาย

การเกิดทักษะตามกระบวนการที่ปฏิบัติจริง และนําไปสูการเกิดสมรรถนะตามที่กําหนด ซึ่งบทบาทของครูตอง

เขียนจุดประสงคการเรียนรูใหเช่ือมโยงกับตัวช้ีวัด และผลการเรียนรูรายวิชา ที่แสดงถึงกระบวนการไดมาซึ่ง

คําตอบแบบหลากหลายวิธีการ มิใชเขียนกําหนดวิธีการ หรือกําหนดคําตอบจะกลายเปนกระบวนการเรียนรู

แบบ Passive Learning ไปโดยปริยาย การเขียนจุดประสงคการเรียนรูรายวิชาที่เปนแบบ Active Learning 

ครูวิเคราะหตัวช้ีวัดและผลการเรียนรูรายวิชา เพ่ือจัดทําใบความรู หรือเลือกแหลงความรู ที่ตรงกับสถานการณ

ความรูของตัวช้ีวัด และผลการเรียนรูรายวิชา แลวจึงกําหนดกระบวนการไดมาซึ่งคําตอบที่หลากหลาย โดยยึด

กระบวนการเกิดทักษะการเรียนรูของ 3R8C แหงศตวรรษที่ 21 เปนแนวทางการเขียนจุดประสงคการเรียนรู

รายวิชา นําไปใชประกอบกับใบกิจกรรมตามกระบวนการ Five Step for Learning หรือกระบวนการบูรณา

การ STEMs ใหนักเรียนไดสํารวจใชกระบวนการสังเกตรวบรวมขอมูล จัดกลุมขอมูลต้ังประเด็นคําถามการเกิด

ปรากฏการณ และคาดเดาสมมติฐานคําตอบ นําไปสูการใชใบความรู หรือแหลงความรูที่ครูเสนอแนะไวให ไป

จัดกระบวนการสืบคนทฤษฎีความรู แลกเปลี่ยนประสบการณความรูตอกัน จนหาขอสรุปตอบของคําถาม

ตามที่ต้ังสมมติฐานไวได ถือเปนขอบขายของการเรียนแบบถอดประสบการณความรู และแบบกรณีศึกษา ซึ่ง

หากครูจัดทําใบกิจกรรมกระตนโดยใสเง่ือนไขหรือขอจํากัดเพ่ือนําไปสูกระบวนการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค

พัฒนาตอยอดโดยใชทฤษฎีความรูจากหลายๆ ศาสตรมาตอยอดก็จะกลายเปนทักษะความคิดเชิงสรางสรรคอีก

ระดับหน่ึง โดยทั้งน้ีทุกกระบวนการครูควรอางอิงหรือจัดทําใบความรูเชิงคุณลักษณะนิสัยการทํางาน (C8) ที่อิง

เกณฑสังคม และเกณฑศีลธรรมไวดวย เพ่ือนําไปสูการวัดผลตามสภาพจริงที่อิงตัวช้ีวัด และผลการเรียนรู

รายวิชา ไปพรอมกับการประเมินคุณลักษณะนิสัยการทํางาน 

บทบาทศึกษานิเทศกของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และครูผูสอนถือเปนบทบาทสําคัญมาก

ที่จะตองรวมกันทําความเขาใจการกําหนดจุดประสงคการเรียนรูแบบ Passive Learning มาเปนแบบ Active 

Learning การขยายผลเรียนรูชวยเหลือพากันทําจึงเปนบทบาทสําคัญ โดยเฉพาะศูนยพัฒนากลุมสาระการ

เรียนรูประจําจังหวัดจึงเปนกลไกของศึกษานิเทศก รวมกับวิทยากรพ่ีเลี้ยงจังหวัด จัดทํา KM หรือ Short 

Video Clips  ตัวแบบแหงความสําเร็จเรื่องตางๆ ขึ้น นําเขาสูศูนยบริการขอมูลสารสนเทศตัวแบบความสําเร็จ

ระดับจังหวัด และเขตพ้ืนที่การศึกษา ใหโรงเรียนรวมกับศูนยพัฒนาสาระการเรียนรูรายวิชา และวิทยากรพ่ี

เลี้ยงพาทํา นําเขาสูกระบวนการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครู (PLC) เพ่ือใหครูทานอ่ืนใชเปนคู

เทียบ (Benchmarking) ถอดประสบการณความรู นําขอสรุปเง่ือนไขความสําเร็จจากมติที่ประชุม PLC หรือ 

Logbook ไปกําหนดจุดประสงคการเรียนรูและออกแบบกิจกรรมการเรียนรูของหนวยเรียนรู โดยมีการ

สังเกตการณสอนและบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู นําไปจัดประชุมสะทอนผลหลังการจัดกิจกรรมการ
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เรียนรู (AAR) เพ่ือนําไปซอมเสริมและปรับกิจกรรมใหเหมาะสมกับนักเรียนรายบุคคลตอไป ซึ่งฝายวิชาการ

จะตองมีการนิเทศการนําเง่ือนไขจาก Logbook ไปใชออกแบบกิจกรรมการเรียนรู การสะทอนผล และการ

ซอมเสริม การปรับปรุงกิจกรรมใหเหมาะสมตอนักเรียนรายบุคคลอยางเครงครัด 

6. นิเทศชวยเหลือพาทํา 

 การนิเทศเพ่ือขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา มุงใหศึกษานิเทศกไปช้ีแนะและ

เปนพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) หรือไปนิเทศแบบทีม กับผูรับผิดชอบ ในเรื่องการใชเครือขายความ

รวมมือและสารสนเทศความตองการสาขาวิชาชีพ และสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู วางแผนพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานทํา แผนการเรียน กระบวนการจัดการเรียนรู และการวัดผลประเมินผล 

ตลอดจนสงเสริมการแนะแนวในสถานศึกษาเพ่ือการมีงานทํา ใหรองรับตอบสนองความตองการกําลังคนของ

พ้ืนที่จังหวัด และศักยภาพผูเรียน โดยมีการดําเนินการใหเปนไปตามแผนการนิเทศ และปฏิทินนิเทศ ที่ใช

เครื่องมือบันทึกภาคสนาม (Field Note) และแบบสังเกตช้ันเรียนเปนไปตามแบบและคูมือแนวทางเดียวกัน 

 กระบวนการนิเทศการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานทํา โดยใช Coaching and 

Mentoring เริ่มจากขั้นตอนการเตรียมองคความรูในการนําไปใชในการช้ีแนะ ใหคําปรึกษา ชวยเหลือ ใหครู

สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางการจัดศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานทํา ดานเครือขายการมีสวน

รวมทางการศึกษา ดานสารสนเทศคลังทะเบียนแหลงเรียนรูและอาชีพ ดานการจัดกระบวนการเรียนรูทักษะ

ศตวรรษที่ 21 ตามแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา ดานการแนะแนวอาชีพ ดานการนําขอมูล

สารสนเทศไปใชในการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา และดานการกํากับ ติดตาม ประเมินผลโครงการและการ

ดําเนินงาน ขั้นตอนตอไปเปนการดําเนินการนิเทศการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา ซึ่งจะตองมีการเตรียมการ

ต้ังแตเรื่องการประชาสัมพันธ การประชุมสรางความเขาใจแนวทางการขับเคลื่อน การจัดทําขอมูลสารสนเทศ

แหลงจัดประสบการณวิชาชีพ การประเมินบุคลิกภาพดานอาชีพของนักเรียน การจัดแผนการเรียน/รายวิชาชา

เพ่ิมเติม ใหสอดคลองกับความตองการของนักเรียน การจัดทําหนวยการเรียนรูบูรณาการ วางแผนจัดกิจกรรม

การเรียนรูการฝกและถอดประสบการณ และการประเมินตนเองของโรงเรียนเพ่ือการพัฒนา หลังจากการ

เตรียมการจะตองดําเนินการในเรื่อง การแตงต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมี

งานทํา การจัดทําแผนพัฒนามาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานทํา การจัดทําแผน 

สงเสริม สนับสนุน และนิเทศใหความเหลือ ตามประเด็นการพัฒนา ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การ

นิเทศชวยเหลือโรงเรียนใหพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานทํา ตาม

รูปแบบที่สอดคลองกับบริบทและความตองการของโรงเรียน นิเทศและสะทอนผลการดําเนินงานการจัด

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานทํารูปแบบ Video On-demand เพ่ือจัดนิทรรศการ Online ประกวด

ผลงานเชิงนวัตกรรมผานระบบ Video Conference และการสรุปรายงานผลการดําเนินงานขยายผลตอยอด 

ยกยองเชิดชูเกียรติ และเผยแพรผลงาน ผานศูนยบริหารจัดการความรูของเขตเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งน้ีในการ

ดําเนินการจะมีการการสรุปผลการใหคําช้ีแนะตรวจสอบผลหลังการปฏิบัติงาน (AAR) ควบคูกันไป เพ่ือให

ศึกษานิเทศก หรือผูใหคําช้ีแนะเปดโอกาสใหครูไดสรุปผลการใหคําช้ีแนะ เพ่ือใหไดหลักการสําคัญไปปรับปรุง 

หรือพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองตอไป  
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7. การกํากับ ติดตาม ประเมินผลโครงการและการดําเนินงาน  

 การดําเนินโครงการคาดหวังผลลัพธ (Outcomes) ไปที่รอยละของนักเรียนที่มีเสนทางสู

อาชีพที่สอดคลองกับความตองการตามสาขาวิชาชีพในพ้ืนที่จังหวัด กลุมจังหวัด และภูมิภาค โดยมีเปาหมาย

ตัวช้ีวัดระดับโครงการ 4 ตัวช้ีวัด คือ 

1. รอยละของโรงเรียนที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แผนการเรียน กระบวนการ

จัดการเรียนรู และการวัดประเมินผลเพ่ือรองรับความตองการตามสาขาวิชาชีพ 

2. รอยละของโรงเรียนที่มีการจัดกระบวนการแนะแนว ใหนักเรียนคนพบบุคลิกภาพและ

ความถนัดของตนเอง จัดระบบวางเสนทางการศึกษาตอสูการประกอบอาชีพ สอดคลองความตองการสาขา

วิชาชีพของพ้ืนที่ 

3. รอยละของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีสารสนเทศความตองการสาขาวิชาชีพ และ

สารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู เพ่ือใชในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูให

ตอบสนองความตองการกําลังคนของพ้ืนที่ และศักยภาพของผูเรียน 

4. รอยละของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีเครือขายความรวมมือภาครัฐและเอกชนใน

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานทําใหสอดคลองกับความตองการสาขาวิชาชีพของพ้ืนที่ กลุมจังหวัด 

และภูมิภาค 

การดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตัวช้ีวัดระดับโครงการ จึงไดมีการกําหนดเปาหมาย

ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรมการดําเนินงานไวเพ่ือการกํากับ ติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานเปนรายไตรมาส 

หรือทุกๆ 3 เดือน เปนการรายงานกระบวนงาน ขอปญหา วิธีการปรับปรุงพัฒนาวิธีการเพ่ือแกปญหาที่ได

ดําเนินงานในขณะน้ัน หรือรองขอใหหนวยงานที่เก่ียวของเขามามีสวนรวมการแกปญหา หรือใหขอเสนอแนะ 

สําหรับไตรมาสสุดทาย ไตรมาสที่ 4 จะเปนการประเมินความสําเร็จของโรงเรียนเองตามแบบประเมินตนเอง

ตามระดับความสําเร็จของตัวช้ีวัดระดับกิจกรรมการทํางาน ซึ่งประกอบดวยตัวช้ีวัดระดับกิจกรรม ดังน้ี 

1.  รอยละของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีสารสนเทศลักษณะอาชีพ ความตองการ

สาขาวิชาชีพแหลงเรียนรูสถานประกอบการ กลุมอาชีพอิสระ ในพ้ืนที่จังหวัด/กลุมจังหวัด  

2. รอยละของโรงเรียนที่มีหลักสูตรสถานศึกษา และแผนการเรียนที่สอดคลองกับ

สารสนเทศความตองการสาขาวิชาชีพในพ้ืนที่จังหวัด/กลุมจังหวัด  

3. รอยละของครูแนะแนวและครูที่ปรึกษาไดรับการพัฒนาใหสามารถจัดกิจกรรมให

นักเรียนมีเสนทางการศึกษาตอสูการประกอบอาชีพ (Career Path)  

4. รอยละของครูผูสอนรายวิชาพ้ืนฐาน ๘ กลุมสาระการเรียนรู มีการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดที่บูรณาการอาชีพตามบริบทพ้ืนที่  

5. รอยละของครูผูสอนรายวิชาเพ่ิมเติม และการศึกษาคนควาอิสระ จัดทําหนวยการเรียนรู

ฐานสมรรถนะ ตามสาขาวิชาชีพ ที่สอดคลองกับเสนทางการศึกษาตอสูการประกอบอาชีพ (Career Path) 

ของนักเรียน 

6. รอยละของครูผูสอนรายวิชาเพ่ิมเติมที่เปนรายวิชาความถนัดทางสาขาวิชา พัฒนา/ใช

เครื่องมือวัดความถนัด (Measurement aptitude) เพ่ือใหขอมูลปอนกลับแกนักเรียนเก่ียวกับการศึกษาตอ

และการประกอบอาชีพ 
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7. รอยละของโรงเรียนมีสื่อ อุปกรณ ครุภัณฑ สิ่งอํานวยความสะดวกเปนไปตามมาตรฐาน

การปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา และมีระดับคุณภาพการใชงานเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน

โรงเรียนมัธยมศึกษา 

8. รอยละของนักเรียนมีผลงานเชิงนวัตกรรมการแกปญหาความตองการของชุมชน หรือ

ผลงานเชิงนวัตกรรมรูปแบบผลิตภัณฑ สินคา และบริการ ผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพการแสดงและประชัน

ผลงานในระดับจังหวัด 

เมื่อโรงเรียนไดประเมินตนเองในตัวช้ีวัดระดับกิจกรรมผานระบบ Online แลว สํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา รวมกับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และ

เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาจังหวัด ต้ังอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ

นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ขึ้นตรวจเย่ียมชมผลการดําเนินงานพิจารณารองรอยหลักฐานการประเมินตนเอง

ของโรงเรียนในแตละสหวิทยาเขต หรือกลุมโรงเรียน เพ่ือทําการรับรองผลการประเมิน และวิเคราะหผล

ประเมินการบรรลุเปาหมายตัวช้ีวัดระดับโครงการเปนภาพรวมของแตละจังหวัด และเขตพ้ืนที่การศึกษา 

นําเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ใหความเห็นชอบเสนอ 

คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานทําของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน วิเคราะหผลสรุปเปนภาพรวมของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นําเสนอรายงาน

ตอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตอไป 

การจัดทําแนวเสนทางการศึกษาสูอาชีพของนักเรียนรายบุคคล ตามแผนหลักการขับเคลื่อน

โครงการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานทําในศตวรรษที่ 21 ถือเปนวาระแหงชาติที่จะพัฒนาศักยภาพ

และคุณภาพของเยาวชนวัยเรียนเขาสูการเปนพลเมืองของประเทศไทยที่มีคุณลักษณะนิสัยรักการทํางาน มี

ทักษะ สมรรถนะความรู ที่ตรงความถนัดและเปนบุคลิกภาพของตัวนักเรียนเอง รองรับการพัฒนาจังหวัด กลุม

จังหวัด และภูมิภาค ทามกลางความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาดานนวัตกรรมของสังคมโลก0 

การสงเสริมเครือขายความรวมมือและจัดทําสารสนเทศสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา 

  ในการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา ความรวมมือจากหนวยงานที่เก่ียวของ เปนสิ่ง        

ที่สําคัญที่จะชวยใหเกิดประสิทธิผลในการดําเนินการ การปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่จึงควรมีคณะกรรมการ          

ขับเคลื่อน ที่ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน มีผูแทนจากหนวยงานที่เก่ียวของมารวมเปนกรรม สวนการ

ขับเคลื่อนในการปฏิบัติน้ัน ประธานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาจังหวัดเปนเลขานุการและ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานโดยมีศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูอยูในความดูแลที่จะชวยในการพัฒนา

หลักสูตรสอดคลองกับศักยภาพและความตองการทางสาขาวิชาชีพของผูเรียนรวมทั้งเปนไปตามขอมูล

ตลาดแรงงานในทองถิ่นได 

 แนวทางการสงเสริมเครือขายความรวมมือ สามารถดําเนินการ ดังน้ี 

1. แตงต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําในระดับจังหวัด (เอกสาร
ตัวอยางในภาคผนวก) และพัฒนาเครือขายความรวมมือเพ่ือการมีงานทํา 

2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวบรวมขอมูลและจัดทําเปนสารสนเทศเก่ียวกับปริมาณความ
ตองการสาขาวิชาชีพ และลักษณะของอาชีพ ในสถานประกอบการ และกลุมอาชีพอิสระ ตลอดจนสารสนเทศ

การขบัเคลื่อนโครงการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพ่ือการมีงานทําในศตวรรษท่ี 21 
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แหลงเรียนรูที่เปนสถานประกอบการ กลุมอาชีพอิสระ ปราชญ และภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือใหบริการแก
โรงเรียนนําไปใชประโยชน 

3. โรงเรียนสรางการรับรูและเตรียมความพรอมในบทบาทของผูปกครอง นักเรียน และครู ที่รองรับ
การเปลี่ยนแปลง ในเรื่องตอไปน้ี  

3.1 การเปลี่ยนแปลงดานอาชีพในโลกแหงศตวรรษที่ 21 จึงตองมีรูปแบบ วิธีการการจัด
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานทําในศตวรรษที่ 21 

3.2 เสนทางการศึกษาสูอาชีพ (Career Path) ที่นักเรียนรายบุคคลมีความถนัด และบุคลิกภาพ
แตกตางกัน จึงตองมีกระบวนการสํารวจความสนใจ วัดแววความถนัด และบุคลิกภาพดานอาชีพแกนักเรียน 
และใหความสําคัญของการจัดทําแฟมสะสมงานที่แสดงศักยภาพจัดวางเสนทางการศึกษาสูอาชีพของนักเรียน 

3.3 การใชแบบวัดความถนัดและบุคลิกภาพ การจัดหลักสูตรสถานศึกษาใหมีแผนการเรียน และ
กระบวนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะงานรองรับเสนทางสูอาชีพ ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา และครูผูสอนจึง
ตองปรับบทบาท และเตรียมแบบวัด การแปลผล เทคนิคการใหคําปรึกษาแกผูปกครองและนักเรียน การ
เตรียมแผนการเรียนรู และการวัดผลอิงฐานสมรรถนะตามสภาพจริง 

4. ศึกษา วิเคราะหหลักสูตรของโรงเรียนเพ่ือพัฒนา ปรับปรุง ใหสอดคลองกับแนวทางและความ
สนใจในสาขาวิชาชีพตางๆ โดยประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอกที่อยูในพ้ืนที่ ในการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาเพ่ือการมีงานทํา 

5. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู โดยอาจสรางความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงาน
อ่ืนๆ ที่มีศักยภาพและสอดคลองกับความตองการของโรงเรียน 

6. จัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรม (งบแลกเปา) เพ่ือขอรับการสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือการ
มีงานทํา 

7. ดําเนินการพัฒนานักเรียนอยางตอเน่ืองโดยใหความสําคัญกับการสานตอจนเกิดวัฒนธรรมและ
นักเรียนสามารถรวบรวมผลงานเปน Port Folio  

8. ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือสงตอนักเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

บทบาทหนาทีเ่ครือขายความรวมมือและจัดทําสารสนเทศสนับสนนุการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา 

บทบาทหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ (จากโครงสรางคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือ

การมีงานทํา) โดยกําหนดเปน 3 กลุม คือ กลุมนโยบาย กลุมสนับสนุน สงเสริม และกลุมปฏิบัติ มีรายละเอียด

ดังน้ี 

 1. กลุมนโยบาย ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด / ศึกษาธิการจังหวัด / ผูอํานวยการสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา / ผูอํานวยสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษา / ผูแทนมหาวิทยาลัย /

ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด / นายก อบจ. 

           บทบาทหนาที่  

           1) กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และวางแผนการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําของ

จังหวัด 

           2) ประสานงานและติดตามหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับอาชีพ ที่

สําคัญใหสามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสม 

           3) ประสานการดําเนินงานระหวางสถานศึกษากับหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือใหการขับเคลื่อนการจัด

การศึกษาเพ่ือการมีงานทําบรรลุผลตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 

การขบัเคลื่อนโครงการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพ่ือการมีงานทําในศตวรรษท่ี 21 
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           4) กํากับ ติดตาม ใหสถานศึกษาดําเนินงานและรายงานผลตอตนสังกัด เพ่ือทราบผลตามแผนการ

ดําเนินงาน 

           5) พิจารณาแตงต้ังคณะอนุกรรมการ เพ่ือใหการดําเนินงานในรายละเอียดของการศึกษาเพ่ือการมี

งานทําตามความเหมาะสมที่มีประสิทธิภาพ 

 2. กลุมสนับสนุน สงเสริม ประกอบดวย ผูแทนมหาวิทยาลัย / นากยกองคการบริหารสวนจังหวัด /

ทองถิ่นจังหวัด /จัดหางานจังหวัด/แรงงานจังหวัด / ประธานหอการคาจังหวัด /ประธานอุตสาหกรรมจังหวัด / 

ผอ.การทองเที่ยวและกีฬา / พาณิชยจังหวัด / แรงงานจังหวัด /ผูแทนสถานประกอบการ 

           บทบาทหนาที่  

           1) ประสานงานและวางแผนการจัดการขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับอาชีพที่สามารถใชไดอยางเหมาะสม 

           2) ประสานงานและสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษากับหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือให

การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําบรรลุผลตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 

 3) สนับสนุน สงเสริม ทรัพยากร ภารกิจอ่ืนๆ ในสวนที่เกี่ยวของ 

          3. กลุมปฏิบัติระดับพื้นที่ ประกอบดวยประธานอาชีวศึกษาจังหวัด / ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริม

การจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย / ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษจังหวัด สํานักงานศึกษา

จังหวัด / ผูแทนสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด 

           บทบาทหนาที่  

1) ใหความรวมมือและดําเนินการเพ่ือใหไดขอมูลสําคัญที่สถานศึกษานําไปใชประโยชนในการจัด
การศึกษาเพ่ือการมีงานทํา  ไดแก ขอมูลความตองการสาขาวิชาชีพ สารสนเทศลักษณะอาชีพเพ่ือการแนะแนว 
การจัดทําแฟมสะสมผลงานของนักเรียน 

2) ใหความรวมมือและประสานงานกับโรงเรียนเพ่ือดําเนินการเก่ียวกับการวัดบุคลิกภาพและความ
ถนัดของนักเรียน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองเหมาะสมตอไป 

3) รวบรวมขอมูลเก่ียวกับสถานประกอบการ กลุมอาชีพอิสระ และแหลงเรียนรูที่เปนปราชญและ
ภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งจะเปนประโยชนในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ตลอดจนประสานความรวมมือใน
การเปนแหลงเรียนรูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรได 

4) ใหการสนับสนุน สงเสริมการดําเนินงานของสถานศึกษาในดานตาง ๆ    

เน่ืองจากในการปฏิบัติงานจริง สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จะเปนผูปฏิบัติที่อยู

ใกลชิดกับนักเรียนมากที่สุด จึงไดกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับเขตพ้ืนที่ และสถานศึกษา ไวดังน้ี 

แนวปฏิบัติระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1. จัดทําคลังขอมูลสารสนเทศในลักษณะของขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Web Total) ซึ่งประกอบดวย 
ขอมูลแนวโนมความตองการสาขาวิชาชีพ ลักษณะการทํางานพ้ืนฐานความรูของอาชีพ และแหลงเรียนรูใน
จังหวัด และกลุมจังหวัด  

2. จัดทําแผนความตองการในแตละสาขาวิชาชีพในพ้ืนที่ 
3. จัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานทํา เพ่ือรวบรวมหลักสูตรสถานศึกษา

จําแนกเปนกลุมความถนัดทางสาขาวิชา ประเภทวิชาชีพ อยางหลากหลายในพ้ืนที่จังหวัด 

การขบัเคลื่อนโครงการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพ่ือการมีงานทําในศตวรรษท่ี 21 
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4. จัดทําโครงการเพ่ือสงเสริมสนับสนุนศูนยพัฒนาวิชา 8 กลุมสาระ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ตลอดจนศูนยวิชาชีพเพ่ือการมีงานทํา 

5. จัดทําโครงการกํากับติดตามสงเสริมและนิเทศการพัฒนาโรงเรียนในดานการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาเพ่ือการมีงานทํา และกระบวนการจัดการเรียนรูการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา 

แนวปฏิบัติของสถานศึกษา 

1. จัดทําขอมูลสารสนเทศดานอาชีพของทองถิ่นและแนวโนมความตองการอาชีพที่สอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต 

2. ปรับปรุงพัฒนาและดําเนินการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนใหสามารถเปนเครื่องมือในการ
คนพบความสนใจและความถนัดทางอาชีพของนักเรียน สรางเปาหมายและเสนทางอาชีพ (Career Path) 
ตลอดจนจัดแผนการเรียนตามความตองการอาชีพของนักเรียนและสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของจังหวัดและประเทศ 

3. จัดทําแผนความตองการงบประมาณ ดําเนินการของบประมาณ (งบปกติ และงบแลกเปา) ตอ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยระบุแผนการเรียน รายวิชาเพ่ิมเติม ที่แสดงสาระสําคัญรายวิชา หรือแผนการ
จัดกิจกรรมชุมนุม ที่มีจํานวนนักเรียนตามแผนการเรียน ที่ตรงกับรายงานทางอิเล็กทรอนิกสเลข 13 หลัก ของ
นักเรียนที่เรียนแผนการเรียนตามสาขาวิชา และสาขาวิชาชีพ   

4. พัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจในการจัดการศึกษาและจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาในศตวรรษที่ 
21  

5. จัดแหลงเรียนรู อาคารสถานที่  สิ่งอํานวยความสะดวก  เทคโนโลยี ชุมชนภาคีเครือขาย   
6. แสวงหาโรงเรียนตนแบบที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานทําที่ประสบความสําเร็จและ

เทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) เพ่ือถอดประสบการณและศึกษาดูงาน 
7. ประสานความรวมมือ จัดทํา MOU กับหนวยงานที่เกี่ยวของ  

การพัฒนาเครือขายความรวมมือเพื่อการมีงานทํากับหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่สําคัญ 

 กรมการจัดหางาน/จัดหางานจังหวัด  

 เปนสวนราชการ และหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ไดจัดทําบันทึกความรวมมือระหวาง

กัน สาระสําคัญเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 เพ่ือใหนักเรียนต้ังแตระดับ

ประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย รูเสนทางการศึกษาสูอาชีพ ไดรับการแนะแนวอาชีพที่เหมาะสมกับ

ชวงวัย ใหรูศักยภาพตนเอง และเตรียมความพรอมกอนเขาสูตลาดแรงงาน โดยสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดําเนินการใหนักเรียนต้ังแตระดับประถมศึกษาทุกคนในสังกัด ไดรับการแนะแนวใหรูโลก

ของอาชีพและทิศทางของตลาดแรงงาน สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

ดําเนินการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กอนสําเร็จการศึกษา ตามกระบวนการแนะแนวครบถวนทุกขั้นตอน 

โดยกรมการจัดหางานใหการสนับสนุนขอมูลอาชีพ และสื่อที่เหมาะสมกับชวงวัยของนักเรียนดานอาชีพ ขอมูล

ทิศทางตลาดแรงงาน แบบทดสอบศักยภาพตางๆ และการประมวลผลการทดสอบในระบบออนไลน และหรือ

ออฟไลน แกนักเรียน ทั้งน้ีใหการแนะแนวการศึกษาและอาชีพเปนเปาหมายและตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

ประจําปของสถานศึกษา 
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สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน (สสค.)  

 เปนหนวยสงเสริม สนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักของการปฏิรูป

การศึกษา จัดต้ังขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพ

เยาวชน พ.ศ.2553 มีภารกิจในการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู โดยมีเปาหมายสําคัญคือ

สังคมแหงการเรียนรู” (Learning Society) ความรวมมือมุงไปที่การวิจัยบริบทสภาพพ้ืนที่กลุมจังหวัดที่สงผล

ตอการพัฒนาสงเสริมสาขาวิชาชีพที่สรางงานและรายไดในศตวรรษที่ 21 และจัดทําระบบเผยแพรสารสนเทศ

เชิงคุณภาพความตองการสาขาวิชาชีพและลักษณะอาชีพที่จําเปนตอการพัฒนางานและเศรษฐกิจของกลุม

จังหวัด รวมถึงสารสนเทศสถานประกอบการ กลุมอาชีพอิสระที่เปนขอเสนอการใชเปนที่ถอดและจัด

ประสบการณดานอาชีพที่สําคัญ เพ่ือใชเปนสารสนเทศสนับสนุนใหกับศูนยบริการขอมูลสารสนเทศดานอาชีพ

ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นําไปใชใหบริการกับโรงเรียน 

สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและพัฒนา (องคการมหาชน) (International Institute for 

Trade and Development: itd)  

 เปนเปนองคการมหาชน ไมแสวงหากําไร มีหนาที่รับผิดชอบในการใหการศึกษาอบรม และ

คนควาวิจัย เพ่ือสงเสริมการคา การพัฒนา และดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ที่สอดคลองกับความตกลงวาดวยความ

รวมมือระหวางรัฐบาลไทยกับการประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา จัดต้ังขึ้นตามพระราช

กฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) พ.ศ. 2544 การทําความ

รวมมือมุงการวิจัยบริบทสภาพพ้ืนที่กลุมจังหวัดที่สงผลตอการพัฒนาสงเสริมสาขาวิชาชีพที่สรางงานและ

รายไดในเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย 5 จังหวัด 6 พ้ืนที่ และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีการ

จัดทําระบบเผยแพรสารสนเทศเชิงคุณภาพความตองการสาขาวิชาชีพและลักษณะอาชีพที่จําเปนตอการ

พัฒนางานและเศรษฐกิจของกลุมจังหวัด รวมถึงสารสนเทศสถานประกอบการ กลุมอาชีพอิสระที่เปนขอเสนอ

การใชเปนที่ถอดและจัดประสบการณดานอาชีพที่สําคัญ เพ่ือใชเปนสารสนเทศสนับสนุนใหกับศูนยบริการ

ขอมูลสารสนเทศดานอาชีพของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นําไปใชใหบริการกับโรงเรียน 

 นอกจากน้ันยังทําความรวมมือรับชวงตอการพัฒนาผลงานเชิงนวัตกรรมของนักเรียนระดับ

โรงเรียน และระดับจังหวัด ในการย่ืนแฟมสะสมงาน (Portfolio) ที่เก็บผลงานเชิงนวัตกรรมในรูปแบบ Short 

Video Clips หรือการจัดการความรู ระดับผลการเรียนรายวิชาความถนัดทางสาขาวิชา หรือรายวิชาสาขา

วิชาชีพ ผลการสํารวจความสนใจ และผลการประเมินบุคลิกภาพและความถนัด เรียงความ หรือบทความแสดง

จินตนาการและความเช่ียวชาญในผลงานเชิงนวัตกรรม ผลการประเมินคุณลักษณะนิสัยการทํางาน ทั้งในแบบ

เอกสาร หรือ Applications เพ่ือคัดเลือกเขาคาย 1 พัฒนาผลงานเชิงนวัตกรรมระดับภาคๆ ละ 100 คน เนน

การพัฒนาผลงานหรือพัฒนาตอยอดเชิงนวัตกรรมการแกปญหาชุมชน รูปแบบผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการ 

สนองความตองการของกลุมเปาหมายในชุมชนจดทะเบียนเปนลิขสิทธ์ิ ที่มีธุรกิจชุมชน SMEs เปนที่ปรึกษา

และนําไปสูการประกอบการทําธุรกิจพอเพียง เพ่ือคัดเลือกเหลือภูมิภาคละ 10 ผลงาน จํานวน 10 คน เขาคาย 

2 พัฒนาผลงานเชิงนวัตกรรมระดับประเทศรวมกับเยาวชนในกลุมประเทศ ASEAN อีก 40 คน รวม 80 คน 

นําไปสูการจดทะเบียนลิขสิทธ์ิที่มีกลุม Startup ใหคําปรึกษานําไปประกอบการทําธุรกิจพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ คัดเลือกผลงานเหลือ 10 ผลงาน จํานวน 10 คน เขาคาย 3 ตัวแทนของประเทศไปประกวดผลงาน

เชิงนวัตกรรมในระดับนานาชาติตอไป 
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 สํานักงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชน / การสงเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบ 

 เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มุงทําความรวมมือกับโรงเรียนเอกชน

นอกระบบ ดังน้ี  

 พัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะสั้นของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ใหมีโครงสรางเวลา และโครงสราง

รายวิชา สามารถจัดหลักสูตรอาชีพระยะสั้นประมาณไมนอยกวา 6 ช่ัวโมง เปนหนวยฐานสมรรถนะอาชีพ

ระยะสั้น และจัดกลุมอาชีพระยะสั้นใหเปนรายวิชาเทียบโอนไปสูรายวิชาเพ่ิมเติมของหลักสูตรสถานศึกษาใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ของโรงเรียนเอกชนสายสามัญ และโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 พัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะสัน้ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ใหมีโครงสรางเวลา และโครงสราง

รายวิชา สามารถจัดกลุมสมรรถนะของอาชีพเทียบโอนไปสูรายวิชาเพ่ิมเติม ของแผนการเรียนเฉพาะทางดาน

อาชีพ ดานกีฬา และดานสุนทรียภาพ  ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ

โรงเรียนเอกชนสายสามัญ และโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 พัฒนาศูนยอบรมของโรงเรียนเอกชนนอกระบบใหมีครู/วิทยากร ที่ผานการรับรองมาตรฐาน

ประสบการณจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จัดฝกอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้นใหกับ

นักเรียนโรงเรียนเอกชนสายสามัญ และโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือออก

ใบรับรองมาตรฐานการผานประสบการณตามหลักสูตรอาชีพระยะสั้นที่ไดทําความรวมมือไว โดยมีเง่ือนไข

ความรวมมือเปนการคิดโครงสรางตนทุนของศูนยอบรมพัฒนาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบตอหลักสูตรอาชีพ

ระยะสั้นที่ทําความรวมมือ เปนคาวิทยากรภายนอกราชการตามขอกําหนดอัตราคาตอบแทน โดยรัฐจายให

ครึ่งหน่ึงและโรงเรียนเอกชนนอกระบบจายครึ่งหน่ึง คาวัสดุฝกใหคิดอัตราประหยัดตามรายหัวนักเรียนที่เขา

ฝกอบรมพัฒนา สําหรับอุปกรณประจําตัวนักเรียนใหคิดเปนโครงสรางตนทุนในการเริ่มดําเนินงาน สวนคา

พาหนะรับ-สง นักเรียนไปกลับ จากโรงเรียนและศูนยฝกอบรมพัฒนา ใหใชอัตราจางเหมาตามระยะทาง เพ่ือ

ทําวิจัยโครงสรางตนทุนเสนอเขาคณะรัฐมนตรีตอไป 

 พัฒนาสถานประกอบการที่เปนโรงเรียนเอกชนนอกระบบใหไดการรับรองมาตรฐานการใชเปนที่

ฝกประสบการณดานอาชีพในระดับมัธยมศึกษาปที่  3 ใหเปนไปตามนโยบายรัฐบาล และเปนที่ฝก

ประสบการณของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนเฉพาะทางดานอาชีพ ดานกีฬา และดาน

สุนทรียภาพ โดยมีการจัดทําคูมือการฝกประสบการณ และการเขาสังเกตการณและเปนผูชวยและฝก

ประสบการณดานอาชีพขึ้นทะเบียนเผยแพรบน Social Media แบบสะสมเวลาในช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

ประมาณไมตํ่ากวา 2 สัปดาห และมัธยมศึกษาตอนปลายตามเง่ือนไขหนวยกิตรายวิชา ใหมีการสมัครผาน

ระบบ Online โดยความเห็นชอบของโรงเรียนสามัญเอกชน และโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และไดรับการรับรองอนุญาตใหออกใบรับรองการเขาสังเกตการณและเปนผูชวยในการ

ฝกประสบการณดานอาชีพ นําไปเก็บเขาแฟมสะสมผลงานของนักเรียน  

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา / สถานศึกษาในสังกัด เปนสวนราชการในกระทรวง

ศึกษาธิการ มุงความรวมมือกับสถานศึกษาในสังกัด ในเรื่องตอไปน้ี 

 นําหลักสูตรอาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยสารพัดชาง และสถานศึกษาในสังกัด มาปรับโครงสราง

เวลา และโครงสรางรายวิชา ใหสามารถจัดหลักสูตรอาชีพระยะสั้นประมาณไมนอยกวา 6 ช่ัวโมง เปนหนวย

การขบัเคลื่อนโครงการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพ่ือการมีงานทําในศตวรรษท่ี 21 



20 
 

ฐานสมรรถนะอาชีพระยะสั้น และจัดกลุมอาชีพระยะสั้นใหเปนรายวิชาเทียบโอนไปสูรายวิชาเพ่ิมเติมของ

หลักสูตรสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยใหการสนับสนุนบุคลากรผูสอน หรือพัฒนาวิทยากรจาก

สถานประกอบการที่ผานการประเมินและรับรองมาตรฐานจากสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา สวนคาตอบแทน หรือคาวิทยากร คาวัสดุฝก คาพาหนะจางเหมาบริการรับสง ใหโรงเรียน

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนผูรับผิดชอบ สําหรับอุปกรณฝกประจําตัวนักเรียนให

สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใหการอนุเคราะห หรือเปนไปตามขอตกลง 

 จัดการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (เรียนรวมหลักสูตรทวิ

ศึกษา) ที่มีการทําบันทึกความรวมมือกันระหวางสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ

โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใหรวมกันวิเคราะหโครงสรางเวลา และโครงสราง

รายวิชาพ้ืนฐาน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขั้นพ้ืนฐาน ใหมีสาระสําคัญ 

มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดรายวิชา เทียบเทาสาระสําคัญ และสมรรถนะความรู กับโครงสรางเวลา 

โครงสรางรายวิชา และกิจกรรเสริมหลักสูตรของหลักสูตรสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสวนหมวดทักษะชีวิต และ

หมวดวิชาเลือกเสรี และกิจกรรมเสริมหลักสูตร อยางนอยรอยละ 60 เพ่ือมอบใหสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดการ

เรียนการสอน และสถานศึกษาอาชีวศึกษารับเทียบโอน สําหรับหมวดทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 

กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ กลุมทักษะวิชาชีพวิชาเลือก ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ และโครงการพัฒนา

ทักษะวิชาชีพ มอบใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานรับเทียบโอนมาเปน

รายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือใหเปนไปตามโครงสรางการจบหลักสูตรของทั้งสองหลักสูตรคือหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 วุฒิบัตรระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป ทั้งน้ีระดับ

ผลการเรียนทุกรายวิชา และผลการเรียนเฉลี่ยรวมของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพตองไมตํ่ากวา 2.00 

และมีการประเมินผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เขารวมกิจกรรมและประเมินผานทุกภาคเรียน ภายใต

เง่ือนไขคาใชจายเงินอุดหนุนรายหัวที่สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนผูจัดการเรียนการสอนใหใชของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในสวนที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดการเรียนการสอน รวมถึงคาจาง

หมาบริการพาหนะรับ-สงนักเรียน และคาบริหารจัดการอ่ืน ยกเวนคาชุดฝกทักษะ ใหใชเงินอุดหนุนรายหัวทวิ

ศึกษาที่เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี จัดใหกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยสถานศึกษารายงานขอมูลเลข 13 

หลักบัตรประชาชน และรายงานสาขาวิชาชีพที่ทําความรวมมือกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา ผานสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวบรวมสงใหกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรูรูปแบบทวิภาคี นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายกลุมที่ไมประสงค

จะเรียนตอตองการทํางาน ฐานะครอบครัวยากจน และตองการทํางานไปพรอมกับเรียน จะมีการทําความ

รวมมือกันระหวางโรงเรียนขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาอาชีวศึกษา และสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไวกับ

สถานศึกษาอาชีวศึกษา ใหนักเรียนลงนามในสัญญากับสถานประกอบการเปนพนักงานของสถานประกอบการ 

โดยผูปกครองลงนามยินยอม และมีพยานจากครูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจากสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

โดยจัดการเรียน Block Course ภาคทฤษฎีความรูทั้งในรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติม หรือรายวิชาที่

จะนําไปเทียบโอนกรณีนักเรียนตองการรับ 2 วุฒิตามหลักสูตรเรียนรวมทวิศึกษา ใหวิเคราะหตัวช้ีวัด และผล

การเรียนรูตองรูที่จําเปนและสําคัญนําไปจัดการเรียนการสอนแบบเรงรัด Block Course ภาคทฤษฎีความรูให

จบภายใน 1 ภาคเรียนแรก อีก 6 ภาคเรียนที่เหลือ ใหไปเปนพนักงานของสถานประกอบการทํางานรับเงิน
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คาตอบแทนตามสัญญาจางพรอมไปกับเรียน โดยครูทุกกลุมสาระการเรียนรูรวมกับบุคลากรฝายสถาน

ประกอบการตองวิเคราะหกระบวนงานตามคูมือการทํางานของแตละแผนกที่จะใหนักเรียนผานประสบการณ

ทั้งหมด เพ่ือใหครูไดรูวากระบวนงานตางๆ ตองใชทักษะ/สมรรถนะงานอะไรบาง และนําไปวิเคราะหเทียบกับ

ตัวช้ีวัดและผลการเรียนรูทุกรายวิชาวาสามารถนําสถานการณความรูจากตัวช้ีวัดและผลการเรียนรูใดไปอธิบาย

เพ่ือใหเกิดทักษะและสมรรถนะความรู เพ่ือเตรียมแบบวัดผลตามสภาพจริงรวมกับสถานประกอบการ และ

กําหนดปฏิทินการนัดพบทํากิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหครบตามโครงสรางเวลาของหลักสูตรสถานศึกษา 

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน / สํานักงานแรงงานจังหวัด 

 เปนสวนราชการ และหนวยงานสังกัด ในสังกัดกระทรวงแรงงาน มีบทบาทกํากับดูแลสถาน

ประกอบการ ในการพัฒนาฝมือแรงงานใหไดมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ตามระดับอัตราการจางงาน การ

ทําความรวมมือการนําหลักสูตรอาชีพระยะสั้นของสํานักงานแรงงานจังหวัดมาจัดทําเปนหนวยฐานสมรรถนะ

อาชีพระยะสั้น และรวมมือกับสถานประกอบการที่ขึ้นบัญชีไดรับการรับรองการพัฒนาไดตามมาตรฐาน

กระทรวงแรงงาน เพ่ือใชเปนที่ฝกประสบการดานอาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 แบบสะสมเวลาตาม

นโยบายของรัฐบาลประมาณ 2 สัปดาห และใชเปนที่จัดกิจกรรมการเรียนรูทักษะ/สมรรถนะของหนวยฐาน

สมรรถนะอาชีพระยะสั้นที่เปนไปตามเกณฑการเทียบโอนหนวยกิตไปเปนรายวิชาเพ่ิมเติมตามหลักสูตร

สถานศึกษาเพ่ือการมีงานทํา โดยมีเง่ือนไขการสนับสนุนคาลงทะเบียน และคาจางเหมาบริการพาหนะเดินทาง

รับ-สงนักเรียนไปสถานประกอบการกับโรงเรียน 

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย / กศน.จังหวัด 

 เปนสวนราชการ และหนวยงาน สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อํานาจหนาที่              

จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การทําความรวมมือการนําหลักสูตรอาชีพระยะสั้นของ

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด มาปรับโครงสรางเวลา และ

โครงสรางรายวิชา ใหสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานอาชีพ และจัดหลักสูตรอาชีพระยะสั้นประมาณไม

นอยกวา 6 ช่ัวโมง เปนหนวยฐานสมรรถนะอาชีพระยะสั้น และจัดกลุมอาชีพระยะสั้นใหเปนรายวิชาเทียบโอน

ไปสูรายวิชาเพ่ิมเติมของหลักสูตรสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยใหคาวิทยากร คาวัสดุฝก คา

พาหนะจางเหมาบริการรับสง ใหโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนผูรับผิดชอบ 

สําหรับอุปกรณฝกประจําตัวนักเรียนใหเปนไปตามขอตกลง 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา / มหาวิทยาลัย 

 เปนสวนราชการและหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการแบงออกเปน 9 เครือขาย

ภูมิภาค 18 กลุมจังหวัด การทําความรวมมือจะมุงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหมีแผนการเรียนรองรับ

กลุมความถนัดทางสาขาวิชา 9 กลุม โดยจัดโครงสรางเวลา และโครงสรางรายวิชา รวมถึงรายวิชาฝก

ประสบการณ และการศึกษาคนควาอิสระ หรือโครงงาน ใหมีสาระสําคัญ มาตรฐานตัวช้ีวัด และผลการเรียนรู 

ในรายวิชาเพ่ิมเติมรองรับสาระสําคัญกลุมความถนัดทางสาขาวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัด

เฉพาะ (PAT) รวมมือปรับกระบวนการเรียนรูเปนการจัดการเรียนรูบูรณาการอิงตัวช้ีวัด และผลการเรียนรู ที่

เนนจุดประสงคการเรียนรูเปนกระบวนการไดมาซึ่งคําตอบ แบบหลากหลายวิธีการ ตามทักษะการเรียนรูแหง

ศตวรรษที่ 21 (3R8C) รวมมือการปรับกระบวนการและเครื่องมือวัดผลเปนแบบวัดความถนัด มิใชวัด

ผลสัมฤทธ์ิ และแสวงหาสถานประกอบการที่สอดคลองกับสาขาวิชาความถนัดฝกประสบการณ ละศึกษา
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คนควาอิสระ เนนการใชแฟมสะสมผลงาน การเขียนบทความตามความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาความถนัด ที่

สอดคลองกับผลงาน แสดงความเช่ียวชาญและแรงบันดาลใจ ย่ืนเปนขอมูลการศึกษาตอแบบความสามารถ

พิเศษ และการรับตรง 

 
 

แนวทางการจัดทําแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อวางเสนทางการเรียนสูอาชีพ (Career Path) 
 แฟมสะสมผลงาน เปนการรวบรวมขอมูลของนักเรียน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือวางเสนทางการ
เรียนสูอาชีพ (Career Path)  และชวยใหนักเรียนสามารถตัดสินใจเลือกศึกษาตอและประกอบอาชีพไดอยาง
เหมาะสมกับบุคลิกภาพ ความสามารถ ความถนัด ของตนเอง  มีการวางแผน และตัดสินในเลือกศึกษาตอ และ
ประกอบอาชีพ สงผลใหนักเรียนประสบความสําเร็จดานการศึกษาตอ และมีความสุขกับการประกอบอาชีพใน
อนาคต กอใหเกิดประโยชน ดังน้ี 

1. เปนที่เก็บรวบรวมความคาดหวัง แรงจูงใจ ที่นําไปเปรียบเทียบกับระดับความสามารถ 
ศักยภาพ และสมรรถนะของผูเรียนในดานตางๆ ใหสะทอนเสนทางความสําเร็จในการเรียนและเลือกลักษณะ
การทํางานในสาขาวิชาชีพที่ทําใหมีความสุข 

2. ใชเปนขอมูลในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอใหตรงตามความสามารถ ความถนัด และบุคลิกภาพ
ของนักเรียน  สงผลใหประสบความสําเร็จ และมีความสุขดานการเรียน ลดการลาออกกลางคัน หรือเปลี่ยน   
คณะ/สาขา ทีเ่รียน 

3. ใชเปนขอมูลในการตัดสินใจประกอบอาชีพในอนาคต 
4. ใชเปนขอมูลในการหารายไดระหวางเรียน/การฝกประสบการณอาชีพ/ทํากิจกรรมสงเสริม 

ศักยภาพและความสามารถ ไดอยางเหมาะสม 
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5. ทําใหนักเรียนรูจักตนเอง และสามารถวางเสนทางการเรียนสูอาชีพไดอยางเหมาะสมกับตนเอง 
สงผลใหประสบความสําเร็จ และมีความสุขในการดําเนินชีวิต 

6. ครูแนะแนว/ครูที่ปรึกษา/ผูปกครองสามารถสงเสริมสนับสนุนนักเรียนใหศึกษาตอ และ
ประกอบอาชีพไดตรงตามความสามารถและความถนัดของนักเรียน 

 ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของ รวมถึง
หนวยงานทุกภาคสวน จึงตองใหความสําคัญกับการจัดทําแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) เพ่ือวางเสนทางการ
เรียนสูอาชีพ (Career Path) เพ่ือพัฒนาใหนักเรียนกาวสูโลกอาชีพอยางมั่นคง ยั่งยืนตอไป 

 การจัดทําแฟมสะสมผลงาน จะใหผูจัดทําไดมองตนเองผานแฟมสะสมผลงาน เปนไปตามทฤษฎีการ
รับรูระดับความสามารถ (Percieved Self-Efficacy) ของ Bandura, 1986 ซึ่งกลาวถึงระดับความคาดหวังอันเปน
ความภาคภูมิใจที่ตองการในอนาคตเปนเรื่องของทัศนคติและแรงจูงใจ ในขณะที่ความเปนไปไดน้ันตองใหรับรูถึง
ระดับความสามารถที่เปนเรื่องของสมรรถนะและทักษะที่เปนจริงของบุคคล ดังน้ันการมองตนเองผานแฟมสะสม
ผลงาน (Look at myself through portfolio) จึงเปนการพัฒนาแรงจูงใจใหสอดคลองรองรับกับการฝกฝน
สมรรถนะและทักษะอยางตอเน่ืองจนเกิดความมั่นใจตอการมุงสูเปาหมายที่กําหนดไว 

 

 

 

 กระบวนการสรางระดับความคาดหวังเชิงคุณลักษณะไปสูการพัฒนาระดับการรับรูความสามารถ
ทางทักษะและสมรรถนะความถนัดทางสาขาวิชา และวิชาชีพ ดังน้ี 
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1. การรับรูความสนใจในอาชีพที่ชอบ  
 สถานศึกษาอาจจัดเตรียมศูนยบริการสารสนเทศโดยตรง ที่สามารถรวบรวมไดจากเว็บไซด

ของหนวยงานตางๆ เชนกรมการจัดหางาน หรือใชบริการจากศูนยแนะแนวจังหวัดประจําเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ที่ไดทําการรวบรวมจากการทําความรวมมือของคณะกรรมการขับเคลื่อนการศึกษาเพ่ือการมีงานทําระดับ
จังหวัด ที่ไดจัดทําแผนความตองการสาขาวิชาชีพ และลักษณะอาชีพตางๆ ในจังหวัด และกลุมจังหวัดไวแลว 
กระบวนการสรางการรับรูความสนใจในอาชีพที่ชอบ ประกอบดวย 

1.1 การจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเขาไปใชบริการขอมูลสารสนเทศดานอาชีพเพ่ือสํารวจ
ความสนใจ ซึ่งอาจจะจัดกิจกรรมไดอยางหลากหลายในช่ัวโมงแนะแนว หรือคาบเวลาโฮมรูม เชน สํารวจอาชีพ
ที่ชอบและสนใจ ซึ่งเหมาะสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 และปที่ 2 ผล
ขอมูลที่ไดจากการสํารวจครูที่ปรึกษา และครูแนะแนวจะสามารถนําไปใหขอแนะแนวใหนักเรียนเลือกวิชา
เรียนที่จัดเปนหนวยฐานสมรรถนะอาชีพระยะสั้น หรือเลือกทํากิจกรรมพัฒนาผูเรียนกิจกรรมชุมชุมเรียนรูเปน
ผูประกอบการทําธุรกิจพอเพียง สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผล
ขอมูลที่ไดจากการสํารวจจะชวยในการจัดเสนทางการเรียนสูอาชีพ โดยการเลือกแผนการเรียนและรายวิชา
ความถนัดทางสาขาวิชา และสาขาวิชาชีพได 

1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูลักษณะอาชีพในฝนผานกิจกรรมการแนะแนว โดย
สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมดังกลาวในลักษณะสถานการณสมมติเรียนเลนเปนอาชีพในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1 – 3 จากน้ันใหนักเรียนรวมกันสืบคนลักษณะอาชีพที่เปนกลุมอาชีพเดียวกันมานําเสนอ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือนกลุมตางๆ สําหรับระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 – 6 และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมในช่ัวโมงแนะแนวใหสืบคนลักษณะการทํางานของแตละกลุมอาชีพที่
สนใจ และนําไปแลกเปลี่ยนเรียนรูกลุมอาชีพตางๆ รวมกัน ผลการรับรูลักษณะอาชีพตางๆ จะเปนประโยชน
ตอนักเรียนที่จะสามารถเลือกการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกิจกรรมชุมชุมการเรียนรูเปนผูประกอบการทํา
ธุรกิจพอเพียง หรือเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมวิชาอาชีพระยะสั้นในระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือรายวิชาตาม
แผนการเรียนกลุมความถนัดทางสาขาวิชา และสาขาวิชาชีพในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรูลักษณะธรรมชาติความรูพ้ืนฐานที่เปนพ้ืนฐานของกลุมอาชีพ
ผานกิจกรรมแนะแนว นักเรียนควรไดรับรูตอจากการเรียนรูลักษณะอาชีพที่นักเรียนสนใจเน่ืองจากธรรมชาติ
พ้ืนฐานความรูของแตละกลุมอาชีพจะชวยใหนักเรียนมองเห็นและเปรียบเทียบกับสมรรถนะความสามารถที่
เปนพ้ืนฐานของตนเองได 

2. การตอบสนองลองทําในสิ่งที่ถนัด 
 เมื่อนักเรียนไดรับรูลักษณะของอาชีพ และพ้ืนฐานความรูของกลุมอาชีพตางๆ แลว นักเรียน

จะสามารถเปรียบเทียบกับศักยภาพความสามารถที่ตนเองพึงมี ซึ่งสามารถตรวจสอบระดับความรูไดจากระดับ
ผลการเรียนในรายวิชาที่ถูกระบุไววาเปนพ้ืนฐานความรูของกลุมอาชีพใด รูจักความถนัดในกิจกรรมเรียนเลน
เปนอาชีพ หรือฝกหัดทํางานอาชีพที่สนใจมากอนหนา ซึ่งกระบวนการที่สรางการตอบสนองไดลองทําในสิ่งที่
นักเรียนมีพ้ืนฐานความชอบและถนัดไดดังน้ี 

2.1 การเลือกเรียนวิชาเพ่ิมเติมวิชาอาชีพระยะสั้น และเลือกการเขารวมกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตลอดจนทํา กิจกรรมการเรียนรูในวิชาการงาน
และอาชีพ สถานศึกษาสามารถจัดรายวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรมหนวยการเรียนรูใหสอดคลองและรองรับ
ความชอบและสนใจของกลุมนักเรียน โดยทําความรวมมือนําหลักสูตรอาชีพระยะสั้นของสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ในสังกัดสํานักสงเสริมการศึกษานอก
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ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถาบันการศึกษาอาชีพเฉพาะทาง รวมถึงศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด 
มาจัดทําเปนหนวยฐานสมรรถนะอาชีพระยะสั้นที่ไดเกณฑผานสมรรถนะในหน่ึงรายวิชา (Shopping 
Courses) และแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกิจกรรมการเรียนรูเปนผูประกอบการทําธุรกิจพอเพียง ให
นักเรียนไดเลือกเรียน และทํากิจกรรมการเรียนรูเพ่ิมระดับการรับรูความสามารถของตนเองวามีทักษะ 
สมรรถนะความถนัดมากนองเพียงใด  

2.2 การเลือกเรียนวิชาตามแผนการเรียนกลุมความถนัดทางสาขาวิชา แผนการเรียนเฉพาะ
ทางดานอาชีพ ดานกีฬา และดานสุนทรียภาพ แผนการเรียนรวมหลักสูตรทวิศึกษา และเลือกทํากิจกรรม
ปลูกฝงพัฒนาคุณลักษณะและจริยธรรมดานอาชีพตามกลุมความสนใจในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่ง
สถานศึกษาสามารถทําความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในกลุมจังหวัด หรือภูมิภาคจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่มี
แผนการเรียนและรายวิชาความถนัดทางสาขาวิชารองรับคณะ และกลุมความถนัดทางสาขาวิชา 9 กลุม 
นอกจากน้ันยังทําความรวมมือกับโรงเรียนเอกชนนอกระบบ สถานศึกษาเฉพาะทางดานอาชีพ ดานกีฬา ดาน
สุนทรียภาพ จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาแบบเรียนตอเน่ืองเปนชุดรายวิชา (Block Courses) สํารับนักเรียนที่
ตองการไดใบรับรองการผานประสบการณหลักสูตรอาชีพระยะสั้นแบบชุดรายวิชา (certificate) หรือทําความ
รวมมือกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเรียนรวมหลักสูตรทวิศึกษาสําหรับนักเรียน
ตองการไดวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเพ่ิมอีกวุฒิหน่ึง สถานศึกษายังสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตาม
หลักสูตร และเสริมหลักสูตรในการปลูกฝงคุณลักษณะและจริยธรรมดานอาชีพในลักษณะตางๆ ที่เปนไปตาม
เกณฑการคัดเลือกเขาศึกษาตอ หรือเขาทํางานของกลุมอาชีพเฉพาะทาง ซึ่งการจัดรายวิชาฐานสมรรถนะ
ความถนัดในรายวิชาเพ่ิมเติมจะชวยทําใหนักเรียนไดฝกทักษะ สมรรถนะความถนัดทางสาขาวิชา และทาง
สาขาวิชาชีพ ทําใหนักเรียนรูถึงระดับขีดความสามารถที่จะไปใหถึงในสิ่งที่นักเรียนวางเปาหมายระดับความ
คาดหวังไว 

2.3 การนําสาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู และตัวช้ีวัดในรายวิชาแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ไปบูรณาการรวมกับเน้ือหาสาระและศักยภาพของผลการเรียนรูในรายวิชาเพ่ิมเติมตามแผนการ
เรียนกรณีที่มีสาระเน้ือหาซ้ํากัน สถานศึกษาสามารถวิเคราะหตัวช้ีวัดรายวิชาในสวนที่เปนสาระเน้ือหารายวิชา
พ้ืนฐานไปเทียบกับสาระเน้ือหาในรายวิชาความถนัดทางสาขาวิชา หรือรายวิชาฐานสมรรถนะสาขาวิชาชีพใน
รายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือออกแบบกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาเพ่ิมเติมใหไมตองสอนทฤษฎีความรูที่ซ้ํากันใหม 
ใหออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่นําสาระเน้ือหาที่ซ้ํากับไปรวมอธิบาย และแกปญหา โดยยึดศักยภาพและ
สมรรถนะตามผลการเรียนรูที่กําหนดไว ดังน้ันศักยภาพที่นักเรียนสามารถทําอะไรไดจะมีสวนหน่ึงของพ้ืน
ฐานความรูจากตัวช้ีวัดของรายวิชาพ้ืนฐาน 

2.4 การพัฒนาช้ินงานจากการเรียนรูในรายวิชา 8 กลุมสาระการเรียนรูในรายวิชาพ้ืนฐาน 
และรายวิชาเพ่ิมเติม สถานศึกษาควรกําหนดใหครูผูสอนทุกรายวิชาในแตละระดับช้ันรวมกําหนดช้ินงานของ
นักเรียนที่เปนช้ินงานเชิงบูรณาการที่สําคัญรวมกันเพ่ือมิใหเปนการเพ่ิมงานที่ซ้ําซอนกัน ซึ่งนักเรียนจะสามารถ
ใชทักษะ สมรรถนะ และความรูมารวมกันรังสรรคช้ินงานขึ้นมา โดยครูผูสอนรายวิชาจะเปนผูกําหนดเกณฑ
การประเมินในสวนที่เปนตัวช้ีวัดรายวิชาที่ผูสอนกําหนดไว 

3. การจัดระบบความสามารถไปใหถึงสิ่งที่คาดหวัง 
 เมื่อนักเรียนไดลองปฏิบัติและคนหาความถนัดของตนเองไดแลว นักเรียนจะนําสิ่งที่ตนเอง

ถนัดไปจัดระบบความสามารถฝกประสบการณรับรูบุคลิกภาพที่เปนคุณลักษณะที่เปนตัวตน สรางแรงบันดาล
ใจเพ่ือไปใหถึงสิ่งที่คาดหวังไว กระบวนการจัดระบบความสามารถเพ่ือนําไปสูความคาดหวัง ดังน้ี 
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3.1 การฝกและถอดประสบการณดานอาชีพจากสถานประกอบการ กลุมอาชีพอิสระ และ
ปราชญภูมิปญญาทองถิ่น สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน การเขา
รวมฝกประสบการณดานอาชีพที่มีการสะสมจํานวนช่ัวโมงการผานการฝกประสบการณจากสถานประกอบการ
กลุมอาชีพอิสระ อยางนอย 20 ช่ัวโมง 

3.2 การทัศนะศึกษา รวมฟงการอบรม บรรยาย และบําเพ็ญสาธารณะประโยชนเพ่ือสังคม 
สถานศึกษาสามารถจัดเสริมหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหนักเรียนเลือกกิจกรรมทัศนะศึกษาแหลงเรียนรู
ดานอาชีพ เทคโนโลยี หรือที่เปนสถานที่สรางแรงบันดาลกระตุนใหเกิดการยกระดับความคาดหวัง หรือเลือก
กิจกรรมฟงการอบรม/บรรยาย สรางแรงบันกาลใจสูการเช่ือมโยงกับระดับความสามารถทางทักษะ สมรรถนะ
ของนักเรียนเอง รวมไปถึงการจัดกิจกรรมลักษณะวันสําคัญทางศาสนา ชาติ หรือบําเพ็ญสาธารณะประโยชน
อ่ืนที่เปนการสมัครใจเขารวม ทั้งน้ีสถานศึกษาควรจัดใหมีครูที่ปรึกษากิจกรรมใหขอแนะนํา ดูแล และ
ประเมินผลรับรองการตอบการไดรับประโยชน และคุณลักษณะนิสัยการทํางานของนักเรียนในการการเขารวม
กิจกรรมบริการสาธารณะประโยชน 

3.3 การวัดบุคลิกภาพ และความถนัดดานอาชีพ นําผลใหครูที่ปรึกษา ครูแนะแนวแปลผล
ความสัมพันธของบุคลิกภาพกับความถนัดของกลุมอาชีพ สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมในชวงเวลาโฮมรูม 
หรือช่ัวโมงแนะแนวได โดยใหมีการแนะนําวิธีการเขาไปใชเครื่องมือวัดบุคลิกภาพ และความถนัดของกรมการ
จัดหางาน หรือหนวยงานอ่ืนที่ไดใหบริการเครื่องมือทั้งแบบ Online และ Offline ซึ่งจะมีการประมวลผลให
ขอแนะนําเบ้ืองตนกับนักเรียน ทั้งน้ีครูควรติดตาม 

4. การวางแผนเสนทางการศึกษาสูอาชีพ 
 เมื่อนักเรียนรับรูความสนใจในอาชีพที่ชอบ จะพิจารณาเลือกตอบสนองทดลองทําในสิ่งที่

สนใจเพ่ือคนหาในสิ่งที่ตนเองถนัด นํามาจัดระบบความสามารถกับสิ่งที่ตนเองความหวังไวและตัดสินใจภายใต
บุคลิกภาพที่ตนเองทํางานแลวมีความสุข วางเปาหมายชีวิตตามบุคลิกภาพและความถนัดของตนเอง ซึ่งเปน
กระบวนการวางเสนทางการศึกษาสูอาชีพ ดังน้ี 

4.1 การวางเปาหมายสาขาความถนัดทางสาขาวิชา ประเภท/สาขาวิชาชีพ ใน
สถาบันการศึกษาตอ หรือเลือกการประกอบการทําอาชีพที่เปนบุคลิกภาพและความถนัดในกรณีที่ไมศึกษาตอ 
ถือเปนบทบาทของครูที่ปรึกษา และครูแนะแนวที่จะใหขอมูลสารสนเทศสถาบันการศึกษาที่มีสาขาวิชา และ
สาขาวิชาชีพที่เหมาะสมสอดคลองกับบุคลิกภาพและความถนัดของตัวนักเรียน เปนการใหคําปรึกษาดาน
การศึกษาตอ ที่จะตองใหนักเรียนตัดสินใจจากพ้ืนความรูทางสาขาวิชาตามแผนการเรียน หรือรายวิชาเลือกที่
นักเรียนมีความถนัดตามเกณฑของสาขาวิชาชีพ โดยพิจารณาประกอบกับผลการประเมินจากเครื่องมือวัด
บุคลิกภาพและความถนัด ผลการรับรองการผานประสบการณ การศึกษาดูงานดานอาชีพ ซึ่งนักเรียนจะบันทึก
ลงแบบบันทึกในแฟมสะสมผลงานเพ่ือกําหนดเสนทางการศึกษาสูอาชีพ 

4.2 การเขียนบทความแสดงการเรียนรู ความสามารถ ที่เช่ือมโยงกับความคาดหวังที่เกิดการ
ยอมรับการประกอบอาชีพ ในรายวิชากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ ถือเปนบทบาทของครูผูสอนในรายวิชาภาษาไทย และรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่จะรวมสราง
การตกผลึกตัวตนของผูเรียนแตละบุคคล ที่เกิดแรงบันดาลใจจากการนําช้ินงานของทุกรายวิชา และผลการ
พัฒนาผลงานเชิงนวัตกรรมในรายวิชาโครงงาน รวมถึงผลการผานประสบการณเปนผูประกอบการทําธุรกิจ
พอเพียงในรายวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน การทัศนะศึกษาฝกอบรม และการผานช่ัวโมงการฝกประสบการณ
ดานอาชีพ นํามาเขียนเปนบทความ หรือเรียงความแรงบันดาลใจที่เปนความคาดหวังที่เทียบกับระดับ
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ความสามารถที่ตนเองไดรับรู โดยบทความ หรือเรียงความน้ีจะเปนสวนหน่ึงของการย่ืนแบบการศึกษาตอใน
สถาบันการศึกษาที่ตนเองตองการศึกษาตอ หรือเลือกทํางานระหวางเรียน/ประกอบอาชีพ 

4.3 การพัฒนาผลงานเชิงนวัตกรรมในรายวิชาโครงงาน การศึกษาคนควาอิสระ (IS) การเขา
คายวิชาการ หรือโครงการพิเศษตางๆ เพ่ือพัฒนาผลงานเชิงนวัตกรรม เปนการตกผลึกตัวตนของนักเรียนผาน
ผลงานเชิงนวัตกรรม ถือเปนบทบาทของรายวิชาโครงงาน การศึกษาคนควาอิสระ (IS) หรือรายวิชาอาชีพระยะ
สั้นตามแผนการเรียน ที่จะตองวางเง่ือนไขขอจํากัดของความตองการของกลุมเปาหมายที่เปนปญหาความ
ตองการ หรือเง่ือนไขขอจํากัดทางทรัพยากร และการมีเทคโนโลยี นวัตกรรมที่หลากหลายทางเลือกเขามาให
นักเรียนไดศึกษาคนความเช่ือมโยงประสบการณเดิมกับประสบการณใหมดวยการกําหนดเง่ือนไขขอจํากัด ให
นักเรียนจัดทําโครงรางโครงงาน หรือศึกษาคนควาอิสระ พัฒนาผลงานเชิงนวัตกรรมเพ่ือใชแกปญหาสนอง
ความตองการของกลุมเปาหมาย โดยความรวมมือของกลุมธุรกิจชุมชน SMEs เปนที่ปรึกษา ระดมทุนรวม
ประกอบการทําธุรกิจพอเพียง นักเรียนสามารถนําเก็บเขาแฟมสะสมผลงานเปนขอมูลเชิงประจักษในระดับ
โรงเรียน จังหวัด ภูมิภาคหรือระดับประเทศที่ชะสะทอนตัวตนของผูเรียนในการย่ืนศึกษาตอ หรือทํางานหา
รายไดระหวางเรียน 

ผลจากการสรางกระบวนการสรางระดับความคาดหวังเชิงคุณลักษณะพัฒนาไปสูการรับรู
ระดับความสามารถทางทักษะและสมรรถนะความถนัดทางสาขาวิชา และสาขาวิชาชีพ นักเรียนสามารถนํา
สารสนเทศ ช้ินงาน และผลงาน และผลความสําเร็จอ่ืนที่สําคัญเก็บเขาสูแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) เพ่ือใช
แสดงตัวตนย่ืนเขาศึกษาตอสถาบันทางการศึกษาที่ตนเองถนัดและมีบุคลิกภาพเหมาะสม รวมถึงการย่ืนสมัคร
เขาทํางานหารายไดระหวางเรียน หรือประกอบอาชีพ 

องคประกอบของแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อวางเสนทางการเรียนสูอาชีพ (Career Path) 
 ขอมูลที่มีความสําคัญ และจําเปน เพ่ือใชในการวางเสนทางการเรียนสูอาชีพองคประกอบ  5 สวน 
ดังน้ี สวนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐาน สวนที่ 2 ขอมูลความสามารถศักยภาพและคุณลักษณะนิสัย สวนที่ 3 ขอมูลการผาน
ประสบการณดานอาชีพ สวนที่ 4 ผลงานดานนวัตกรรม และ เรียงความ   สวนที่ 5 การรับรองขอมูล  โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 

 สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานและความสนใจ ประกอบดวย 
1. ประวัติสวนตัวประกอบดวย ช่ือ – สกุล วันเดือนปเกิด อายุ  ภูมิลําเนาเดิม ที่อยูปจจุบัน 

ขอมูลบิดา/มารดา  สถานภาพของ/บิดามารดา  โรคประจําตัว  กรุปเลือด  หมายเลขโทรศัพทเปนตน  
2. ผลการเลือกจากการสํารวจอาชีพที่สนใจและชอบในแตละป ที่อาจเหมือนเดิม หรือเปลี่ยนไป 
3. รายงานผลการเรียนรูลักษณะของอาชีพที่ชอบและใฝฝน เปนผลจากการจัดกิจกรรมสืบคน

แลกเปลี่ยนเรียนรูในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมแนะแนว 
4. ภาพ วิดีโอ ช้ินงานที่แสดงการรับรูความรูที่เปนพ้ืนฐานของอาชีพที่ชอบและใฝฝน ที่เปนผล

จากการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมแนะแนว 
5. ขอมูลประวัติสวนตัว และประวัติการศึกษา ประกอบดวย แผนการเรียน วิชาเพ่ิมเติมที่ลง

เรียนในแตละภาคเรียน ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ผลการเรียนเฉลี่ยแตละรายวิชา วิชาที่ชอบ/ถนัด  วิชาที่ไมชอบ/
ไมถนัดความสามารถพิเศษ  

 สวนที่ 2 ขอมูลความสามารถ และความคาดหวัง ประกอบดวย 
1. รายงานผลการเรียนและคาเฉลี่ยของรายวิชาเพ่ิมเติมอาชีพระยะสั้น และรายวิชากลุม

ความสามารถพิเศษ กิจกรรมชุมนุม  
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2. ใบรับรอง รูปถาย สมรรถนะ/ทักษะการรวมกิจกรรมสรางเสริมประสบการณอาชีพ 
3. รายงานผลจากแบบประเมินคุณลักษณะและจรยิธรรมจากการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ดานอาชีพ และบําเพ็ญสาธารณะประโยชน 
4. รายงานผลการเรียนและคาเฉลี่ยวิชาความถนัดทางสาขาวิชา วิชาเฉพาะทางอาชีพ กีฬา 

สุนทรียภาพ และวิชาสาขาวิชาชีพทวิศึกษา สําหรับ ม.ปลาย 
5. รายงานผล GPAX, O-NET 5 กลุมสาระการเรียนรูหลัก  
6. ผลประเมินช้ินงานตามเกณฑคุณภาพระดับวิชา 8 กลุมสาระการเรียนรู 

 

 สวนที่ 3 ขอมูลประสบการณดานอาชีพ บุคลิกภาพและความถนัด 
1. ผลประเมินการเขียนเรียงความความคาดหวังกับการรับรูดานอาชีพ 
2. รายงานผลการแปลผลบุคลิกภาพและความถนัดดานอาชีพ 
3. ใบรับรอง รูปภาพ เกียรติบัตร และรายงานผลสมรรถนะ/ทักษะ ความรู และคุณลักษณะนิสัย

การทํางาน จากการฝกและถอดประสบการณดานอาชีพ 
4. ใบรับรอง รูปภาพ เกียรติบัตร และรายงานประสบการณจากการเขารวมกิจกรรมทัศนะ

ศึกษา ฟงการบรรยาย อบรม และบําเพ็ญสาธารณะประโยชน 
 

สวนที่ 4 ขอมูลเสนทางการศึกษาสูอาชีพ 
1. รายงานผลการตัดสินใจเลือกลําดับอาชีพของผูเรียน และสาขาวิชา/แผนการเรียนจากช่ือ

สถาบันการศึกษาตอ 
2. ผลประเมินคุณภาพของบทความที่แสดงการรับรูความสามารถที่เช่ือมโยงกับความคาดหวังใน

ความสําเร็จในการประกอบอาชีพ 
3. รางวัลคุณภาพของผลงานในเวทีการประกวดระดับโรงเรียน จังหวัด ภูมิภาค และประเทศ 

การใชแฟมสะสมผลงานสะทอนความคาดหวังและระดับความสามารถของตัวนักเรียน 
ผลการเช่ือมโยงความคาดหวังกับระดับความสามารถ เปรียบเสมือนเปนกระจกสะทอนภาพ

ตัวตนของผูเรียนใหเห็นภาพความสามารถ บุคลิกภาพ และความใฝฝน ที่ผูเรียนจะนําไปวางเสนทางการศึกษา
ไปสูการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมและชัดเจน หลักการวิเคราะหความเช่ือมโยงจะใชผลการวัดความ
ถนัดและบุคลิกภาพ เปนกรอบหลัก นําไปเช่ือมโยงกับแผนการเรียน หรือรายวิชาเพ่ิมเติมที่เปนรายวิชา
สมรรถนะอาชีพระยะสั้น หรือรายวิชาความถนัดทางสาขาวิชา วามีความสอดคลองกันหรือไม และตรวจสอบ
กับช้ินงาน และผลงานเพ่ือดูระดับความสามารถการทํางาน และใชระดับผลการเรียนของรายวิชาพ้ืนฐานที่เปน
รายวิชาพ้ืนฐานทางวิชาการของสาขาวิชาชีพเปนขอมูลประกอบการพิจารณาความถนัดทางสาขาวิชาชีพ และ
ใชเรียงความ และบทความเปนขอมูลประกอบความคาดหวังของผูเรียน รวมถึงการสรางแรงบันดาลใจจากการ
บอกเลาถึงผลงานที่แสดงความเช่ียวชาญในการรังสรรคผลงานไดอยางภาคภูมิใจ ซึ่งกระบวนการวิเคราะห
ความเช่ือมโยงมีดังน้ี 

1. นําผลการแปลความหมายจากการวัดความถนัดและบุคลิกภาพมาเช่ือมโยงกับแผนการเรียน 
หรือรายวิชาเพ่ิมเติมที่เปนรายวิชาความถนัดทางสาขาวิชา และความถนัดทางสาขาวิชาชีพวามีความสอดคลอง
กันหรือไม เพราะแผนการเรียน หรือรายวิชาชีพระยะสั้นคือเปาหมายหรือเสนทางไปสูอาชีพของนักเรียน 
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2. นําระดับผลการเรียนรายวิชาความถนัด และรายวิชาอาชีพระยะสั้น มาวิเคราะหระดับผลการ
เรียน ที่จะทําใหรูถึงความสามารถทางสาขาวิชาชีพ ตามแผนการเรียน หรือรายวิชาอาชีพระยะสั้นที่เปน
รายวิชาเพ่ิมเติม 

3. นําผลประเมินคุณภาพของช้ินงาน และผลงาน รวมถึงผลประเมินคุณลักษณะตามธรรมชาติ
ของการทํางาน มาตรวจสอบระดับความสามารถของการทํางาน และคุณลักษณะนิสัยตามแผนการเรียน หรือ
รายวิชาอาชีพระยะสั้นที่เปนรายวิชาเพ่ิมเติม วามีระดับตํ่า ปานกลาง หรือสูง และความสุขในการทํางานซึ่งถือ
เปนการวิเคราะหขอมูลสนับสนุนรายวิชาความถนัดทางสาขาวิชา และรายวิชาอาชีพระยะสั้น 

4. นําระดับผลการเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน หรือรายวิชาเพ่ิมเติมที่เปนพ้ืนฐานทางวิชาการที่ถูก
กําหนดไววาเปนพ้ืนฐานของสาขาวิชาชีพ หรือสาขาวิชาความถนัด มาวิเคราะหสนับสนุนความสามารถตาม
แผนการเรียน 

5. นําใบรับรอง และเอกสารการรับรองเวลาและระดับคุณภาพของผลการฝกประสบการณดาน
อาชีพ รวมถึงการนําใบรับรองการเขารวมกิจกรรมการทัศนศึกษา การเขารวมฟงการบรรยาย มาวิเคราะหการ
มีทักษะและความชํานาญในเรื่องที่โดนเดนเปนพิเศษ ซึ่งถือเปนสวนที่สําคัญที่แสดงถึงการสั่งสมประสบการณ
ของตัวผูเรียน 

6. นําเรียงความและบทความ มาใชเปนขอมูลสะทอนภาพความคิดหรือวิสัยทัศนของตัวผูเรียน 
ที่มองตัวเองอยางเปนระบบถึงความใฝฝนและความสามารถ รวมถึงความมีทักษะสมรรถนะที่พัฒนากาวหนา
เปนระยะๆ ซึ่งจะใชเปนเอกสารช้ีนําไปตรวจสอบหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก็บไวในแฟมสะสมผลงานของผูเรียนไดเปน
อยางดี 
 ผลจากการใหผูเรียนมองตัวเองผานแฟมสะสมผลงาน โดยเฉพาะการเขียนบทความสรางแรง
บันดาลใจ จะทําใหผูเรียนตัดสินใจเลือกลักษณะอาชีพและสถาบันการศึกษาตอไดอยางเหมาะสมตรงตาม
บุคลิกภาพและความถนัด ทั้งน้ีงานแนะแนวควรจัดรวบรวมขอมูลสารสนเทศลักษณะอาชีพที่เปนไปตามความ
ตองการของการประกอบการที่สรางงานสรางรายได และจัดกิจกรรมใหบริการสืบคนขอมูลสารสนเทศแก
ผูเรียน โดยการเลือกลักษณะอาชีพ และสถาบันการศึกษาตอ ควรใหนักเรียนเลือกเรียงลําดับไมตํ่ากวา 3 
ลําดับ  

บทบาทการจัดเก็บและรับรองขอมูล 
การรับรองขอมูล รายงานผลประสบการณตางๆ ถือเปนบทบาทที่สําคัญที่จะนําไปสูการทําความ

เขาใจระดับความคาดหวังที่มีความเช่ือมโยงสัมพันธกันกับระดับความสามารถของตัวผูเรียน และเปนขอมูล
สะทอนกลับใหนักเรียนไดมองเห็นตนเองในมิติความคาดหลังและมิติความสามารถที่เปนความจริง ประกอบ
กับการนําผลจากการแปลผลการใชเครื่องมือวัดบุคลิกภาพและความถนัดมาใชประกอบการยืนยันขอมูล
ความสามารถ และผลจากรายงานความสามารถดานตางๆ จะทําใหนักเรียน ผูปกครองใชตัดสินใจวางเสนทาง
การศึกษาตอสูอาชีพไดแมนตรงมากย่ิงขึ้น บุคคลที่มีบทบาทสําคัญ ประกอบดวย 

1. ครูที่ปรึกษา มีบทบาทหนาที่ดูแลจัดกิจกรรมโฮมรูมเปนประจําทุกวันตามตารางสอน ตองให
ความสําคัญของการสงเสริมใหนักเรียนทําแฟมสะสมผลงานที่จะเก็บขอมูลสารสนเทศที่เปนองคประกอบตามที่
กําหนด และตรวจสอบความกาวหนาของการจัดเก็บ ความถูกตอง ใหขอแนะนําจากการสะทอนผลการพัฒนา
ระดับพฤติกรรมอันพึงประสงค ความสามารถ ใหมีความสอดคลองกับระดับความคาดหวังของนักเรียนอยาง
นอยสัปดาหละครั้ง รวมถึงการรับรองขอมูลภาพรวมเปนประจําทุกภาคเรียน 

2. ครูแนะแนว มีบทบาทหนาที่จัดกิจกรรมในช่ัวโมงแนะแนว ที่จะใหนักเรียนมีความรูความ
เขาใจ และประโยชนการจัดทําแฟมสะสมผลงานของตัวผูเรียน จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดรูจักอาชีพและ
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ลักษณะการทํางานของอาชีพตางๆ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา และแนะแนวทักษะชีวิต ดําเนินการให
นักเรียนไดทําแบบทดสอบวัดความสนใจ ความถนัด และบุคลิกภาพ รวมถึงการแปลผลที่จะนําผลไปเก็บเปน
รายงานผลในแฟมสะสมผลงาน และเปนผูรับรองผลในภาพรวมเปนประจําทุกภาคเรียน 

3. ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ถือเปนบทบาทที่จะสงเสริมให
นักเรียนเขียนเรียงความแสดงระดับความคาดหวังและระดับความสามารถของตัวผูเรียนเปนระยะๆ อยางนอย
ภาคเรียนละครั้ง และเขียนบทความเพ่ือย่ืนศึกษาตอ หรือย่ืนการทํางานที่จะเปนการเขียนแบสรางแรงบันดาล
ใจจากการไดเรียนรูจากทุกรายวิชา และการทําผลงานที่ตนเองเช่ียวชาญ เปนบทความกอนจบช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 3 และปที่ 6 ซึ่งผลการเขียนบทความในชวงตางๆ จะเปนภาพสะทอนตัวผูเรียนถึงระดับความสามารถและ
ระดับความคาดหวัดที่ทําใหนักเรียนไดคนพบตัวเองไดเปนอยางดี ซึ่งครูทั้ง 2 กลุมสาระการเรียนรูจะเปนผูให
ขอแนะนําและประเมินผลเรียงความบทความ เพ่ือเก็บเขาแฟมสะสมผลงาน 

4. ครูผูสอนวิชาโครงงาน หรือการศึกษาคนควาอิสระ จะชวยสรางบทบาทใหกับนักเรียนได
กลั่นกรองระดับความสามารถเชิงทักษะและสมรรถนะตามแผนการเรียน หรือรายวิชาเพ่ิมเติมที่ตนเองถนัด
และมีความเช่ียวชาญพัฒนาและผลิตผลงานขึ้นมาใชแกปญหาและสนองความตองการของกลุมเปาหมายใน
ชุมชน และจะรับรองและประเมินผลงานใหกับผูเรียน 

5. ครูผูสอนทุกรายวิชา มีบทบาทในการสงเสริมใหนักเรียนไดสรางช้ินงานรายวิชา ทั้งน้ีควรใหมี
การสรางขอตกลงในบทบาทของครูผูสอนแตละระดับช้ันใหรวมกันกําหนดช้ินงานกลางรวมกันที่จะเปนการ 
บูรณาการนําความรูจากตัวช้ีวัดในแตละรายวิชามารวมกํากับบูรณาการช้ินงานกลางตามขอตกลง อันจะชวย
ลดภาระงานของนักเรียนลง ซึ่งผูสอนในระดับช้ันจะรวมวัดและประเมินช้ินงานกลางตามขอตกลงตามตัวช้ีวัดที่
ผูสอนรายวิชาไดนํามากํากับบูรณาการในช้ินงานน้ัน 

6. ผูปกครองนักเรียน มีบทบาทสําคัญที่ตองรูจักความคาดหวังและระดับความสามารถของ
ผูเรียน ผานทางแฟมสะสมผลงานเปนระยะๆ และควรใหเขียนแสดงความคิดเห็นตอช้ินงาน ผลงาน รายงาน
ทักษะ และระดับความสามารถตางๆ โดยเฉพาะการสะทอนแนวคิดจากเรียงความ และบทความ การเลือก
อันดับลักษณะอาชีพ เพ่ือใหผูปกครองไดรับรูและทําความเขาใจเก่ียวกับความคาดหวัง และระดับ
ความสามารถของผูเรียน 

 แนวทางการจัดวางเสนทางการเรียนสูอาชีพ (Career Planning) 
 การจัดวางเสนทางการเรียนสูอาชีพ เปนการเตรียมความพรอมนักเรียนกอนกาวสูโลกการศึกษา
ตอ และอาชีพ ไดอยางเหมาะสมกับตนเอง โดยนําขอมูลในแฟมสะสมผลงานทั้งหมด มาวิเคราะหและวาง
เสนทางการเรียนสูอาชีพ ดังน้ี 

1. จัดศูนยบริการขอมูลสารสนเทศดานอาชีพ โดยงานแนะแนว หรือ ฝายอ่ืน ๆ ตามความ
เหมาะสม 

2. ครูแนะแนว/ครูที่ปรึกษาจัดกิจกรรมสํารวจขอมูลความสนใจอาชีพเบ้ืองตน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนเปดภาคเรียน หรือตามความเหมาะสมของสถานศึกษา 

3. ครูแนะแนว/ครูที่ปรึกษา วิเคราะหขอมูลสารสนเทศการสํารวจขอมูลความสนใจอาชีพ
เบ้ืองตนของนักเรียน 

4. จัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือใหนักเรียนรูจักอาชีพที่นักเรียนสนใจ ถึงลักษณะงาน คุณสมบัติของ
ผูประกอบอาชีพ  โอกาสกาวหนาในอาชีพ  ตลาดแรงงาน  และนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณอาชีพ
กับเพ่ือนในช้ันเรียน 
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5. นักเรียนเลือกรายวิชาตามแผนการเรียน หรือรายวิชาเพ่ิมเติมวิชาอาชีพระยะสั้น เลือกการ
เขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกิจกรรมชุมนุม/ชมรมตามความสนใจ 

6. ครูแนะแนว/ครูที่ปรึกษาใหความรูเก่ียวกับการจัดทําแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) เพ่ือวาง
เสนทางการเรียนสูอาชีพ (Career Path)กับนักเรียน 

7. นักเรียนรวบรวมขอมูล  เขารวมกิจกรรม และพัฒนาตนเอง และ คัดสรรผลงาน และเก็บ
ผลงานในแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 

8. ครูที่ปรึกษากํากับ ติดตาม ตรวจสอบขอมูล และใหคําปรึกษากับนักเรียน ในช่ัวโมงโฮมรูม
เปนระยะ ๆ อยางตอเน่ือง ตามความเหมาะสม 

9. ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา และผูปกครอง รับรองขอมูล และแสดงความคิดเห็นของขอมูลจาก
การทํา  แฟมสะสมผลงาน โดยรับรองทกุภาคเรียน 

10. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจัดรายวิชาเพ่ิมเติม หรือรายวิชาพ้ืนฐาน ใหนักเรียนทุก
ระดับช้ันเขียนเรียงความหรือแผนภาพความคิดรายปการศึกษา ที่แสดงถึงแรงบันดาลใจ จินตนาการ ความ
ใฝฝน ในการประกอบอาชีพในอนาคต และอธิบายถึงการพัฒนาตนเองที่ทําใหเกิดความรู ความสามารถ 
ศักยภาพที่จะประกอบอาชีพในอนาคตอยางไร รวมถึงความคาดหวังในอนาคตหากไดประกอบอาชีพน้ี แลวจะ
นําไปชวยเหลือชุมชน สังคมอยางไร 

11. ครูภาษาไทยตรวจสอบการเขียนเรียงความใหสอดคลองกับขอมูลในแฟมสะสมงาน 
(Portfolio) เพ่ือวางเสนทางการเรียนสูอาชีพ 

12. นักเรียนปรับปรุงเรียงความหรือแผนภาพความคิด และใหครูแนะแนว/ครูที่ปรึกษา/ครู
ภาษาไทยตรวจสอบกอนการย่ืนแฟมสะสมงาน (Portfolio) เพ่ือวางเสนทางการเรียนสูอาชีพเพ่ือคัดเลือกเขา
ศึกษาตอในสถาบันการศึกษาที่สูงขึ้น  หรือสถานประกอบการเพ่ือเขาทํางานตอไป 
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บทบาทของผูเก่ียวของในการจัดทําแฟมสะสมงาน (Portfollio) เพื่อวางเสนทางการเรียนสูอาชีพ  
(Career Path) 
ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ผูปกครอง นักเรียน 
- จัดเตรียมขอมูลในการ
จัดทําแฟมสะสมผลงาน 
- จัดอบรมใหความรูความ
เขาใจในการจัดทําแฟม
สะสมงานแกครูที่ปรึกษา 
- เปนที่ ปรึ กษาแกครู ที่
ปรึกษาและนักเรียนในการ
จัดทําแฟมสะสมผลงาน 
- จัดทําสถิติขอมูลจากแฟม
สะสมผลงาน 
- ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม
สอดคลองของขอมูล ทั้ง 4 
ดานในแฟมสะสมผลงาน
ของนักเรียน  
-รวบรวม และสรุปขอมูล
การจัดทําแฟมสะสมงาน
เสนอตอฝายบริหารเพ่ือ
นํ าไปปรับปรุ ง / พัฒนา
ตอไป 

- ใหความรูกับนักเรียนในการ
จัดทําแฟมสะสมผลงาน 
- เปนที่ปรึกษากับนักเรียน
การจัดทําแฟมสะสมผลงาน 
- สรางความตระหนัก และ
กระตุนนักเรียนทุกคนในการ
จัดทําแฟมสะสมผลงาน 
- กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ
นักเรี ยน และรับรองการ
จัดทําแฟมสะสมผลงาน 
- ใหนักเรียนมองตนเองผาน
แฟมสะสมผลงานซึ่งจะเปน
การวิเคราะหขอมูลทั้ง 4 ดาน 
คือ   ความสนใจความชอบ 
ความถนัด  มีความสุข    
 
 

- แสดงความคิดเห็น 
สงเสริม สนับสนุน ให
คําปรึกษานักเรียนใน
การ ตัดสิ นใจ เลื อก
ศึกษาตอ และอาชีพ 
ใหสอดคลองกับขอมูล
ในแฟมสะสมงาน 

- ศึกษาองคประกอบ 
และวิธีการจัดทําแฟม
สะสมผลงาน 
1. ขอมูลพ้ืนฐาน 
2. ขอมูลความสามารถ
ศักยภาพและ
คุณลกัษณะนิสยั 
3. ขอมูลการผาน
ประสบการณดาน
อาชีพ 
4. ผลงานดาน
นวัตกรรม และ 
เรียงความ 
5. การรับรองขอมูล 
- ขอใบรบัรองการเขา
รวมกิจกรรมจากครูที่
ปรึกษากิจกรรมครู
แนะแนว ครูทีป่รึกษา 
และผูปกครอง 
- นําเสนอผลงานใน
แฟมสะสมงานใน
รูปแบบที่หลากหลาย
เชนของคลิปวิดีโอ
Power point บอรด
นิทรรศการ  
แฟมสะสมงาน   
เปนตน 

ประสานความรวมมือสนับสนุนการจัดทําแฟมสะสมผลงาน  
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การรายงานผลการรวบรวมขอมูล 
รายงานจํานวนรอยละของนักเรียนเลือกศึกษาตอ และประกอบอาชีพโดยใชขอมูลจากแฟมสะสมงาน 

(Portfolio) เพ่ือวางเสนทางการเรียนสูอาชีพโดยแบงเปนระดับช้ันดังน้ี 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา.......................... 

รายวิชาเพิม่เติม 
มัธยมศึกษาปที่ 1 มัธยมศึกษาปที่ 2 มัธยมศึกษาปที่ 3 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ความสามารถพิเศษ     
- วิทย-คณิต-เทคโนโลยี-ภาษา       
- ภาษาตางประเทศ       
2. พ้ืนฐานประเภทอาชีพ      
- พาณิชยกรรม       
- ศิลปกรรม       
- คหกรรม       
- เกษตรกรรม       
- อุตสาหกรรม       
- เทคโนโลยีสารสนเทศ       
รวม       

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปการศึกษา................... 

แผนการเรยีน มัธยมศึกษาปที่ 4 มัธยมศึกษาปที่ 5 มัธยมศึกษาปที่ 6 
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. กลุมความถนัดทางสาขาวิชา 
- วิทยาศาสตรสุขภาพ       
- วิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ       
- วิศวกรรมศาสตร       
- สถาปตยกรรมศาสตร       
- เกษตรศาสตร       
- บริหาร พาณิชยศาสตร การบัญชี  
เศรษฐศาสตร การทองเที่ยว และการ
โรงแรม 

      

- ครุศาสตร ศึกษาศาสตร พละศึกษา  
และสุขศึกษา 

      

- ศิลปกรรมศาสตร       
- มนุษยศาสตร และสังคมสงเคราะหศาสตร       
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แผนการเรยีน มัธยมศึกษาปที่ 4 มัธยมศึกษาปที่ 5 มัธยมศึกษาปที่ 6 
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

2. กลุมหองเรียนเฉพาะทาง 
- ดานอาชีพ       
- ดานกีฬา       
- ดานสุนทรยภาพ       

3. กลุมเรียนรวมหลักสูตรทวิศึกษา 
- อุตสาหกรรม       
- พาณิชยกรรม       
- คหกรรม       
- เกษตรกรรม       
- การโรงแรม/การทองเที่ยว       
- ศิลปกรรม       
- เทคโนโลยีสารสนเทศ       
- ประมง       
- อุตสาหกรรมสิ่งทอ       

รวม       
 
ระดับประถมศึกษาปที่ 4 - 6 ปการศึกษา.......................... 

รายวิชาเพิม่เติม 
ประถมศึกษาปที่ 4 ประถมศึกษาปที่ 5 ประถมศึกษาปที่ 6 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ความสามารถพิเศษ     
- วิทย-คณิต-เทคโนโลยี-ภาษา       
- ภาษาตางประเทศ       
2. พ้ืนฐานประเภทอาชีพ      
- พาณิชยกรรม       
- ศิลปกรรม       
- คหกรรม       
- เกษตรกรรม       
- อุตสาหกรรม       
- เทคโนโลยีสารสนเทศ       
รวม       
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แนวทางการจัดหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการมีงานทําในศตวรรษท่ี 21 

การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานทํา สถานศึกษาควรใหความสําคัญไปที่รายวิชาเพ่ิมเติม 

และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ของแตละระดับช้ัน ที่เปนไปตามบริบท สภาพแวดลอม และความตองการของ

ทองถิ่นโดยเฉพาะพ้ืนที่จังหวัด และกลุมจังหวัด ซึ่งผูจัดหลักสูตรสถานศึกษาจะตองมีความรูความเขาใจใน

หลักการและแนวคิด ความสอดคลองเหมาะสมกับความถนัดของผูเรียน บริบท ความพรอม ความตองการของ

ตลาดแรงงานและแนวโนมลักษณะงานในอนาคต โดยระดับประถมศึกษา จะเนนการจัดการเรียนรูแบบบูรณา

การ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เนนการจัดการเรียนรูใหรูจักตัวเองสูการประกอบอาชีพ หรือศึกษาตอ และ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะเนนการเพ่ิมพูนความรูดานตางๆ นําความรูไปประยุกตใชในการประกอบ

อาชีพ สําหรับรายวิชาพ้ืนฐานใหยึดโครงสรางเวลาเรียน และโครงสรางรายวิชาตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 

2551 และที่ที่ปรับปรุง 2560 โดยเนนไปที่การปรับกระบวนการเรียนรู และการวัดผลและประเมินผล ที่อิง

มาตรฐานการเรียนรู และตัวช้ีวัดรายวิชา ที่นําไปบูรณาการกับบริบท สภาพแวดลอมของทองถิ่นใหเกิดการ

รับรู ช่ืนชม รักและรวมกันทะนุบํารุงรักษาในวิถีวัฒนาธรรมประเพณี และความเปนชาติไทย  

หลักสูตรสถานศึกษา เปนแผนหรือแนวทางในการจัดประมวลความรูและประสบการณตางๆ ซึ่ง

จัดทําโดยบุคคลหรือคณะบุคคลในระดับสถานศึกษา เพ่ือใชในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ 

และทักษะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสงเสริมใหรูจักตนเอง มีชีวิตอยูในโรงเรียน ชุมชน สังคม 

และโลกอยางมีความสุข เปนหลักสูตรอิงมาตรฐานที่มีมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมาย หรือเปนกรอบทิศทาง

ในการกําหนดเน้ือหา ทักษะกระบวนการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล เพ่ือใหผูเรียน

มีความรูความสามารถบรรลุมาตรฐานที่กําหนด ระบุใหผูเรียนพึงรู  ปฏิบัติได  มีคุณธรรมจริยธรรม และ

คานิยมที่พึงประสงค มีมาตรฐานการเรียนรู เปนเกณฑคุณภาพสําคัญที่บงช้ีถึงระดับความรูความสามารถที่

ตองการใหเกิดกับผูเรียน โดยมาตรฐานการเรียนรูจะบอกถึงสิ่งที่คาดหวังหรือจุดหมายไวอยางชัดเจน วาสิ่งที่

ตองการใหนักเรียนทุกคนรู และปฏิบัติไดในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีตัวช้ีวัดช้ันปเปนเปาหมายในการ

พัฒนาผูเรียน ในแตละกลุมสาระการเรียนรู ในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนตน สวนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย กําหนดเปนตัวช้ีวัดชวงช้ัน เพ่ือเปนเปาหมายการพัฒนาผูเรียน ในการพัฒนาผูเรียนใน

แตละกลุมสาระการเรียนรู เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาจะถูกจัดทําเปน 2 สวน คือ สวนโครงสรางเวลาเรียน และสวนของ

โครงสรางหลักสูตรช้ันป โดยเวลาเรียนในรายวิชาพ้ืนฐาน ตองอิงมาตรฐานการเรียนรู และตัวช้ีวัดของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเปนไปตามเกณฑการจบหลักสูตร มีการเรียนสาระประวัติศาสตร ระดับ

ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 40 ช่ัวโมง/ป ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 80 ช่ัวโมง/3ป ทั้งน้ีจํานวน

มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตร สาระ

เทคโนโลยี ใหเปนไปตามฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560  

ระดับปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไมจัดเปนรายวิชา แตใชหลักการบูรณาการแนวคิดใหเด็ก

เรียนรูผานการเลนที่มีจุดมุงหมาย การลงมือกระทํา โดยใชสาระที่ควรเรียนรูเก่ียวกับบุคคลและสถานที่

แวดลอมที่เด็กตองเก่ียวของ หรือใกลชิดและมีปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวัน รวมทั้งอาชีพของคนในชุมชนเปน

ทุนในการเรียนรู 
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ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตองจัดโครงสรางเวลาเรียนพ้ืนฐานใหเปนไปตามที่กําหนดและ

สอดคลองกับเกณฑการจบหลักสูตร สําหรับเวลาเรียนเพ่ิมเติมทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให

จัดเปนรายวิชาเพ่ิมเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยเนนการจัดทําหนวยฐานสมรรถนะ และพิจารณาให

สอดคลองกับความพรอม จุดเนนของสถานศึกษาและเกณฑการจบหลักสูตร เฉพาะระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 

1-3 สถานศึกษาอาจจัดใหเปนเวลาสําหรับสาระการเรียนรูพ้ืนฐานในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและกลุม

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่กําหนดไวในช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

3 ปละ 120 ช่ัวโมง และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 360 ช่ัวโมงน้ันเปนเวลาสําหรับปฏิบัติกิจกรรม       

แนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ในสวนกิจกรรมเพ่ือสังคมและ       

สาธารณประโยชนใหสถานศึกษาจัดสรรเวลาใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรม ในระดับประถมศึกษา รวม 6 ป 

จํานวน 60 ช่ัวโมง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน รวม 3 ป จํานวน 45 ช่ัวโมง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 3 

ป จํานวน 60 ช่ัวโมง 

การจัดหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานทําจะมีเปาหมายในแตละระดับช้ัน ดังน้ี  

ระดับปฐมวัย มีเปาหมายการจัดการศึกษาและเสริมทักษะอาชีพในระดับระดับปฐมวัย เพ่ือเตรียม

ความพรอมใหเด็กเล็กไดรับการดูแล และพัฒนากอนเขารับการศึกษาดานรางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม

และสติปญญาใหสมกับวัย อยางมีคุณภาพและตอเน่ือง ใหเด็กเล็กไดรับการจัดประสบการณเรียนรูอยางมี

ความสุข และเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนคนดี มี

วินัย มีความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ ประหยัด พอเพียง รวมถึงมีโอกาสไดเรียนรูเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

เรื่องราวเก่ียวกับบุคคลและสถานที่แวดลอมของเด็กที่เด็กตองเก่ียวของ หรือใกลชิดและมีปฏิสัมพันธใน

ชีวิตประจําวัน รวมทั้งอาชีพของคนในชุมชน และ เด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา และ

สรางการรับรูดานอาชีพ  

ระดับประถมศึกษา เปาหมายการจัดการศึกษาและเสริมทักษะอาชีพในระดับประถมศึกษา เพ่ือให

ผูเรียน รูจักอาชีพ  หรือรับรู รับทราบเรื่องอาชีพ (Career Awareness) ทั้งอาชีพในครอบครัว อาชีพในชุมชน 

อาชีพในทองถิ่น และอาชีพนานาชาติ รวมทั้งการแนะนําอาชีพ หรือปฐมนิเทศอาชีพ (Career Orientation) 

ใหผูเรียนมีความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการทํางาน รูจักใชเครื่องมืองายๆ ในการทํางาน และสามารถทํางานดวย

กระบวนการที่ไมซับซอนได และสรางเสริมลักษณะนิสัยในการทํางานที่พึงประสงค ใหผูเรียนทํางานที่ไดรับ

มอบหมายดวยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด อดออม รวมถึงการใชพลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมอยางประหยัด คุมคา และถูกวิธี เพ่ือเปนพ้ืนฐานนําไปสูการเรียนอาชีพและการฝกทักษะอาชีพ 

ในช้ันเรียนที่สูงขึ้น 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เปาหมายการจัดการศึกษาและเสริมทักษะอาชีพในระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน เพ่ือใหผูเรียน สํารวจความถนัด ความในสนใจ ความสามารถของตนเอง (Career Exploration) โดย

ไดมีโอกาสเรียนรูภาพลักษณะตางๆ ของอาชีพ คุณสมบัติที่เหมาะสมของผูประกอบอาชีพสาขาตาง ๆ และ

คนหาความตองการของตนเองในการกําหนดอาชีพ โดยผูเรียนไดรับประสบการณเก่ียวกับอาชีพ ฝกทักษะ

อาชีพ และเตรียมคุณลักษณะดานอาชีพตางๆ อยางหลากหลาย เพ่ือจะไดเรียนรูวา ตนเองสามารถตัดสินใจ

กําหนดทิศทางที่เหมาะสมที่จะศึกษาตอ หรือออกไปประกอบอาชีพใดตอไปในอนาคต 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปาหมายการจัดการศึกษาและเสริมทักษะอาชีพในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย เพ่ือเตรียมผูเรียนสูการประกอบอาชีพ (Career Preparation) หรือศึกษาตอในสาขาวิชาชีพที่ตน

ถนัด โดยมีประสบการณในอาชีพน้ัน การศึกษาระดับน้ี จะตองวางพ้ืนฐานความรูและทักษะทางอาชีพที่เฉพาะ

ทางมากขึ้น เพ่ือใหผูเรียนเรียนรูเก่ียวกับอาชีพในอนาคตอยางมีความหมาย และมีโอกาสไดรับประสบการณ

และฝกทักษะทางอาชีพ รวมถึงการปรับตัวเขากับอาชีพ (Career Assimilation) เปนการถายโอนจากการ

ฝกงานในระดับมัธยมศึกษาสูสถานการณการทํางานอาชีพที่ตนเองเลือกในสถานที่จริง 

 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานทําสามารถจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานทําได

ในรายวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยจัดทําเปนหนวยสมรรถนะอาชีพระยะสั้น หรืออาจบูรณา

การเขาไปในรายวิชาพ้ืนฐานกลุมสาระการเรียนรูการงานและอาชีพ ซึ่งจะไมกลาวถึงในที่น้ี 

 ระดับประถมศึกษา จัดไดดังน้ี 

1. หนวยสมรรถนะอาชีพระยะสั้น ในรายวิชาเพ่ิมเติม 

2. การเรียนรูเปนผูประกอบการทําธุรกิจพอเพียง ในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จัดไดดังน้ี 

1. หนวยสมรรถนะอาชีพระยะสั้น ในรายวิชาเพ่ิมเติม 

2. รายวิชาความถนัดดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และภาษาตามความถนัด โดยใช

กระบวนการบูรณาการ STEM หรือ Project-based และวิชาโครงงาน ในรายวิชาเพ่ิมเติม 

3. การเรียนรูเปนผูประกอบการทําธุรกิจพอเพียง ในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกิจกรรมชุมนุม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดไดดังน้ี 

1. แผนการเรียนกลุมความถนัดทางสาขาวิชาการเรียนตออุดมศึกษา ในรายวิชาเพ่ิมเติม 

รายวิชาโครงงาน และรายวิชาฝกประสบการณ 

2. แผนการเรียนประเภทวิชาชีพเรียนรวมหลักสูตรทวิศึกษา ทําหลักสูตรเทียบโอนระหวาง

หลักสูตรประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทั้งในรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชา

เพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

3. แผนการเรียนอาชีพเฉพาะทาง ดานอาชีพ ดานกีฬา และดานสุนทรียภาพ ในรายวิชาเพ่ิมเติม 

4. กิจกรรมปลูกฝงคุณลักษณะนิสัยดานอาชีพตามแผนการเรียนใหเรียนรูเปนผูประกอบการทํา

ธุรกิจพอเพียง ในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกิจกรรมชุมนุม 
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การจัดสัดสวนเวลาของรายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาหนวยสมรรถนะอาชีพระยะสั้น สามารถจัดได

ประมาณรอยละ 50 – 60 ของเวลารายวิชาเพ่ิมเติม ในสวนที่เหลือสามารถจัดรายวิชาที่โรงเรียนตองการเนน

เอกลักษณเปนพิเศษ ซึ่งรูปแบบการจัดหนวยสมรรถนะสามารถจัดได ดังน้ี 

1. หนวยสมรรถนะอาชีพระยะสั้น ในรายวิชาเพ่ิมเติม แบบ Shopping Courses เหมาะสําหรับ

กลุมนักเรียนทั่วไปที่ใหเรียนเลนเปนอาชีพ หรือเรียนอาชีพที่ใกลตัวนักเรียนในชุมชน เพ่ือไดทดลองและทํา

ความรูจัก 

2. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การเรียนรูเปนผูประกอบการ มุงเนนใหนักเรียนเรียนอาชีพที่ใกลตัว

นักเรียนในชุมชน เพ่ือไดทดลองและทําความรูจัก 

 
 การจัดสัดสวนเวลาของรายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาหนวยสมรรถนะอาชีพระยะสั้น หรือ หนวยสมรรถนะ

ความถนัดทางสาขาวิชา สามารถจัดไดประมาณรอยละ 50 – 60 ของเวลารายวิชาเพ่ิมเติม ในสวนที่เหลือ

สามารถจัดรายวิชาความถนัดทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร หรือรายวิชาที่โรงเรียนตองการเนนเอกลักษณเปน

พิเศษ ซึ่งรูปแบบการจัดหนวยสมรรถนะสามารถจัดได ดังน้ี 
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1. หนวยสมรรถนะอาชีพระยะสั้น ในรายวิชาเพ่ิมเติม แบบ Shopping Courses เหมาะสําหรับ

กลุมนักเรียนทั่วไปที่จะไดคนพบตัวเองดานอาชีพที่เหมาะกับตัวเองและวางเสนทางการเรียนสูอาชีพ 

2. หนวยสมรรถนะความถนัดทางสาขาวิชา ในรายวิชาเพ่ิมเติม หรือหองเรียนความสามารถพิเศษ 

ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และภาษาตามความถนัด เหมาะสําหรับกลุมนักเรียนที่มี

ความสามารถพิเศษทางวิชาการ ที่มุงพัฒนาสูการพัฒนานวัตกรรมแหศตวรรษที่ 21 หรือ 10 กลุมอุตสาหกรรม

ใหม ซึ่งการจัดกระบวนการเรียนการสอนใชกระบวนการบูรณาการ STEM หรือ Project-based และจัด

รายวิชาโครงงานเพ่ือเนนการพัฒนานวัตกรรม 

3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การเรียนรูเปนผูประกอบการทําธุรกิจพอเพียง มุงเนนใหนักเรียนนํา

สมรรถนะงานที่ชอบและมีความถนัดมารวมตัวกันทดลองทําเปนผูประกอบการในสถานการณจริง และเปน

ธุรกิจขึ้นมาแบบพอเพียง 

 
 การจัดสัดสวนเวลาของรายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาหนวยสมรรถนะอาชีพระยะสั้น หรือ หนวยสมรรถนะ

ความถนัดทางสาขาวิชา/ประเภทวิชาชีพ รวมถึงรายวิชาความถนัดทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร (GAT, PAT)

สามารถจัดไดประมาณรอยละ 60 – 80 ของเวลารายวิชาเพ่ิมเติม ในสวนที่เหลือสามารถจัดรายวิชาที่โรงเรียน

ตองการเนนเอกลักษณเปนพิเศษ ซึ่งรูปแบบการจัดหนวยสมรรถนะสามารถจัดได ดังน้ี 

1. แผนการเรียนในรายวิชาเพ่ิมเติม กลุมความถนัดทางสาขาวิชาการเรียนตออุดมศึกษา เหมาะ

สําหรับนักเรียนที่คนพบตัวเองต้ังแตเรียนช้ันมัธยมศึกปที่ 3 มีความถนัดทางสาขาวิชาชีพ และมีพ้ืนฐานทาง

วิชาการรองรับพ้ืนฐานสาขาวิชาชีพใน 9 กลุมความถนัดทางสาขาวิชา การจัดรายวิชาตามแผนการเรียนเปน

แบบ Block Courses เนนการนําศักยภาพ และสาระเน้ือหา ของกลุมความถนัดทางสาขาวิชามาจัดทําผลการ

เรียนรู และคําอธิบายรายวิชา และจัดรายวิชาโครงงาน หรือศึกษาคนควาอิสระ และรายวิชาฝกประสบการณ 

เพ่ิมเขาไป 

2. แผนการเรียนในรายวิชาเพ่ิมเติม ตามประเภทวิชาชีพหลักสูตรเรียนรวมทวิศึกษา เหมาะสําหรับ

นักเรียนที่คนพบตัวเองถึงความถนัดทางสาขาอาชีพใน 9 ประเภทของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

3. แผนการเรียนเฉพาะทางดานอาชีพ ดานกีฬา ดานสุนทรียภาพ ในรายวิชาเพ่ิมเติม เหมาะสําหรับ

นักเรียนที่มีเปาหมายชีวิตที่จะทําการประกอบการดานอาชีพเอง หรือเรียนและทํางานไปดวย การจัดรายวิชา
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เพ่ิมเติมเปนแบบ Block Courses ที่นําหลักสูตรอาชีพระยะสั้นของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ หรือสถานศึกษา

อาชีวศึกษา นํามาปรับเปนหลักสูตรรายวิชาของโรงเรียนขั้นพ้ืนฐาน 

4. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การเรียนรูเปนผูประกอบการทําธุรกิจพอเพียง มุงเนนการปลูกฝง

คุณลักษณะนิสัยทางสาขาวิชาชีพตามแผนการเรียน โดยใหนักเรียนนําสมรรถนะงานที่ชอบและมีความถนัดมา

รวมตัวกันทดลองทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับแผนการเรียนบําเพ็ญสาธารณะประโยชนเพ่ือสังคม 

 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาฐานสมรรถนะในรายวิชาเพ่ิมเติม สถานศึกษาแตละแหง

สามารถเปดสอนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลาง เพ่ือใหสอดคลองกับจุดเนน ความตองการ และ

ความถนัดของผูเรียน หรือความตองการของทองถิ่น โดยมีการกําหนด “ผลการเรียนรู” เปนเปาหมายในการ

พัฒนาผูเรียน ทั้งน้ีจะตองสอดคลองกับเกณฑการจบการศึกษา สําหรับช่ือรายวิชาเพ่ิมเติมควรสอดคลองกับ

กลุมสาระการเรียนรู หรือสะทอนถึงจุดเนนและเน้ือหาสาระที่สอน และระดับความยากงายของสิ่งที่สอนใน

รายวิชาน้ัน ซึ่งสถานศึกษาสามารถกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติมตามความพรอม จุดเนนของสถานศึกษา ความ

ตองการและความถนัดของผูเรียนโดยจัดเปนรายป และมีการกําหนดผลการเรียนรูของรายวิชาน้ันๆ ตามความ

พรอมและจุดเนนของแตละสถานศึกษาไดเอง โดยมีจุดมุงหมายการวางเสนทางการศึกษาสูอาชีพของนักเรียน

กลุมตางๆ ดังน้ี 

1. เพ่ือสํารวจความถนัด ความสนใจทางอาชีพ เปดโอกาสใหผูเรียนไดรับประสบการณการทํางาน 

และ/หรือ ฝกปฏิบัติการทํางานเพ่ือหารายไดระหวางเรียน มักจัดเปนรายวิชาอาชีพหลากหลายใหเลือกเรียน 

(Shopping Courses) หรือกําหนดเปนรายวิชาที่มีเน้ือหาและทักษะกระบวนการ ที่สามารถเรียนจบภายใน

รายวิชาน้ัน เหมาะสําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 4 – 6 และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่ตองการ

เรียนสะสมหนวยกิตมุงเรียนตอสายอาชีวศึกษา หรือตองการเตรียมตัวไปประกอบอาชีพกรณีไมเรียนตอเมื่อจบ

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือนักเรียนที่ตองการคนหาความถัดของตนเองเพ่ือวางเสนทางการศึกษาตอสายสามัญ 

หรือสายอาชีพ 

2. เพ่ือฝกทักษะฝมือ และ/หรือ มุงสูอาชีพเฉพาะ และเตรียมคุณลักษณะดานอาชีพ มักจัดใหเรียน

ตอเน่ืองเปนชุดรายวิชา (Block Courses) จึงจะไดสมรรถนะสาขาวิชาชีพ เหมาะสําหรับแผนการเรียนเฉพาะ

ทางดานอาชีพ ดานกีฬา และดานสุนทรียภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

3. เพ่ือเปนพ้ืนฐานทางวิชาการสูอาชีพและศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น และสงเสริมการประกอบ

อาชีพ มักจัดใหเรียนตอเน่ืองเปนชุดรายวิชา (Block Courses) เชน คณิตศาสตรเพ่ิมเติม1 คณิตศาสตร

เพ่ิมเติม 2  ... ชีววิทยาเพ่ือสุขภาพ 1 ชีววิทยาเพ่ือสุขภาพ 2 ชีววิทยาเพ่ือสุขภาพ 3 ... จึงจะสามารถเตรียม

พ้ืนฐานสาระเน้ือหาความรู สมรรถนะและศักยภาพที่นักเรียนสามารถทําได ในการเรียนตอระดับอุดมศึกษา

ตามกลุมความถนัดทางสาขาวิชา ทั้งรายวิชาความถนัดทั่วไป (General Aptitude) และ รายวิชาความถนัด

ทางทางสาขาวิชา (Professional and Academic Aptitude) ตลอดจนความถนัดทางการแพทย 
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การจัดทําหลกัสูตรสถานศกึษารายวิชาอาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ 

 หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ (Competency-Based Approach) เปนหลักสูตรที่ยึด

ความสามารถ ของผูเรียนเปนหลักการออกแบบหลักสูตรตามแนวคิดน้ีจะมีการกําหนดเกณฑความสามารถที่

ผูเรียนพึงปฏิบัติได ซึ่งเปนหลักสูตรเกณฑความสามารถ จัดทําขึ้นเพ่ือประกันวาผูที่จบการศึกษาระดับหน่ึง ๆ 

จะมีทักษะและความสามารถในดานตางๆ ตามที่ตองการ (ศ.ดร.ดํารง บัวศรี: 2535) 

 สมรรถนะ (Competence) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติ (Performance) ภายใตเง่ือนไข 

(Condition) โดยใชเครื่องมือ วัสดุอุปกรณที่ระบุไว ใหไดมาตรฐาน (Standard) ตามเกณฑการปฏิบัติ 

(Performance Criteria) และมีหลักฐานการปฏิบัติ (Evidence) ใหประเมินผลและตรวจสอบได 

 มาตรฐานสมรรถนะ (Competency Standards) เปนขอกําหนดความรูและทักษะ และนําความรู

และทักษะน้ันๆ ไปประยุกตใชในการทํางาน โดยปฏิบัติงานใหไดตามมาตรฐานที่กําหนด  
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 องคประกอบของมาตรฐานสมรรถนะ 

1. หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence / Competency) เปนขอบขายกวาง ๆ (Broad Area) 

ของงาน (Job) ในอาชีพหน่ึง ๆ ที่ผูเรียนตองปฏิบัติ โดยใชความรูและทักษะ หรือ อาจรวมถึงเจคติ ซึ่งถือเปน

ความสามารถในการปฏิบัติงาน ไดผลงานเปนรูปธรรม ถือเปน “สมรรถนะหลัก” 

2. สมรรถนะยอย (Element of Competence) เปนภาระงานยอย (Task) ที่ประกอบขึ้นภายใต

งานในหนวยสมรรถนะน้ัน ๆ ซึ่งถือเปนความสามารถใชทักษะและกระบวนการปฏิบัติงานไดตามมาตรฐาน 

(Standard) ที่นําความรูมาอธิบาย แกปญหา และประยุกตไดช้ินงานเปนรูปธรรม  

3. เกณฑการปฏิบัติ (Performance Criteria) เปนกิจกรรมยอย ๆ (sub-task) ภายใตสมรรถนะ

ยอย ซึ่งเปนผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ที่คาดหวังวาผูเรียนจะสามารถปฏิบัติไดเมื่อเรียนจบ

หลักสูตร ซึ่งถือเปนระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามทักษะการจัดการ (Task Management Skills) ทักษะ

การคาดการณ อุปสรรคและปญหา (Contingency Skill) และทักษะบทบาททางสังคม และความรับผิดชอบ 

กับกระบวนการทํางานเก่ียวของกับบุคคล และสภาพสิ่งแวดลอม (Job/Role Environment) และเปนระดับ

พฤติกรรมดานความรู รวมถึงระดับพฤติกรรมดานคุณลักษณะนิสัยการทํางานตามธรรมชาติของลักษณะงาน

อาชีพ ซึ่งมีระดับพฤติกรรม ดังน้ี 

 
4. เง่ือนไข/ขอบเขตการปฏิบัติ (Conditions /Range of Variables) การปฏิบัติภายใตเง่ือนไขที่

กําหนด อาจรวมถึง วัสดุ (Materials) เครื่องมือ (Tools) หรือ อุปกรณตาง ๆ (Equipment) ที่กําหนดให 

(หรือไมใหใช) เพ่ือใหการปฏิบัติงานน้ันสําเร็จ ซึ่งถือเปนเปนขอกําหนด และขอจํากัด ของวัสดุ อุปกรณ 

เครื่องมือ สถานที่ บุคคล และสภาพสิ่งแวดลอม โดยการใสเง่ือนไข หรือขอบเขตการปฏิบัติจะทําใหนักเรียนใช

ระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะห ประยุกตแกปญหา อันจะเปนพ้ืนฐานไปสูคิดริเริ่มสรางสรรค 

 การวิเคราะหภารกิจงาน (Job Analysis) 

 การวิเคราะหภารกิจงาน จะชวยใหเห็นโครงสรางภารกิจของประเภทอาชีพประกอบไปดวยสาขา

อาชีพอะไรบาง และหากเลือกมาสาขาอาชีพหน่ึง ก็จะเห็นภารกิจหลักการทํางานในสาขาอาชีพเพ่ือที่จะทํางาน

ใหไดผลงานออกมา  
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 ตัวอยางการวิเคราะหภารกิจประเภทอาชีพเกษตร ประกอบดวย สาขาอาชีพเลี้ยงสัตว สาขาอาชีพ

เพาะปลูกพืช สาขาอาชีพชางเกษตร สาขาอาชีพธุรกิจเกษตร และสาขาอาชีพอุตสาหกรรมเกษตร 

 ในแตละสาขาอาชีพอาจจําแนกเปนสาขาอาชีพยอยไดอีก เชน สาขาอาชีพเพาะปลูกพืช สามารถ

จําแนกเปนสาขาอาชีพยอย คือ สาขายอยเพาะปลูกดอกไม สาขายอยเพาะปลูกพืชผัก สาขายอยเพาะปลูกพืช

สวนประดับ สาขายอยเพาะปลูกไมยืนตน และสาขายอยเพาะปลูกพืชไร 

 ในแตละสาขาอาชีพยอยสามารถจําแนกเปนภารกิจหนาที่การทํางาน (Duties) ซึ่งเปนกิจกรรมขั้น

กระบวนการทํางาน เชนสาขาอาชีพยอยเพาะปลูกพืชไร จําแนกภารกิจหนาที่การทํางาน ไดเปน งาน

เตรียมการกอนปลูก งานปลูกพืช งานดูแลรักษาพืช และงานจัดการพืชผล ซึ่งในแตละภารกิจหนาที่ ยังสามารถ

จําแนกออกไปเปน งานยอย (Tasks) หรือระดับกิจกรรมการทํางาน ตัวอยาง เชน ในงานเตรียมการกอนปลูก 

จะมีงานยอย คือ งานยอยเตรียมดิน งานยอยเตรียมพันธุพืช เปนตน หรืองานปลูกพืช จะจําแนกเปนงานยอย 

คือ งานยอยขุดหลุมปลูก และงานยอยปลูกพืชเปนตน 

 การวิเคราะหประเภทภารกิจอาชีพ จะทําใหเห็นโครงสรางของภารกิจในแตละประเภทภารกิจอาชีพ 

ซึ่งในโลกแหงศตวรรษที่ 21 จะทําใหเห็นประเด็นเชิงวิเคราะหที่จะเพ่ิม หรือพัฒนาภารกิจงานในแตละสาขา

อาชีพ หรือสาขาอาชีพยอยไดทันตอการเปลี่ยนแปลงของความตองการและความจําเปนของสังคมโลก การ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาในรายวิชาเพ่ิมเติม เปนหนวยสมรรถนะอาชีพระยะสั้นน้ัน จะหยิบยกเอา

สาขาอาชีพ หรือสาขาอาชีพยอยมาจัดทําและพัฒนา ตัวอยางเชน นําสาขาอาชีพยอยเพาะปลูกพืชไร มาจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษารายวิชาหนวยสมรรถนะอาชีพระยะสั้น จะดําเนินการปรับสาขาอาชีพยอยเปน 

“สมรรถนะหลัก” ปรับภารกิจหนาที่การทํางานเปน “สมรรถนะยอย” และปรับภารกิจงานยอยเปน “ทักษะ

กระบวนการทํางาน” 
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 จากสาขาอาชีพยอยเพาะปลูกพืชไร นํามาจัดทําเปนสมรรถนะหลักโดยตรวจสอบวาคําหรือประโยค

ของสาขาอาชีพยอยมีคําที่แสดงพฤติกรรมการปฏิบัติหรือยัง ซึ่งจะตองปรับใหเปนพฤติกรรมการปฏิบัติจะได 

สมรรถนะหลักคือ “เพาะปลูกพืชไร” 

 จากภารกิจการทํางาน 4 ภารกิจ คือ เตรียมกอนปลูก ปลูกพืช ดูแลรักษาพืช จัดการผลผลิตพืช 

นํามาจัดทําเปนสมรรถนะยอยโดยตรวจสอบวาคําหรือประโยคของภารกิจการทํางานมีคําที่แสดงพฤติกรรม

การปฏิบัติหรือยัง ซึ่งจะตองปรับใหเปนพฤติกรรมการปฏิบัติจะได สมรรถนะยอย ดังน้ี “เตรียมการกอนปลูก” 

“ปลูกพืช” “ดูแลรักษาพืช” และ “จัดการผลผลิตพืช” 

 สําหรับภารกิจหนาที่งานยอย ทุกงานยอย นํามาจัดทําเปน “ทักษะ/กระบวนการ” หรือกิจกรรมการ

ทํางาน โดยตรวจสอบและปรับคําหรือประโยคของภารกิจการทํางานยอย ใหแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติ ซึ่ง

งานยอยทุกตัวของตัวอยางเปนทั้งหมดแลว จึงได “ทักษะ/กระบวนการ” เปนกิจกรรมการทํางานของภารกิจ

หนาที่ 

การจัดทําหนวยการเรียนรู รูปแบบหนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 หนวยการเรียนรู รูปแบบหนวยฐานสมรรถนะ ใหความสําคัญที่ “ผลงาน” ที่เกิดจากสมรรถนะยอย 

โดยเนนที่ “ช้ินงาน” ที่เกิดจากทักษะและกระบวนการขั้นกิจกรรมการทํางาน ดังน้ันการจัดทําหนวยสมรรถนะ

อาชีพระยะสั้นจึงนําเอาสมรรถนะยอยแตละสมรรถนะมาจัดทําเปนหนวยสมรรถนะ เชน การทําสมรรถนะ

หลัก “เพาะปลูกพืชไร” จะนําสมรรถนะยอย ๔ สมรรถนะมาทําหนวยสมรรถนะ คือ หนวยสมรรถนะ 

“เตรียมการกอนปลูก” “ปลูกพืช” ดูแลพืช” และ “จัดการผลผลิตพืช” เปนตน  
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 จากหนวยสมรรถนะยอย “เตรียมการกอนปลูกมันสําปะหลัง” ของหนวยสมรรถนะหลัก “เพาะปลูก

พืชไร” หลักฐานที่เปนผลงานของสมรรถนะยอย คือ  

1. พ้ืนที่ทําการปรับหนาดินแลวเสร็จ จํานวน 10 ไร 

2. ตนพันธุมันสําปะหลัง จํานวน 5,000 ทอน 

ขอบเขตการปฏิบัติงาน เปนความสามารถขั้นทักษะและกระบวนการปฏิบัติ ในทักษะ 4 ดาน คือ 

1. ทักษะตามภาระงาน (Task Skills) ความสามารถในการปฏิบัติภาระงานแตละช้ิน 

2. ทักษะการจัดการ (Task Management Skills) ความสามารถในการจัดการกับภาระงาน และ

กิจกรรมที่ตองปฏิบัติภายใตงานน้ัน ๆ 

3. ทักษะในคาดการณอุปสรรคปญหาที่อาจเกิดขึ้น (Contingency Skills) โดยกําหนดสถานการณ

จําลอง 

4. ทักษะตามบทบาทและงานที่รับผิดชอบและสภาพแวดลอม (Job/Role Environment) รวมถึง

การทํางานรวมกับผูอ่ืน 

การเขียนขอบเขตการปฏิบัติงานควรเขียนใหครอบคลุมในทักษะ 4 ดาน และตองเขียนเปน

พฤติกรรมการปฏิบัติของผูเรียน เพ่ือใหไดมาซึ่งผลงานของสมรรถนะยอย ตัวอยางของการเตรียมการกอนปลูก

มันสําปะหลัง คือ 

1. เตรียมตัวผูปฏิบัติงาน 

1.1 อานใบความรูการเตรียมตัวผูปฏิบัติงาน ความรูไถดะ ความรูไถแปร 

1.2 เตรียมชุดทํางาน และอุปกรณการทํางานกลางแจง 

2. เตรียมแทรกเตอร 

2.1 อานใบความรูการบํารุงรักษาเบ้ืองตน 

2.2 ขับตามขอความปลอดภัย 
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3. ไถดะตามขั้นตอนเง่ือนไข 

3.1 ฝกไถดะตามขั้นตอนเง่ือนไข 

3.2 ลงมือไถดะจริง 

3.3 ปรับแกขอบกพรอง 

4. ไถแปรตามขั้นตอนเง่ือนไข  

4.1 ฝกไถแปรตามขั้นตอนเง่ือนไข 

4.2 ลงมือไถแปรจริง 

4.3 ปรับแกขอบกพรอง 

5. ยกรองปลูกตามขั้นตอนเง่ือนไข  

5.1 ฝกยกรองปลูกตามขั้นตอนเง่ือนไข 

5.2 ลงมือยกรองจริง 

5.3 ปรับแกขอบกพรอง 

 สื่อ วัสดุ อุปกรณ สถานที่การทํางานของครู และอุปกรณของนักเรียน จะถูกกําหนดขึ้นตามการเกิด

ทักษะและกระบวนการทํางานของขอบเขตการปฏิบัติงาน 

 สําหรับเกณฑการประเมินผล เปนระดับการเกิดพฤติกรรมในดานความรู ดานการปฏิบัติ และดาน

คุณลักษณะนิสัยการทํางาน จะถูกกําหนดขึ้นตามการเกิดทักษะและกระบวนการทํางานของขอบเขตการ

ปฏิบัติงานเชนเดียวกัน ซึ่งระดับพฤติกรรมดานตางๆ มีดังน้ี 

 
 หลักฐานความรูและผลงาน ไดมาจากการใชเครื่องมือวัดผล หรือเครื่องมือประเมินผลความสามารถ

ใชความรูอธิบาย แกปญหา และประยุกตใช ตามกระบวนการปฏิบัติงานในทักษะ 4 ดาน คือ ทักษะตามภาระ

งาน (Task Skills) วัดผลเปนผลงาน หรือช้ินงาน ทักษะการจัดการ (Task Management Skills) วัดผลเปน

ความรูที่ใชอธิบายกระบวนการทํางาน ทักษะในคาดการณอุปสรรคปญหาที่อาจเกิดขึ้น (Contingency Skills) 

วัดผลเปนความรูการแกปญหา และประยุกตกระบวนการทํางาน ทักษะตามบทบาทและงานที่รับผิดชอบและ

สภาพแวดลอม (Job/Role Environment) ประเมินผลเปนคุณลักษณะนิสัยการทํางานของธรรมชาติภารงาน 

ซึ่งหลักฐานความรูและผลงานจะเปนขอยืนยันของการเกิดสมรรถนะหลัก และสมรรถนะยอย นําเก็บเขา 
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Portfolio เปนหลักฐาน ทั้งน้ีแนวทางประเมินผลจะตองพิจารณาความสอดคลองกันระหวางผลหลักฐาน

คะแนนความรู กับผลคุณภาพของผลงาน และช้ินงาน 

 การเขียนผลการเรียนรูรายวิชา ใหนําสมรรถนะหลักมาเขียนเปนผลการเรียนรู โดยดําเนินการดังน้ี 

1. ตรวจสอบคํานําหนาสมรรถนะหลักตองเปนหรือทําใหเปนพฤติกรรมดานการปฏิบัติ จึงจะแสดง

วามีความสามารถทําอะไรได 

2. เพ่ิมคําขยายพฤติกรรมดานการปฏิบัติ ใหเปนเกณฑแสดงระดับพฤติกรรมดานการปฏิบัติที่จะใช

วัดผล โดยทั่วไปควรจะเปนอยางนอยที่นําช่ือเรื่องของความรูมาอธิบาย แกปญหา หรือประยุกตได 

3. เพ่ิมคําขยายช่ือเรื่องความรู ใหเปนขอบขายมาตรฐานความรู โดยทั่วไปจะกําหนดเปนหัวเรื่องที่

เฉพาะเจาะจงช่ือเรื่องความรูน้ัน 

4. เพ่ิมคําขยายช่ือเรื่องความรูในสวนที่เปนเกณฑระดับพฤติกรรมดานความรูที่จะใชวัดผลในระดับ

ใดจากความจํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห และประเมินคา 

5. วิเคราะหพฤติกรรมดานการปฏิบัติที่จะใชวัดผลสมรรถนะหลัก มีทิศทางมุงใหนักเรียนมี

ความสามารถทําอะไรไดบาง โดยทั่วไปจะไปตรวจสอบสมรรถนะยอยที่เปนทักษะและกระบวนการ ให

วิเคราะหทักษะและกระบวนการดังกลาวสงผลตอการพัฒนาการดานคุณลักษณะเรื่องอะไรเปนหลักสําคัญ 

เพ่ือนํามาเขียนกํากับขยายช่ือเรื่อง และหัวเรื่องความรู 

6. กําหนดเง่ือนไข ที่เปนขอกําหนด หรือขอจํากัด ดานสภาพแวดลอม สถานที่ วัสดุ อุปกรณ 

เครื่องมือ ที่ใชทําภารกิจของสมรรถนะหลัก ซึ่งถือเปนสวนสําคัญที่นักเรียนจะแสดงพฤติกรรมโดยใชทักษะ

ภาระงาน (Task Skills) ทักษะการจัดการ (Task Management Skills) ทักษะการคาดการณ อุปสรรคและ

ปญหา (Contingency Skill) ทักษะบทบาททางสังคม และความรับผิดชอบ กับกระบวนการทํางานเก่ียวของ

กับบุคคล และสภาพสิ่งแวดลอม (Job/Role Environment) 

 การเขียนคําอธิบายรายวิชาอาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ใหนําสมรรถนะยอยทุกสมรรถนะมา

เขียนเปนความเรียงตอเน่ืองกัน โดยความในวรรคที่ 1 เปนระดับพฤติกรรมดานการปฏิบัติของสมรรถนะยอย 

ความในวรรคที่ 2 เปนระดับพฤติกรรมดานความรูของสมรรถนะยอย และความในวรรคที่ 3 เปนพฤติกรรม

ดานคุณลักษณะนิสัยการทําภารกิจงานของสมรรถนะยอย 

 คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบดวย 3 สวน ดังน้ี 

 การเขียนคําอธิบายรายวิชาฐานสมรรถนะ เปนการเขียนขอมูลรายละเอียดของแตละวิชา 

ประกอบดวยสมรรถนะ ตามเกณฑความสามารถที่เขียนเปน ผลการเรียนรู เน้ือหาสาระ เวลาเรียน รหัสวิชา 

ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต ระดับช้ัน เพ่ือเปนกรอบทิศทางที่ผูสอนใชวางแผนและออกแบบการเรียนการ

สอน ลักษณะคําอธิบายรายวิชาจึงเปนความเรียงที่ประกอบดวย สมรรถนะ/ทักษะที่นักเรียนพึงรูและทําได มี

กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค คําอธิบายรายวิชาของรายวิชาเพ่ิมเติมจะวิเคราะหมาจากฐาน

สมรรถนะ ที่เขียนในรูปผลการเรียนรู ซึ่งคําอธิบายรายวิชาเขียนเปนรายปสําหรับระดับประถมศึกษา และ

เขียนเปนรายภาคเรียนสําหรับระดับมัธยมศึกษา มีองคประกอบคําอธิบายรายวิชา 3 สวน ไดแก 

 สวนที่ 1 รหัสวิชา รายวิชา ช้ัน กลุมสาระการเรียนรู จํานวนช่ัวโมง/หนวยกิต 

 สวนที่ 2 สาระเน้ือหา ใหนําสมรรถนะยอยมาเขียนเปนความเรียงตอเน่ืองกัน 

 สวนที่ 3 ผลการเรียนรู ใหนําสมรรถนะหลักมาเขียน 
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 การกําหนดรหัสวิชาของรายวิชา ประกอบตัวอักษรและตัวเลข 6 หลัก ดังน้ี 

 หลักที่ 1 เปน รหัสตัวอักษรแสดงกลุมสาระการเรียนรู ซึ่งกําหนดรหัสตัวอักษรแสดงกลุมสาระการ

เรียนรู  

 หลักที่ 2 เปน รหัสตัวเลขแสดงระดับการศึกษา เปน 3 ตัว 

 หลักที่ 3 เปน รหัสตัวเลขแสดงปที่เรียนของรายวิชา ซึ่งสะทอนระดับความรูและทักษะในรายวิชาที่

กําหนดไวในแตละป เปน 7 ตัว 

 หลักที่ 4 เปน รหัสตัวเลขแสดงประเภทของรายวิชาพ้ืนฐาน และเพ่ิมเติม ซึ่งกําหนดรหัสตัวเลขไว    

2 ตัว  

 หลักที่ 5 และ 6 เปน รหัสตัวเลขแสดงลําดับของรายวิชาแตละกลุมสาระการเรียนรูในป/ระดับ

การศึกษาเดียวกัน ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจํานวนต้ังแต    

01-99 

 แนวทางการจัดทําใบกิจกรรมการปฏิบัติงานทักษะกระบวนการ ใหตรวจสอบจากขอบขายการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือเลือกเทคนิคการจัดกิจกรรมขั้นทักษะกระบวนการ และเง่ือนไขการทําภารกิจ ดังตอไปน้ี 

1. การจัดทักษะภาระงาน ผลสําเร็จของการทํางาน คือ ผลงานตามสมรรถนะยอย เปนการกําหนด

ช่ือภาระกิจการปฏิบัติงาน พรอมกับขอบขายการปฏิบัติงาน และบอกผลการปฏิบัติงาน เปนช่ือผลงาน ควร

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่ใหเช่ือมโยงประสบการณเดิมกับประสบการณใหม อาจเปนการดูตัวอยาง หรือ

ตนแบบความสําเร็จ แลวต้ังประเด็นคําถามจากสถานการณตัวอยาง พรอมกับคาดการณคําตอบเบ้ืองตนกอน

การสืบคนความรูมาอธิบาย 

2. การจัดทักษะการจัดการ ผลสําเร็จของการจัดการ คือ ช้ินงานขั้นกระบวนการ เปนการให

ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน และใหนําความรูมาใชอธิบายการปฏิบัติงานตามกระบวนการ ซึ่งใน

กระบวนการควรมีการสืบคนความรูตามประเด็นของสถานการณขั้นกระบวนการ มีการแลกเปลี่ยน
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ประสบการณความรู  และหาขอสรุปรวมกันเปนแผนผังความรูหรือองคความรูนําเสนอในรูปแบบตางๆ พรอม

กับไดช้ินงานขั้นกระบวนการ 

3. การจัดทักษะการคาดการณอุปสรรคและปญหา ผลสําเร็จของการคาดการณอุปสรรคและปญหา 

คือ แผนการปฏิบัติงานทุกกระบวนการ ที่นําความรูไปใชแกปญหา หรือประยุกตใชในการทํางาน ที่มีการ

กําหนดเง่ือนไขสถานการณที่อาจเกิดขึ้นได และเตรียมการแกปญหาที่ใชความรูมาอธิบายไดอยูในแผนการ

ปฏิบัติงาน   

4. การจัดทักษะบทบาททางสังคมและความรับผิดชอบ ผลความสําเร็จของการจัดบทบาททางสังคม

และความรับผิดชอบ คือ คุณลักษณะนิสัยการทํางานของธรรมชาติภารกิจการทํางาน ซึ่งจะเปนไปตามการวาง

เงือนไขขอกําหนด และขอจํากัดของบทบาททางสังคม 

5. วิเคราะหขอกําหนด และขอจํากัด ที่เปนเง่ือนไขของการปฏิบัติงาน เพ่ือระบุสถานการณ

สภาพแวดลอม และสถานที่การปฏิบัติงาน ระบุวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือที่ใชปฏิบัติงานของนักเรียน และสื่อ

วัสดุ อุปกรณของครู 

6. คํานวณระยะเวลาการปฏิบัติงานของทุกกิจกรรมการทํางาน เพ่ือกําหนดเวลาที่ใชพัฒนาผลงาน 

 
 

 แนวทางกําหนดแหลงความรู และจัดทําใบความรู 

 แหลงความรู ที่นํามาใชอธิบาย แกปญหา และประยุกตใชกับการปฏิบัติงานจะถูกวิเคราะหมาจาก

กระบวนการปฏิบัติงานของภารกิจการมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีมาตรฐานความรู และขอบขายความรูแคไหน 

รวมถึงขอกําหนด และขอจํากัดของสภาพสถานการณสิ่งแวดลอม สถานที่ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ ที่ตองรูจัก

ช่ือและคุณสมบัติการใชงาน ที่ตองวิเคราะหแหลงความรู และประเมินสารสนเทศที่เปนเน้ือหาสาระ เลือก

นํามาใชใหเหมาะสมกับระดับช้ันที่ทําหนวยสมรรถนะ ดังน้ี 
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1. วิเคราะหกระบวนการขั้นทักษะการจัดการ ในแตละมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจตองใช

มาตรฐานความรูอะไร ใหกําหนดช่ือเรื่องใหชัดเจนที่นําไปใชอธิบาย สถานการณของแตละกระบวนการ ลงใน

ชองเกณฑการประเมิน 

2. ประเมินสาระเน้ือหาของช่ือเรื่อง เพ่ือกําหนดขอบขายเปนหัวเรื่องของสาระเน้ือหาใหเหมาะสม

กับธรรมชาติของมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ ลงในชองเกณฑการประเมิน 

3. เลือกแหลงความรูที่สามารถอางอิงความนาเช่ือถือไดจาก สื่อหนังสือหรือบทความ สื่อความรู

ทางอินเทอรเน็ต จากบุคคลที่เปนผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง กําหนดเปนบรรณานุกรมเพ่ือนําไปใชสืบคนจากแหลง

ความรู ลงในชองบรรณานุกรม 

4. กรณีที่ขอบขายความรู หรือหัวเรื่องความรูกระจัดกระจายไมไดรวบรวมเปนแหลงเดียวกัน ครู

ควรทําการรวบรวมและเรียบเรียงจัดทําเปนใบความรู ใหมีช่ือเรื่องเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ

ภารกิจ และมีช่ือเรื่องพรอมสาระเน้ือหาที่เปนขอบขายตามมาตรฐานความรู ลงในชองสาระเน้ือหาความรู 

5. วิเคราะหขอบขาย ขอจํากัด ที่เปนเง่ือนไขการปฏิบัติงานของทักษะการคาดการณและแกปญหา 

อุปสรรคและปญหา กําหนดสภาพการณสิ่งแวดลอม และสถานที่ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือที่ใชปฏิบัติงาน ลงใน

ชองเกณฑการประเมิน 

6. เลือกแหลงความรูที่สามารถอางอิงความนาเช่ือถือไดจาก สื่อหนังสือหรือบทความ สื่อความรู

ทางอินเทอรเน็ต ที่มีสาระเน้ือหาอธิบายลักษณะ และคุณสมบัติสภาพการณสิ่งแวดลอม สถานที่ วัสดุ อุปกรณ 

เครื่องมือที่ใชปฏิบัติงาน กําหนดเปนบรรณานุกรมเพ่ือนําไปใชสืบคนจากแหลงความรู ลงในชองบรรณานุกรม 

7. กรณีที่ขอบขายความรู หรือหัวเรื่องความรูกระจัดกระจายไมไดรวบรวมเปนแหลงเดียวกัน ครู

ควรทําการรวบรวมและเรียบเรียงจัดทําเปนใบความรู ใหมีช่ือสภาพการณสิ่งแวดลอม สถานที่ วัสดุ อุปกรณ 

เครื่องมือที่ใชปฏิบัติงาน พรอมสาระเน้ือหาที่เปนขอบขายเง่ือนไขการปฏิบัติภารกิจ ลงในชองสาระเน้ือหา

ความรู 
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 แนวทางวัดผลและประเมินผลหนวยสมรรถนะ 

1. ตรวจสอบทักษะภาระงาน ที่มีผลสําเร็จของการปฏิบัติภารกิจ เปนผลงานตามสมรรถนะยอย 

เพ่ือสรางเครื่องมือวัดระดับคุณภาพชองผลงาน 

2. ตรวจสอบทักษะการจัดการ ที่มีผลสําเร็จของการจัดการ คือ ช้ินงาน และความรูขั้นกระบวนการ 

วิเคราะหเง่ือนไขของการปฏิบัติงาน และตรวจสอบเกณฑระดับพฤติกรรมที่ใชวัดความรู เพ่ือสรางเครื่องมือวัด

ระดับคุณภาพกระบวนการสรางช้ินงาน และแบบทดสอบวัดระดับความรูที่ใชอธิบาย แกปญหา และประยุกต

ตามกระบวนการปฏิบัติงาน 

3. ตรวจสอบทักษะการคาดการณอุปสรรคและปญหา ที่มีผลสําเร็จของการคาดการณอุปสรรคและ

ปญหา คือ แผนการปฏิบัติงานทุกกระบวนการ และตรวจสอบเกณฑระดับพฤติกรรมที่ใชวัดความรู เพ่ือสราง

เครื่องมือวัดผลความรูใชแกปญหา นําไปใชประยุกตการปฏิบัติงาน 

4. ตรวจสอบทักษะบทบาททางสังคมและความรับผิดชอบ ที่มีผลความสําเร็จของการจัดบทบาท

ทางสังคมและความรับผิดชอบ คือ คุณลักษณะนิสัยการทํางานของธรรมชาติภารกิจการทํางาน เพ่ือนําไปสราง

เครื่องมือวัดผลระดับคุณภาพของคุณลักษณะนิสัยการทํางานตามธรรมชาติของการทํากิจกรรมการทํางาน  
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การจัดทําหลกัสูตรสถานศกึษารายวิชาความถนัดทางสาขาวิชาฐานสมรรถนะความถนัด 

 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาความถนัดทางสาขาวิชาฐานสมรรถนะความถนัด เหมาะ

สําหรับการจัดแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบบ Block Courses หรือชุดวิชาตอเน่ืองกัน    

ใหรองรับการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาตามกลุมความถนัดทางสาขาวิชา 9 กลุม ตามมติการปรับกระบวนการ

คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหม (Thai university Central Admission System : TCAS) 

ใหนักเรียนอยูในหองเรียนจนจบช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 นักเรียนแตละคนมีเพียง 1 สิทธ์ิในการตอบรับใน

สาขาวิชาที่เลือกเพ่ือความเสมอภาค และสถาบันอุดมศึกษาที่เปนเครือขายสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหง

ประเทศไทย (ทปอ.) ทุกแหง จะเขารวมในระบบเคลียริ่งเฮาส (Clearing House) เพ่ือบริหาร 1 สิทธ์ิของ

นักเรียน โดย ระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบคัดเลือกรวม (Central 

University Admissions System: CUAS) รับสมัคร 5 รอบ ดังน้ี 

 รอบที่ 1 รับดวยแฟมสะสมผลงานนักเรียน หรือ Portfolio โดยไมมีการสอบขอเขียน สําหรับ

นักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา และนักเรียนเครือขาย ใหนักเรียนย่ืนสมัคร

โดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา โดยโรงเรียนตองใหมหาวิทยาลัยในกลุมจังหวัด หรือเครือขายภาค สรางความ

เขาใจกับครู และนักเรียน ในการจัดทํารายละเอียดสําคัญที่ใชย่ืนตอมหาวิทยาลัย โดยทั่วไปจะมีองคประกอบ 

คือ 

1. ระดับผลการเรียนใน 9 กลุมวิชาสามัญ เฉพาะที่คณะของมหาวิทยาลัยกําหนด GPAC และ 

O-NET 

2. ใบรับรองระยะเวลาการผานฝกประสบการณดานอาชีพ 

3. ผลงานเชิงนวัตกรรม ตามแผนการเรียนกลุมความถนัดทางสาขาวิชา 

4. เรียงความหรือบทความ ที่แสดงถึงจินตนาการความชํานาญเช่ียวชาญในผลงานและสาขา

วิชาชีพ 
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5. ผลประเมินคุณลักษณะนิสัยการทํางานการพัฒนาผลงาน และการรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

การบําเพ็ญสาธารณะประโยชนเพ่ือสังคม 

6. ผลสํารวจความสนใจ ผลประเมินบุคลิกภาพ และความถนัด ดานอาชีพ 

 รอบที่ 2 รับแบบโควตาที่มีการสอบขอเขียน หรือขอสอบปฏิบัติ สําหรับนักเรียนที่อยูในเขตพ้ืนที่

หรือภาค โควตาโรงเรียนในเครือขาย และโครงการความสามารถพิเศษตางๆ สถาบันอุดมศึกษาประกาศเกณฑ

การสอบโดยใหนักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา และเขารับการคัดเลือกตามเกณฑการสอบ 

 รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน ไดแก กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท.) โครงการอ่ืนๆ 

และนักเรียนทั่วไป โดย ทปอ.จะเปนหนวยงานกลางในการรับสมัคร ซึ่งนักเรียนจะเลือกได 4 สาขาวิชาโดยไมมี

ลําดับ และจัดใหมีการสอบโดยใชขอสอบกลาง ไดแก การสอบโอเน็ต (O-Net) การสอบความถนัดทั่วไป (GAT: 

General Aptitude Test) และความถนัดทางสาขาวิชา (PAT: Professional and Academic Aptitude 

Test) การขอสอบวิชาสามัญ 9 วิชา โดยจะสอบในชวงเวลาเดียวกัน ทั้งน้ี แตละสถาบันอุดมศึกษาสามารถ

กําหนดเกณฑที่เปนอิสระของตนเอง หากสถาบันใดจะจัดสอบขอสอบเฉพาะของตนเอง ขอสอบน้ันจะตอง

แตกตางจากขอสอบกลางของ ทปอ. ทั้งตองประกาศใหผูสมัครทราบดวย ซึ่งจะทดสอบดังน้ี 

1. วิชาเฉพาะ หรือ วิชาความถนัดแพทย 30% ไดแก 

1.1 เชาวปญญา เชน คณิตศาสตร อนุกรมเลข อนุกรมภาพ การอานจับใจความ ซึ่ง

สถานศึกษาสามารถจัดเปนรายวิชาเพ่ิมเติม กลุมสาระวิชาคณิตศาสตรได 

1.2 จริยธรรมทางการแพทย ซึ่งสถานศึกษาสามารจัดในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพ่ือ

ปลูกฝงจริยธรรมทางการแพทย 

1.3 ทักษะการเช่ือมโยง แบบ GAT ซึ่งสถานศึกษาสามารถจัดเปนรายวิชาเพ่ิมเติม กลุม

สาระวิชาภาษาไทยได 

2. วิชาสามัญ 70% ไดแก วิทยาศาสตร (ฟสิกส เคมี ชีวะ) 40% คณิตศาสตร1. 20% 

ภาษาอังกฤษ 10% สังคมศึกษา 10% เกณฑสอบเทากับหรือมากกวา 30% ทั้งน้ีคะแนน O-NET ช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 6 ไมนํามาคิดคะแนน แตตองทําคะแนนรวมทุกรายวิชาไมตํ่ากวา 60% 

 รอบที่ 4 คือ รับแบบแอดมิชช่ัน (Admissions) สําหรับนักเรียนทั่วไป โดย ทปอ.เปนหนวยงานกลาง

ในการรับสมัครนักเรียน เลือกได 4 สาขาวิชา แบบมีลําดับ และใชเกณฑคานํ้าหนักตามที่ประกาศไวลวงหนา   

3 ป ซึ่งสถานศึกษาจะตองจัดรายวิชาเพ่ิมเติมในลักษณะกลุมความถนัดทางสาขาวิชา ใหสอดคลองกับ 9 กลุม

วิชาสามัญ โดยมีรายวิชาความถนัดทั่วไป (GAT: General Aptitude Test) ที่เปนศักยภาพในการเรียนใน

มหาวิทยาลัยใหประสบความสําเร็จ มี 2 สวน คือ 

 สวนที่ 1 ความถนัดภาษาไทย เปนความสามารถในการอาน เขียน คิดวิเคราะห และแกปญหา  

 สวนที่ 2 ความถนัดภาษาอังกฤษ เปนความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ (การพูด, 

คําศัพท, โครงสรางและการเขียน และการอาน) 

 และมีรายวิชาความถนัดทางสาขาวิชา (PAT: Professional and Academic Aptitude Test) ที่

เปนศักยภาพในการเรียนเฉพาะทางของกลุมความถนัดทางสาขาวิชา 9 กลุม ประกอบดวย 7 ประเภทวิชา คือ 

 PAT 1 ประเภทวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร 

 PAT 2 ประเภทวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร 
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 PAT 3 ประเภทวิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร 

 PAT 4 ประเภทวิชาความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร 

 PAT 5 ประเภทวิชาความถนัดทางครู 

 PAT 6 ประเภทวิชาความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร 

 PAT 7 ประเภทวิชาความถนัดในการเรียนภาษาตางประเทศ ไดแก PAT 7.1  ภาษาฝรั่งเศส  (รหัส

วิชา 77) PAT 7.2  ภาษาเยอรมัน  PAT 7.3  ภาษาญี่ปุน PAT 7.4  ภาษาจีน PAT 7.5  ภาษาอาหรับ PAT 

7.6  ภาษาบาล ี

 ซึ่งการรับระบบ Admission เปนการย่ืนคะแนนรายวิชา GAT, PAT, GPA และคะแนน O-NET ตาม

สัดสวนคะแนน ดังน้ี 

 กลุมที่ 1 วิทยาศาสตรสุขภาพ ไดแก 

1.1 สัตวแพทยศาสตร สหเวชศาสตร สาธารณสุขศาสตร เทคนิคการแพทย วิทยาศาสตร

การกีฬา องคประกอบสัดสวนคะแนน ประกอบดวย GPAX รอยละ 20 O-NET รอยละ 30 GAT รอยละ 20 

และ PAT 2 รอยละ 30 

1.2 ทันตแพทยศาสตร พยาบาลศาสตร องคประกอบสัดสวนคะแนน ประกอบดวย GPAX 

รอยละ 20 O-NET รอยละ 30 GAT รอยละ 30 และ PAT 2 รอยละ 20 

1.3 เภสัชศาสตร องคประกอบสัดสวนคะแนน องคประกอบสัดสวนคะแนน ประกอบดวย 

GPAX รอยละ 20 O-NET รอยละ 30 GAT รอยละ 30 และ PAT 2 รอยละ 20 

 กลุมที่ 2  วิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ ไดแก 

2.1 วิทยาศาสตร  ทรัพยากรธรรมชาติ องคประกอบสัดสวนคะแนน ประกอบดวย GPAX 

รอยละ 20 O-NET รอยละ 30 GAT รอยละ 10 PAT 1 รอยละ 20 และ PAT 2 รอยละ 20 

2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ องคประกอบสัดสวนคะแนน ประกอบดวย GPAX รอยละ 20 

O-NET รอยละ 30 GAT รอยละ 10 PAT 1 รอยละ 10 และ PAT 2 รอยละ 30 

 กลุมที่ 3  วิศวกรรมศาสตร องคประกอบสัดสวนคะแนน ประกอบดวย GPAX รอยละ 20 O-NET 

รอยละ 30 GAT รอยละ 15 PAT 2 รอยละ 15 และ PAT 3 รอยละ 20 

 กลุมที่ 4  สถาปตยกรรมศาสตร องคประกอบสัดสวนคะแนน ประกอบดวย GPAX รอยละ 20 O-

NET รอยละ 30 GAT รอยละ 10 และ PAT 4 รอยละ 40 

 กลุมที่ 5  เกษตรศาสตร ไดแก เกษตรศาสตร  อุตสาหกรรมเกษตร  วนศาสตร  เทคโนโลยีการเกษตร 

องคประกอบสัดสวนคะแนน ประกอบดวย GPAX รอยละ 20 O-NET รอยละ 30 GAT รอยละ 10 PAT 1 

รอยละ 10  และ PAT 2 รอยละ 30 

 กลุมที่ 6  บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร การบัญชี การทองเที่ยวและโรงแรม และเศรษฐศาสตร 

ไดแก 

6.1 บริหารธุรกิจ  พาณิชยศาสตร  การบัญชี  เศรษฐศาสตร องคประกอบสัดสวนคะแนน 

ประกอบดวย GPAX รอยละ 20 O-NET รอยละ 30 GAT รอยละ 30 และ PAT 1 รอยละ 20 

6.2 การทองเที่ยวและโรงแรม  
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รูปแบบที่ 1 องคประกอบสัดสวนคะแนน ประกอบดวย GPAX รอยละ 20 O-NET 

รอยละ 30 และ GAT รอยละ 50  

รูปแบบที่ 2 องคประกอบสัดสวนคะแนน ประกอบดวย GPAX รอยละ 20 O-NET 

รอยละ 30 และ GAT รอยละ 40 และ PAT 7 เลือก 1 วิชา รอยละ 10 

 กลุมที่ 7  ครุศาสตร ศึกษาศาสตร พลศึกษา สุขศึกษา 

  รูปแบบที่ 1 องคประกอบสัดสวนคะแนน ประกอบดวย GPAX รอยละ 20 O-NET รอย

ละ 30 และ GAT รอยละ 20 และ PAT 5 รอยละ 30 

  รูปแบบที่ 2 องคประกอบสัดสวนคะแนน ประกอบดวย GPAX รอยละ 20 O-NET รอย

ละ 30 และ GAT รอยละ 10 PAT 5 รอยละ 20 และใหเลือก PAT 1 – 4 และ PAT 6 – 7 อีก 1 รายวิชา รอย

ละ 20 

 กลุมที่ 8  ศิลปกรรมศาสตร ไดแก วิจิตรศิลป ศิลปะประยุกต ดุริยางคศิลป และนาฏศิลป 

องคประกอบสัดสวนคะแนน ประกอบดวย GPAX รอยละ 20 O-NET รอยละ 30 และ GAT รอยละ 10 และ 

PAT 6 รอยละ 40 

 กลุมที่ 9  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก นิเทศศาสตร  วาสารศาสตร  อักษรศาสตร  ศิลป

ศาสตร  มนุษยศาสตร  รัฐศาสตร  นิติศาสตร  สังคมวิทยา  สังคมสงเคราะหศาสตร  

(1) พ้ืนฐานวิทยาศาสตร องคประกอบสัดสวนคะแนน ประกอบดวย GPAX รอยละ 20 

O-NET รอยละ 30 GAT รอยละ 30 และ PAT 1 รอยละ 20 

(2) พ้ืนฐานศิลปศาสตร  

 รูปแบบที่ 1 องคประกอบสัดสวนคะแนน ประกอบดวย GPAX รอยละ 20 O-NET 

รอยละ 30 และ GAT รอยละ 50  

 รูปแบบที่ 2 องคประกอบสัดสวนคะแนน ประกอบดวย GPAX รอยละ 20 O-NET 

รอยละ 30 GAT รอยละ 30 และ PAT 7 (เลือก 1 วิชา) รอยละ 20 

 รอบที่ 5 คือ รับตรงอิสระ หรือรอบเก็บตก ซึ่งสถาบันอุดมศึกษารับโดยตรงดวยวิธีการของสถาบัน

เอง  

 ทั้งน้ี ทุกรอบที่รับสมัครแลวจะตองมีการเคลียริ่งเฮาส (Clearing House) เพ่ือใหนักเรียนยืนยันสิทธ์ิ

ของตนเอง และจะถูกตัดสิทธ์ิในการสมัครรอบตอไป สวนกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฎ และกลุมมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล จะเขารวมต้ังแต รอบที่ 1-3 และ รอบ 5 ยกเวนการรับแบบแอดมิชช่ัน และนักเรียนใช

วุ ฒิการศึกษาจากต างประเทศ รวมทั้ งผู ที่ จบหลักสูตรจากโรง เรี ยนนานาชาติ ในประเทศไทย 

กระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศกระทรวง ใหนักเรียนไมตองเทียบวุฒิการศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการ 

สามารถสมัครเรียนตอมหาวิทยาลัยตางๆ ไดตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 การจัดทําหนวยการเรียนรู รูปแบบหนวยสมรรถนะความถนัด 

 สมรรถนะ (Competence) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติ (Performance) ภายใตเง่ือนไข 

(Condition) สถานการณสิ่งแวดลอม ที่เปนขอกําหนด หรือขอจํากัด ใหเกิดมาตรฐาน (Standard) ตามเกณฑ

การปฏิบัติ (Performance Criteria) และมีหลักฐานการปฏิบัติ (Evidence) ใหประเมินผลและตรวจสอบได 
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 ความถนัด (Aptitude) หมายถึง ศักยภาพเฉพาะดานของบุคคลที่ทําใหการฝกฝนหรือการเรียนรู

เปนไปไดเต็มตามความสามารถของบุคคลน้ัน และยังเปนความสามารถทางการรูคิดใด ๆ ที่อาจทํานาย

ความสามารถที่เรียนรูในความสําเร็จที่เปนไปไดในอนาคต (เรียบเรียงและขยายความจากพจนานุกรมศัพท

จิตวิทยาฉบับราชบัณฑิต) 

 ศักยภาพ (Potential) หมายถึง ความสามารถที่ยังไมพัฒนา หรือยังไมพัฒนาเต็มที่ ศักยภาพเปน

พลังภายใน พลังที่ซอนไวหรือพลังแฝงที่ยังไมไดแสดงออกมาใหปรากฏ หรือออกมาบางแตยังไมหมด 

 หนวยสมรรถนะความถนัด จึงเปนขอบเขตของภารกิจงาน ที่ผูเรียนตองพัฒนาศักยภาพและ

ความสามารถทางทักษะ กระบวนการ ที่นําความรู คุณลักษณะนิสัยการทํางานตามบุคลิกภาพของบุคคล ไป

ประยุกตใชในการปฏิบัติงานเต็มตามระดับความสามารถใหเกิดผลสําเร็จไดผลงานเปนรูปธรรม ถือเปน 

“สมรรถนะความถนัดหลัก” 

 มาตรฐานสมรรถนะความถนัด (Competency and Potential Standards) เปนขอกําหนดสาระ

ความรู และทักษะ และนําความรู และทักษะน้ันๆ ไปประยุกตใชในการทํางาน โดยปฏิบัติงานใหไดตาม

มาตรฐานที่กําหนด  

 
 องคประกอบของมาตรฐานสมรรถนะความถนัด 

1. หนวยสมรรถนะความถนัด (Unit of Competence and Potential) เปนขอบขายกวาง ๆ 

(Broad Area) ของภารกิจงาน (Job) ที่ผูเรียนตองปฏิบัติ โดยใชความรูและทักษะ หรือ อาจรวมถึงเจคติ ซึ่ง

ถือเปนความสามารถในการปฏิบัติงาน ไดผลงานเปนรูปธรรม ถือเปน “สมรรถนะความถนัดหลัก” 

2. สมรรถนะความถนัดยอย (Element of Competence and Potential) เปนภารกิจงานยอย 

(Task) ที่ประกอบขึ้นภายใตงานในหนวยสมรรถนะความถนัดน้ัน ๆ ซึ่งถือเปนความสามารถใชทักษะและ

กระบวนการปฏิบัติงานไดตามมาตรฐาน (Standard) ที่นําความรูมาอธิบาย แกปญหา และประยุกตไดช้ินงาน

เปนรูปธรรม  
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3. เกณฑการปฏิบัติ (Performance Criteria) เปนกิจกรรมยอย ๆ (sub-task) ภายใตสมรรถนะ

ความถนัดยอย ซึ่งเปนผลการเรียนรู  (Learning Outcomes) ที่คาดหวังวาผู เรียนจะมีศักยภาพและ

ความสามารถปฏิบัติไดเมื่อเรียนจบหลักสูตร ซึ่งถือเปนระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามทักษะการจัดการ 

(Task Management Skills) ทักษะการคาดการณ อุปสรรคและปญหา (Contingency Skill) และทักษะ

บทบาททางสังคม และความรับผิดชอบ กับกระบวนการทํางานเก่ียวของกับบุคคล และสภาพสิ่งแวดลอม 

(Job/Role Environment) และเปนระดับพฤติกรรมดานความรู รวมถึงระดับพฤติกรรมดานคุณลักษณะนิสัย

การทํางานตามธรรมชาติของลักษณะภารกิจงาน ซึ่งมีระดับพฤติกรรม ดังน้ี 

 
4. เง่ือนไข/ขอบเขตการปฏิบัติ (Conditions /Range of Variables) การปฏิบัติภายใตเง่ือนไขที่

กําหนด อาจรวมถึง สถานการณสิ่งแวดลอม วัสดุ (Materials) เครื่องมือ (Tools) หรือ อุปกรณตาง ๆ 

(Equipment) ที่กําหนดให เพ่ือใหการปฏิบัติงานน้ันสําเร็จ ซึ่งถือเปนเปนขอกําหนด และขอจํากัด ของวัสดุ 

อุปกรณ เครื่องมือ สถานที่ บุคคล และสภาพสิ่งแวดลอม โดยการใสเง่ือนไข หรือขอบเขตการปฏิบัติจะทําให

นักเรียนใชระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะห ประยุกตแกปญหา อันจะเปนพ้ืนฐานไปสูคิดริเริ่มสรางสรรค 
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 การวิเคราะหภารกิจการทํางานของกลุมสาขาวิชาความถนัดจะทําใหเห็นสวนประกอบของช่ือวิชา

ความถนัด และเห็นภายใตวิชาความถนัดมีสวนประกอบของภารกิจหลักมีลักษณะแบบความสามารถก่ีแบบ  

หรือมีศักยภาพภายใตสถานการณเง่ือนไขก่ีแบบน่ันเอง หากยังมองไมออกควรลองนําขอทดสอบ GAT, PAT 

มาวิเคราะหลักษณะคําถามและจัดกลุมตามลักษณะแบบที่ใกลเคียงกันก็จะไดลักษณะแบบของวิชาความถนัด

ซึ่งก็คือภารกิจหลักไดเชนกัน เมื่อไดลักษณะแบบภารกิจแลวสามารถดําเนินการดังน้ี 

1. สังเคราะหลักษณะแบบของภารกิจหลัก โดยนําศักยภาพของวิชาความถนัดมาวิเคราะหภายใต

สถานการณเง่ือนไขของธรรมชาติวิชาความถนัด กําหนดเปนลักษณะแบบของภารกิจหลัก 

2. สังเคราะหกิจกรรมการทําภารกิจ โดยนําลักษณะแบบของภารกิจหลักมาวิเคราะหทักษะและ

กระบวนการทําภารกิจ มีการปฏิบัติงานตามศักยภาพภายใตสถานการณเง่ือนไขกี่กระบวนการทํางานเพ่ือใหได

ความสําเร็จของงาน ใสในชองกิจกรรมการทําภารกิจ 

3. สังเคราะหกิจกรรมยอย หรืองานยอย โดยวิเคราะหกิจกรรมการทําภารกิจตองใชมาตรฐาน

ความรู หรือมาตรฐานการปฏิบัติช่ือเรื่องอะไรมาใชอธิบาย แกปญหา และประยุกตใชตามศักยภาพการทํางาน

ภายใตเง่ือนไขสถานการณการปฏิบัติงาน ใสระดับพฤติกรรมดานทักษะ และดานความรู ในชองกิจกรรมยอย 

4. สังเคราะหขอบขายมาตรฐานการปฏิบัติ และมาตรฐานความรู โดยวิเคราะหจากช่ือมาตรฐาน

การปฏิบัติ และช่ือมาตรฐานความรู เพ่ือนําไปวิเคราะหสื่อเอกสาร หนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส และประเมิน

สาระเน้ือหาความรู กําหนดเปนหัวเรื่องของความรูในการแสดงขอบขายของสาระเน้ือหาความรู นําไปขยาย

ความตอชองกิจกรรมยอย 

 

 การกําหนดโครงสรางหนวยสมรรถนะความถนัดจะชวยใหมาองเห็นความครอบคลุมของภารกิจที่ถูก

นํามาเขียนเปนสมรรถนะความถนัด ดังน้ี 
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 นําภารกิจหลักที่เปนลักษณะแบบตางๆ ที่เปนศักยภาพการทําภารกิจภายใตสถานการณเง่ือนไขของ

ธรรมชาติวิชาความถนัด มากําหนดเปนสมรรถนะหลัก โดยตรวจสอบวาคําหรือประโยคของภารกิจหลักมีคําที่

แสดงพฤติกรรมการปฏิบัติหรือยัง ซึ่งจะตองปรับใหเปนพฤติกรรมการปฏิบัติ 

 นํากิจกรรมการทําภารกิจที่เปนขั้นทักษะกระบวนการปฏิบัติงานใหบรรลุศักยภาพการทําภารกิจ

ภายใตสถานการณเง่ือนไขของธรรมชาติวิชาความถนัด มาจัดทําเปนสมรรถนะยอยโดยตรวจสอบวาคําหรือ

ประโยคของภารกิจการทํางานมีคําที่แสดงพฤติกรรมการปฏิบัติหรือยัง ซึ่งจะตองปรับใหเปนพฤติกรรมการ

ปฏิบัติ 

 สําหรับกิจกรรมยอย จะเปนสวนขยายของสมรรถนะหลัก ที่แสดงถึงการนําช่ือเรื่องความรูของ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน และช่ือเรื่องของมาตรฐานความรู มาใชอธิบายทักษะกระบวนการอีกทีหน่ึง โดย

ตรวจสอบและปรับคําหรือประโยคของกิจกรรมยอย ใหแสดงถึงระดับพฤติกรรมดานความรู ดานการปฏิบัติ 

 สวนคุณลักษณะนิสัยการทํางานตามธรรมชาติงาน ควรวิเคราะหจากทักษะกระบวนการทํางานที่มี

ผลตอการแสดงออกของพฤติกรรมดานคุณลักษณะโดยตรงเทาน้ัน และควรเขียนขยายเพ่ิมเติมในกิจกรรมยอย 

การวิเคราะหจัดทําขอบขายเงื่อนไขศักยภาพ และขอบขายสาระเนือ้หาของความถนัดทางสาขาวิชา 

 ขอบขายเง่ือนไขศักยภาพ และขอบขายเง่ือนไขสาระเน้ือหาของความถนัดทางสาขาวิชาเปนเง่ือนไข

สําคัญในการวิเคราะหภารกิจงาน และการจัดทําโครงสรางหนวยฐานสมรรถนะความถนัด โดยธรรมชาติวิชา

ความถนัด ทาง ทปอ. จะเปนผูกําหนดศักยภาพที่เปนพ้ืนฐานความสามารถของบุคคลเขาศึกษาตอในกลุม

ความถนัดทางสาขาวิชาไวแลว ดังน้ันโรงเรียนที่จะพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะความถนัด ในการ

เตรียมนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาจะตองทําความรวมมือกันในแตละจังหวัด หรือกลุมจังหวัด โดย

ใชศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรูจังหวัด นําตัวแทนครูเฉพาะทางวิชาความถนัดมาชวยกันวิเคราะหศักยภาพ

รายวิชาความถนัด และสังเคราะหลักษณะแบบของสถานการณเง่ือนไขออกมาเปนสมรรถนะหลัก จากน้ันให

รวมกันวิเคราะหสาระเน้ือหาวิชาความถนัดที่ทาง ทปอ. ไดกําหนดไวเปนพ้ืนฐานตามมาตรฐานความรูเพ่ือให

นําไปใชอธิบาย แกปญหา และประยุกตใชในลักษณะแบบตางๆ ของศักยภาพภายใตสถานการณเง่ือนไข การ

วิเคราะหสาระเน้ือหาวิชาความถนัด จะไดขอบเขตหัวเรื่องของช่ือเรื่องสาระเน้ือหา ดังน้ันคณะครูจึงตอง

ชวยกันวิเคราะหสื่อเอกสาร หนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกสจากแหลงความรูที่ตางๆ ที่อางอิงเช่ือถือได และทําการ

ประเมินสาระเน้ือหาความรูตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานความรู หาขอสรุปรวมกันกําหนดเปน

ขอบขายช่ือหัวเรื่องความรูขึ้นมา ศักยภาพ และ สาระเน้ือหา ที่ทาง ทปอ. กําหนดขึ้นมาเปนพ้ืนฐานการ

คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ที่จะนําไปวิเคราะหขอบขาย มีดังน้ี 

ก. ความถนัดทั่วไป (GAT: General Aptitude Test) 
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ข. ความถนัดทางสาขาวิชา (PAT: Professional and Academic Aptitude Test) 

1. ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1)  
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2. ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) 

 

 
3. ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) 
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4. สถาปตยกรรมศาสตร (PAT 4) 

 

 

5. วิชาชีพครู (PAT 5) 

 

 

6. ศิลปกรรมศาสตร (PAT 6) 
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7. ความถนัดทางภาษาตางประเทศ (PAT 7) 
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การจัดทําหนวยการเรียนรู รูปแบบหนวยสมรรถนะความถนัด (Unit of Competence) 
 หนวยการเรียนรู รูปแบบหนวยฐานสมรรถนะความถนัด ใหความสําคัญที่ “ผลงาน” ที่เกิดจาก

สมรรถนะยอย โดยเนนที่ “ช้ินงาน” ที่เกิดจากทักษะและกระบวนการขั้นกิจกรรมการทํางาน ดังน้ันการจัดทํา

หนวยสมรรถนะความถนัด จึงนําเอาสมรรถนะยอยแตละสมรรถนะมาจัดทําเปนหนวยสมรรถนะ  

 

 การจัดทําหนวยสมรรถนะความถนัดยอย จะนําสมรรถนะยอย หรือลักษณะแบบของศักยภาพ

ภายใตสถานการณเง่ือนไขการทําภารกิจมาวิเคราะห “ทักษะและกระบวนการทําภารกิจ” ใน 4 ทักษะ ดังน้ี 

1. การเขียนขอบเขตการปฏิบัติงาน ควรเขียนใหครอบคลุมในทักษะ 4 ดาน และตองเขียนเปน

พฤติกรรมการปฏิบัติของผูเรียน เพ่ือใหไดมาซึ่งผลงานของสมรรถนะความถนัดยอย  

1) ทักษะภารกิจงาน เปนกระบวนการทํางานตามภารกิจหนาที่ เพ่ือใหเกิดผลงาน หรือช้ินงาน

ของสมรรถนะความถนัดยอย 

2) ทักษะการจัดการ เปนเทคนิควิธีการทํางานตามกระบวนการทํางานตามภารกิจหนาที่ 

เพ่ือใหภารกิจหนาที่ประสบความสําเร็จ 

3) ทักษะการคาดการณอุปสรรคปญหา และการแกปญหา เปนความสามารถควบคุมเง่ือนไขที่

เปนขอกําหนด หรือขอจํากัดตามสถานการณเง่ือนไข ซึ่งเปนกระบวนการแกปญหาที่อาจเกิดขึ้นได 

4) ทักษะบทบาททางสังคม และความรับผิดชอบ กับกระบวนการทํางาน เปนกระบวนการ

ปลูกฝงความตระหนัก และความรับผิดชอบตอภารกิจที่ตองทํารวมกับผูอ่ืน และรับผิดชอบตอคุณภาพของ

ผลงานที่ผูอ่ืนนําไปใชตองไดประโยชนสูงสุด 

2. การกําหนด สื่อ วัสดุ อุปกรณ สถานที่การทํางานของครู จะถูกกําหนดตามกระบวนการพัฒนา

ทักษะที่เปนสื่อสิ่งอํานวยความสะดวกที่ครูใชสอนถายทอดสรางความเขาใจการทํากิจกรรมการเรียนรู หรือ

มอบหมายกิจกรรมใหนักเรียนไปทํางาน 

การขบัเคลื่อนโครงการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพ่ือการมีงานทําในศตวรรษท่ี 21 



68 
 

3. การกําหนดสื่อ อุปกรณ เครื่องมือของนักเรียน จะถูกกําหนดตามกระบวนการพัฒนาทักษะ

เชนกัน แตเปนสื่อ อุปกรณ เครื่องมือ สถานที่ สําหรับนักเรียนใชฝกและพัฒนาทักษะมิใชครูใช 

4. การกําหนดเกณฑการประเมินผล จะถูกกําหนดตามกระบวนการสรางทักษะการทํางาน โดยตอง

เปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานความรู ตลอดจนผลของการฝกทักษะกระบวนการแตละ

ดานจะสงผลตอคุณลักษณะนิสัยตามธรรมชาติของลักษณะงาน ซึ่งควรกําหนดระดับพฤติกรรมที่จะวัดผลทั้ง 3 

ดาน ดังน้ี 

 
5. การกําหนดหลักฐานความรูและผลงาน เปนรองลอยหลักฐานจากการปฏิบัติงานของสมรรถนะ

ความถนัดยอย เปน “ผลงาน หรือ ช้ินงาน” ควรระบุช่ือผลงาน หรือ ช้ินงาน อาจเก็บหลักฐานผลการประเมิน

คุณภาพเปนรูปถาย หรือ คลิปวิดีโอ เพ่ือเก็บเขา Portfolio สําหรับรองลอยหลักฐานดานความรูตามมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน และมาตรฐานความรู จะเก็บเปนใบรับรอง หรือผลคะแนนความรู 

6. การกําหนดเครื่องมือการวัดผล และแนวทางประเมินผล กําหนดจากทักษะกระบวนการของ

ขอบขายการปฏิบัติงาน เปนการเลือกใชเครื่องมือวัดผลใหตรงตามทักษะขั้นกระบวนการ ถาเปน ผลงาน อาจ

เลือกเครื่องมือตรวจสอบรายการ เครื่องมือวัดระดับคุณภาพการปฏิบัติงานและคุณภาพงาน หรือเครื่องมืออ่ืน

ตามความเหมาะสม ถาเปนระดับความรูตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือมาตรฐานความรู อาจเลือก

เครื่องมือวัดผลเปนขอทดสอบ ซึ่งมีหลากหลายประเภท เชน แบบเติทคํา ถูกผิด เลือกคําตอบที่ถูกที่สุด หรือ

อัตนัยเปนตน หรือหรือเลือกไดตามความเหมาะสม สําหรับแนวทางประเมินผลใหประเมินโดยดูความสัมพันธ

แบบตามกันระหวางระดับคุณภาพผลงาน และระดับความรู สวนการประเมินคุณลักษณะนิสัยตามธรรมชาติ

การทํางาน ใหเลือกใชแบบตรวจสอบรายการ หรือแบบระเมินระดับคุณภาพของคุณลักษณะนิสับที่แสดงออก 

หรือเลือกไดตามความเหมาะสม 

 การเขียนผลการเรียนรูรายวิชา ใหนําสมรรถนะหลักมาเขียนเปนผลการเรียนรู โดยดําเนินการดังน้ี 

1. ตรวจสอบคํานําหนาสมรรถนะหลักตองเปนหรือทําใหเปนพฤติกรรมดานการปฏิบัติ จึงจะแสดง

วามีความสามารถทําอะไรได 

2. เพ่ิมคําขยายพฤติกรรมดานการปฏิบัติ ใหเปนเกณฑแสดงระดับพฤติกรรมดานการปฏิบัติที่จะใช

วัดผล โดยทั่วไปควรจะเปนอยางนอยที่นําช่ือเรื่องของความรูมาอธิบาย แกปญหา หรือประยุกตได 
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3. เพ่ิมคําขยายช่ือเรื่องความรู ใหเปนขอบขายมาตรฐานความรู โดยทั่วไปจะกําหนดเปนหัวเรื่องที่

เฉพาะเจาะจงช่ือเรื่องความรูน้ัน 

4. เพ่ิมคําขยายช่ือเรื่องความรูในสวนที่เปนเกณฑระดับพฤติกรรมดานความรูที่จะใชวัดผลในระดับ

ใดจากความจํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห และประเมินคา 

5. วิเคราะหพฤติกรรมดานการปฏิบัติที่จะใชวัดผลสมรรถนะหลัก มีทิศทางมุงใหนักเรียนมี

ความสามารถทําอะไรไดบาง โดยทั่วไปจะไปตรวจสอบสมรรถนะยอยที่เปนทักษะและกระบวนการ ให

วิเคราะหทักษะและกระบวนการดังกลาวสงผลตอการพัฒนาการดานคุณลักษณะเรื่องอะไรเปนหลักสําคัญ 

เพ่ือนํามาเขียนกํากับขยายช่ือเรื่อง และหัวเรื่องความรู 

6. กําหนดเง่ือนไข ที่เปนขอกําหนด หรือขอจํากัด ดานสภาพแวดลอม สถานที่ วัสดุ อุปกรณ 

เครื่องมือ ที่ใชทําภารกิจของสมรรถนะหลัก ซึ่งถือเปนสวนสําคัญที่นักเรียนจะแสดงพฤติกรรมโดยใชทักษะ

ภาระงาน (Task Skills) ทักษะการจัดการ (Task Management Skills) ทักษะการคาดการณ อุปสรรคและ

ปญหา (Contingency Skill) ทักษะบทบาททางสังคม และความรับผิดชอบ กับกระบวนการทํางานเก่ียวของ

กับบุคคล และสภาพสิง่แวดลอม (Job/Role Environment) 

 การเขียนคําอธิบายรายวิชาอาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ใหนําสมรรถนะยอยทุกสมรรถนะมา

เขียนเปนความเรียงตอเน่ืองกัน โดยความในวรรคที่ 1 เปนระดับพฤติกรรมดานการปฏิบัติของสมรรถนะยอย 

ความในวรรคที่ 2 เปนระดับพฤติกรรมดานความรูของสมรรถนะยอย และความในวรรคที่ 3 เปนพฤติกรรม

ดานคุณลักษณะนิสัยการทําภารกิจงานของสมรรถนะยอย 

 คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบดวย 3 สวน ดังน้ี 

 การเขียนคําอธิบายรายวิชาฐานสมรรถนะ เปนการเขียนขอมูลรายละเอียดของแตละวิชา 

ประกอบดวยสมรรถนะ ตามเกณฑความสามารถที่เขียนเปน ผลการเรียนรู เน้ือหาสาระ เวลาเรียน รหัสวิชา 

ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต ระดับช้ัน เพ่ือเปนกรอบทิศทางที่ผูสอนใชวางแผนและออกแบบการเรียนการ

สอน ลักษณะคําอธิบายรายวิชาจึงเปนความเรียงที่ประกอบดวย สมรรถนะ/ทักษะที่นักเรียนพึงรูและทําได มี

กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค คําอธิบายรายวิชาของรายวิชาเพ่ิมเติมจะวิเคราะหมาจากฐาน

สมรรถนะ ที่เขียนในรูปผลการเรียนรู ซึ่งคําอธิบายรายวิชาเขียนเปนรายปสําหรับระดับประถมศึกษา และ

เขียนเปนรายภาคเรียนสําหรับระดับมัธยมศึกษา มีองคประกอบคําอธิบายรายวิชา 3 สวน ไดแก 

 สวนที่ 1 รหัสวิชา รายวิชา ช้ัน กลุมสาระการเรียนรู จํานวนช่ัวโมง/หนวยกิต 

 สวนที่ 2 สาระเน้ือหา ใหนําสมรรถนะยอยมาเขียนเปนความเรียงตอเน่ืองกัน 

 สวนที่ 3 ผลการเรียนรู ใหนําสมรรถนะหลักมาเขียน 
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 การกําหนดรหัสวิชาของรายวิชา ประกอบตัวอักษรและตัวเลข 6 หลัก ดังน้ี 

 หลักที่ 1 เปน รหัสตัวอักษรแสดงกลุมสาระการเรียนรู ซึ่งกําหนดรหัสตัวอักษรแสดงกลุมสาระการ

เรียนรู  

 หลักที่ 2 เปน รหัสตัวเลขแสดงระดับการศึกษา เปน 3 ตัว 

 หลักที่ 3 เปน รหัสตัวเลขแสดงปที่เรียนของรายวิชา ซึ่งสะทอนระดับความรูและทักษะในรายวิชาที่

กําหนดไวในแตละป เปน 7 ตัว 

 หลักที่ 4 เปน รหัสตัวเลขแสดงประเภทของรายวิชาพ้ืนฐาน และเพ่ิมเติม ซึ่งกําหนดรหัสตัวเลขไว    

2 ตัว  

 หลักที่ 5 และ 6 เปน รหัสตัวเลขแสดงลําดับของรายวิชาแตละกลุมสาระการเรียนรูในป/ระดับ

การศึกษาเดียวกัน ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจํานวนต้ังแต    

01-99 

 สํารับการจัดทําใบกิจกรรม ใบความรู และเครื่องมือวัดผล ใหใชแนวทางเดียวกันกับแนวทางการ

จัดทําหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาอาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ 
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การจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โครงงาน 

และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนการเรียนรูเปนผูประกอบการทําธุรกิจพอเพยีง 

 รายวิชาโครงงาน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกิจกรรมชุมนุมการเรียนรูเปนผูประกอบการทําธุรกิจ

พอเพียง ไดประยุกตผังธุรกิจของ Business Model Canvas มาใชสรางทักษะกระบวนการ 9 บล็อก เพ่ือให

นักเรียนรวมกันระดมความคิดเห็นต้ังแตการสํารวจปญหาความตองการของกลุมเปาหมายในชุมชน นําไปสูการ

การต้ังสมมติฐานการแกปญหา รวมกันใชความรูเดิมที่เช่ือมโยงกับความรูใหมต้ังประเด็นคุณคาที่แตกตางดี

กวาเดิมที่เปนปญหาหรือความตองการ จนไดขอสรุปนําไปออกแบบกิจกรรมการทํางานสรางกระบวนการผลิต

นวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการ โดยมีหลักทฤษฎีความรู หรือความรูที่เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี

มาใชอธิบายไดอยางมีเหตุมีผล และกําหนดทรัพยากร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ การผลิต การแปรรูป 

บรรจุภัณฑ ที่มีการสรางเครือขายพันธมิตร หุนสวน การรับชวง และสงตอ การจัดทําช้ินงาน หรือผลงาน ขั้น

กิจกรรมการทํางาน นํามาซึ่งการลดตนทุนการผลิตจากการคิดโครงสรางตนทุน เมื่อเทียบกับรายรับจากการทํา

กิจกรรมการไดมาซึ่งรายได กําหนดผลกําไรจากการต้ังราคาตอหนวย โดยมีการสุมสํารวจความพึงพอใจตอ

คุณภาพของคุณคานวัตกรรมที่แปลกใหม จากการออกแบบชองทางการสื่อสารไปสูกลุมเปาหมายผูบริโภค 

หรือผูรับบริการ และออกแบบการเขาถึงการรับนวัตกรรมไปใช ตลอดจนการผูกสัมพันธสรางความไววางใจ 

เช่ือถือและรับผิดชอบ  
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 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาโครงงาน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมชุมชุมการ

เรียนรูเปนผูประกอบการทําธุรกิจพอเพียง เพื่อสรางทักษะกระบวนการ 9 บล็อก มีดังนี้ 

 

1. สํารวจปญหา ความตองการของชุมชนทองถิ่น 

1.1 รวมกลุมสนใจ 3-5 คน วางแผนเสนทางเดินทางสํารวจลงแผนที่เดินทาง 

1.2 เก็บขอมูล ใชกระบวนการสังเกต สัมภาษณ บันทึกขอมูลจํานวนปญหา และความตองการ 

ดวยการบันทึก ภาพ และวิดีโอ ในกลุมเปาหมายผูผลิต ผูจัดจําหนาย ผูบริโภค และผูเกี่ยวของอ่ืน 
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1.3 แลกเปลี่ยนประสบการณ จัดกลุมขอมูลตามประเภทกลุมเปาหมาย วิเคราะหปริมาณ/

คุณภาพขอมูล ประเภทปญหา ความตองการ ต้ังสมมติฐานการแกปญหา  

1.4 นําเสนอแผนภาพของกลุมเปาหมาย ปญหาความตองการ สมมติฐานคําตอบ 

2. ออกแบบคุณคาที่แตกตางของผลิตภัณฑ สินคา และบริการเชิงนวัตกรรม แกปญหา สนองความ

ตองการ 

2.1 สืบคนทฤษฎีความรูแหลงอางอิงที่นํามาอธิบาย แกปญหา สมมติฐานในแตละกลุมขอมูล 

2.2 แลกเปลี่ยนความรูหาขอสรุป เลือกนวัตกรรมที่สําคัญจําเปนในการแกปญหาสนองความ

ตองการรูปแบบผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการ ที่เหมาะสมกับสมรรถนะของคนในกลุม 

2.3 แลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็น ระบุคุณคาที่ดีกวา เหนือกวา ของผลิตภัณฑ สินคา 

หรือบริการ 

3. ออกแบบกิจกรรมสําคัญการผลิตนวัตกรรม รูปแบบผลิตภัณฑ สินคา และบริการ 

3.1 แลกเปลี่ยนความรู สรางกระบวนการผลิตนวัตกรรม ขั้นตอน วิธีการ โดยกําหนดทฤษฎี

ความรู กฎหมาย ระเบียบ ขอปฏิบัติ มาใชอธิบายทั้งกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการ 

3.2 ออกแบบกิจกรรมสําคัญที่เปนความจําเปนของการพัฒนา ผลิตนวัตกรรม ใหความ

สอดคลองกับการใชทฤษฎีความรูมาใชอธิบายกาแกปญหาใหไดนวัตกรรม 

3.3 เขียนโครงรางโครงงาน หรือผังธุรกิจ 

4. เลือกใชทรัพยากร วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ คน การพัฒนาและผลิตนวัตกรรม 

4.1 เลือกใชทรัพยากร คน สถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ บรรจุภัณฑ การผลิต และแปร

รูปนวัตกรรม  

4.2 นําเสนอโครงรางโครงงาน หรือผังธุรกิจ ตามรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม แกครูที่

ปรึกษา และผูเช่ียวชาญภาคการประกอบการหรือธุรกิจชุมชน SMEs 

5. คิดโครงสรางตนทุนการผลิตนวัตกรรม 

5.1 สืบคนความรูเรื่องตนทุนการผลิต ตนทุนคงที่ ตนทุนแปรฝน ที่นําไปสูโครงสรางตนทุนการ

ผลิต และคิดตนทุนตอหนวย 

5.2 แลกเปลี่ยนความรู เรื่องการกําหนดโครงสรางตนทุนการผลิต สรุปเปนแผนภาพความรู  

5.3 สืบราคาทองตลาด และหาขอสรุปตนทุนทุกกิจกรรมการผลิต และทรัพยากรการผลิต 

ทั้งหมด 

5.4 คิดตนทุนตอหนวยผลิตภัณฑ สินคา และบริการ 

6. ระดมทุน ลดตนทุนการผลิตพัฒนานวัตกรรม 

6.1 ทดลอง ตรวจสอบ นวัตกรรมตามกระบวนการ ขั้นตอน และบันทึกผลทุกขั้นตอนของ

กระบวนการ และจํานวนครั้งที่เปนไปตามทฤษฎีความรูที่นําไปใชอธิบาย หรือมีการปรับปรุง 

6.2 รายงานผลการทดลองและตรวจสอบผล ตามกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการ เพ่ือรับ

คําปรึกษาตามกําหนดการ 

6.3 นําเสนอผลการตรวจสอบทดลองการพัฒนาและผลิตนวัตกรรม ตอครูที่ปรึกษา และ

ผูเช่ียวชาญ เพ่ือขอคําปรึกษาการระดมทุน 
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6.4 จัดทําแผนระดมทุน ลดตนทุนการผลิตพัฒนานวัตกรรม จากหุนสวน พันธมิตร ระดมทุน 

7. เลือกชองทางติดตอสื่อสารคุณคานวัตกรรมไป ยังกลุม เปาหมาย 

7.1 ออกแบบรูปแบบเทคนิควิธีการสื่อสารประชาสัมพันธ ใหกลุมเปาหมายผูผลิต ผูบริโภค 

หรือผูจัดจําหนาย ไดมีการรับรูคุณคานวัตกรรม 

7.2 ออกแบบวิธีการนําสงนวัตกรรมผลิตภัณฑ สินคา และบริการ แกกลุมเปาหมายรูปแบบ

ตางๆ 

7.3 สื่อสารประชาสัมพันธ นําสงนวัตกรรมใหกลุมเปาหมายใหไดตามปริมาณตามที่สํารวจ

ปญหาความตองการ 

8. ผูกสัมพันธทํากิจกรรมรวมกันกับ พลเมืองกลุมเปาหมาย 

8.1 ออกแบบมาตรการแรงจูงใจแกกลุมเปาหมายการใชนวัตกรรม ผูสัมพันธกอน ระหวาง และ

หลัง การใชนวัตกรรม 

8.2 สรางเครือขายผูบริโภคผลิตภัณฑ สินคา และบริการ ขยายกลุมผูบริโภคและผูรับบริการ  

8.3 จัดกิจกรรมประชุมพันธมิตร หุนสวน พัฒนาการเพ่ิมมูลคาเพ่ิมและแรงจูงใจ 

9. ทําประมาณการรายรับและราคาตอหนวย เทียบกับตนทุนตอหนวย และเงินทุนหมุนเวียน 

9.1 ทําแผนประมาณการจากกิจกรรมสรางรายไดจากการขาย คาบริการ คาสมาชิก คาอนุญาต

สิทธ์ิ ฯ 

9.2 ทําแผนการใชจายการลงทุนครั้งแรก และโครงสรางเงินทุนหมุนเวียน จากตนทุนคงที่ 

ตนทุนแปรผัน 

9.3 ต้ังราคาขายจากรอยละผลกําไร และกําหนดราคาขายตอหนวย 

9.4 ทําบัญชีรายรับ-รายจาย การทําธุรกิจ 

9.5 ทําบัญชีเงินออมจากคาแรงตัวเอง เงินปนผลรายได 

9.6 ทํารายงานผลการประกอบการ 

 การลงรายละเอียดของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาโครงงาน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรมชุมชุมการเรียนรูเปนผูประกอบการทําธุรกิจพอเพียง ดําเนินการดังน้ี 

1. นําทักษะกระบวนการทั้ง 9 ทักษะ กรอกลงชองสมรรถนะยอย 

2. นําทักษะกระบวนการยอย กรอกลงชองขอบเขตการปฏิบัติงาน 

3. กําหนดสื่อ วัสดุ อุปกรณ สถานที่ ของครู ใหสอดคลองกับทักษะกระบวนการยอยแตละขอยอย

ที่ครูจะใชสื่อสาร และอํานวยความสะดวกในการช้ีแจงกิจกรรมการเรียนการสอน 

4. กําหนดเครื่องมือ อุปกรณ นักเรียน ใหสอดคลองกับทักษะกระบวนการยอยแตละขอที่นักเรียน

ตองใชปฏิบัติงาน 

5. หลักฐานผลงาน ใหกําหนดผลงานที่เกิดจากสมรรถนะยอยในการทําภารกิจงาน และกําหนด

ช้ินงานที่เกิดจากทักษะกระบวนการยอยตามขอบเขตการปฏิบัติงาน 
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6. หลักฐานความรู ใหกําหนดช่ือเรื่อง และหัวเรื่องของความรู ที่ใชอธิบายทักษะกระบวนการ

ทํางานของขอบเขตการปฏิบัติงาน และช่ือ/วิธีการใชงานของเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ที่เปนเง่ือนไข ขอกําหนด 

และขอจํากัดการทําภารกิจงาน 

7. เกณฑการประเมินผล ดานความรูใหกําหนดระดับพฤติกรรมที่ใชวัดดานความรูจากความรู

ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินคา 

8. เกณฑการประเมินผล ดานทักษะใหกําหนดระดับพฤติกรรมที่ใชวัดผลงาน และช้ินงานจากการ

ทําไดตามตัวแบบ ทําไดมีคุณภาพตามตัวแบบ นําความรูมาอธิบายแกปญหาผลงาน ประยุกตพัฒนาตอยอดได

ตามเง่ือนไข และคิดริเริ่มสรางสรรคพัฒนาเปนนวัตกรรม 

9. เกณฑการประเมิน ดานคุณลักษณะใหกําหนดผลพฤติกรรมทางตรงที่สําคัญของการทํางานที่เกิด

จากทักษะกระบวนการของขอบเขตการปฏิบัติงาน 

10. เครื่องมือวัดผลและแนวทางการประเมินผล ใหวิเคราะหระดับพฤติกรรมที่ใชวัดผลดานความรู 

ดานทักษะกระบวนการ ดานคุณลักษณะนิสัย ไปวัดผลความรู และผลงานที่ใชเปนหลักฐานรองรอย โดยเลือก

เครื่องมือวัดผลความรู และประเมินผลงานใหเหมาะสม 
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การแสดงและประกวดผลงาน 

 

 การแสดงและประกวดผลงานระดับโรงเรียน เนนผลงานที่เกิดจากความสามารถจากการเรียนรายวิชา 

โดยเฉพาะรายวิชาหนวยสมรรถนะ หนวยสมรรถนะความถนัด รายวิชาโครงงานและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

การเรียนรูเปนผูประกอบการทําธุรกิจพอเพียง โดยผานเกณฑประเมินผลงานรายวิชาระดับดีมาก ใหนักเรียน

ออกแบบเลือกวิธีการสื่อสารจัดทําคริปวิดีโอสั้นระยะเวลาไมเกิน 5 นาที นําเสนอขึ้นเว็บไซดของโรงเรียนเพ่ือ

แสดงผลงาน และใหคณะกรรมการของโรงเรียนประเมินคุณภาพตามเกณฑการประเมิน รอยละ 80 และจาก

การโวตรอยละ 20 เพ่ือคัดเลือกเปนผลงานเขาประกวดในระดับจังหวัด ซึ่งผลงานที่ไดรับการคัดเลือกขึ้นเว็บ

ไซดของโรงเรียนจะไดรับใบรับรองจากโรงเรียนเก็บเขาแฟมสะสมผลงานของนักเรียน 

 การแสดงและประกวดผลงานระดับจังหวัดโดยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้ังคณะกรรมการระดับ

จังหวัดขึ้นประเมินผลงานคัดเลือกผลงานผานเกณฑประเมินคุณภาพระดับดีเย่ียมเขาประเมินตอในระดับภาค 

โดยทางโรงเรียนสมัครสงช่ือผลงานกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งนักเรียน หรือกลุมนักเรียน เจาของ

ผลงานจะตองนําเสนอผลงานสดความยาวไมเกิน 5 นาที ผานระบบ Video Conferrence ตามวันเวลาที่

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานัดหมาย ผลงานที่ถูกนําเสนอจะถูกถายทอดสดของระบบ Video Conferrence 

ชองทาง www://bll.in.th และถูกบันทึกแสดงผลงานทางเว็บไซดไรพรมแดนของสํานักบริหารงานการ

มัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. และเว็บไซดของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเอง รวมถึงจะถูกบันทึกขึ้นระบบ 

Youtub โดยเกณฑการประเมินคุณภาพของผลงานคิดรอยละ 80 และคิดจากการโวตรอยละ 20 ซึ่งผลงานที่

ไดรับการประเมินระดับดีเย่ียมสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะออกใบรับรองสามารถนําเก็บเขาแฟมสะสม

ผลงานของนักเรียนไดตอไป 

 การแสดงและประกวดผลงานระดับภาคโดยสํานักงานคณักรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้ังกรรมการ

ระดับภาคขึ้นประเมินผลงานคัดเลือกผลงานผานเกณฑประเมินระดับดีเย่ียมเปนผลงานระดับสํานักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยทางสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถปรับปรุงพัฒนาผลงานและ

กระบวนการนําเสนอของนักเรียน หรือกลุมนักเรียนไดจากการเขาคายพัฒนาปรับปรุงผลงาน และสมัครสงช่ือ

ผลงานกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งนักเรียน หรือกลุมนักเรียน เจาของผลงานจะตอง

นําเสนอผลงานสดความยาวไมเกิน 5 นาที ผานระบบ Video Conferrence ตามวันเวลาที่สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนัดหมาย ผลงานที่ถูกนําเสนอจะถูกถายทอดสดของระบบ Video 

Conferrence ชองทาง www://bll.in.th และถูกบันทึกแสดงผลงานทางเว็บไซดไรพรมแดนของสํานัก

บริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. และเว็บไซดของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมถึงจะถูกบันทึก

ขึ้นระบบ Youtub โดยเกณฑการประเมินคุณภาพของผลงานคิดรอยละ 80 และคิดจากการโวตรอยละ 20 ซึ่ง

ผลงานที่ไดรับการประเมินระดับดีเย่ียมสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะออกใบรับรอง

ความสามารถ และนําเก็บเก็บเขาแฟมสะสมผลงานของนักเรียน ซึ่งโรงเรียนและนักเรียนที่ประเมินผลงานผาน

เกณฑคุณภาพระดับยอดเย่ียมจะไดสิทธ์ิรับรางวัลงบประมาณการย่ืนโครงรางโครงงานเขาสมัครเขาคายพัฒนา

ผลงานของสถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและพัฒนา (idt) เพ่ือพัฒนาและคัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไป

เขาคายแขงขันผลงานระดับนานาชาติตอไป 

 

ก. เกณฑการประเมินคุณภาพการประกวดผลงาน ระดับโรงเรียนมี 4 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

1. การไดมาขององคประกอบการเขียนโครงรางโครงงาน 25 คะแนน 

• ทักษะกระบวนการของระดับคุณภาพ 

(1) สํารวจปริมาณปญหาความตองการแตละเรื่องของชุมชน 

(2) ออกแบบคุณคาของผลิตภัณฑ สินคา และบริการเชิงนวัตกรรม แกปญหา สนองความ

ตองการ 

(3) ออกแบบกิจกรรมการผลิตและพัฒนานวัตกรรม โดยมีทฤษฎีความรูมาใชอางอิงอธิบาย

กระบวนการตามแบบคุณคาของผลิตภัณฑ 
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• หลักฐานของทกัษะกระบวนการ 

(1) รายงานภาพ วิดีโอ บันทึกปญหาความตองการปริมาณกลุมเปาหมาย  

(2) คุณลักษณะเฉพาะผลิตภัณฑ สินคา และบรกิารเชิงนวัตกรรม 

(3) โครงรางโครงงาน หรือผังธุรกิจ และรายการกิจกรรมการผลิตนวัตกรรม 

ระดับคุณภาพ ระดับทักษะกระบวนการ 
ระดับ 4 ดําเนินงานทั้ง 3 ทักษะกระบวนการ และมหีลักฐานครบ 3 ขอ 
ระดับ 3 ดําเนินงานทักษะกระบวนการขอ (2) และ (3) มีหลักฐานขอ (2) และขอ (3) 
ระดับ 2 ดําเนินงานขอ (2) และมีหลักฐานขอ (2) 
ระดับ 1 ดําเนินงานทั้ง 3 ทักษะกระบวนการ แตขาดหลักฐาน 
ระดับ 0 ดําเนินงานทักษะกระบวนการบางขอ และขาดหลักฐาน 

 

2. วางแผนการทดสอบ/ทดลองและบันทึกผลความสอดคลองกับทฤษฏีความรูของโครงราง

โครงงาน 30 คะแนน 

• ทักษะกระบวนการของระดับคุณภาพ 

(1) จัดสถานที่ สภาพแวดลอม เลอืกใชทรัพยากร วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ คน และปฏิทินงาน 

ในการพัฒนาและผลิตนวัตกรรม 

(2) ทดลอง ตรวจสอบ นวัตกรรมตามกระบวนการ ขั้นตอน ของปฏิทินงาน และบันทึกผลทุก

ขั้นตอนของกระบวนการ และจํานวนครั้งที่เปนไปตามทฤษฎีความรูที่นําไปใชอธิบาย 

(3) ปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอน และทดลอง ตรวจสอบ นวัตกรรมใหมพรอมจดบันทึกผล 

• หลักฐานของทกัษะกระบวนการ 

(1) แผนการทดสอบ/ทดลอง 

(2) รายงานผลการพัฒนานวัตกรรม 

(3) ขอรายงานผลการปรับปรุง 

ระดับคุณภาพ ระดับทักษะกระบวนการ 
ระดับ 4 ดําเนินงานทั้ง 3 ทักษะกระบวนการ และมหีลักฐานครบ 3 ขอ 
ระดับ 3 ดําเนินงานทั้ง 3 ทักษะกระบวนการ มีหลักฐานขอ (1) และขอ (2) 
ระดับ 2 ดําเนินงานขอ (1) และขอ (2) มีหลักฐานขอ (1) และขอ (2) 
ระดับ 1 ดําเนินงานทั้ง 3 ทักษะกระบวนการ แตขาดหลักฐาน 
ระดับ 0 ดําเนินงานทักษะกระบวนการบางขอ และขาดหลักฐาน 

 

3. คุณภาพของนวัตกรรมแสดงถึงความคิดเชิงสรางสรรค 25 คะแนน 

• ทักษะกระบวนการของระดับคุณภาพ 

(1) ประยุกตวัสดุจากธรรมชาติเปนองคประกอบ 

(2) ประยุกตทฤษฎีความรูจากเทคโนโลยีใหมมาใชกับกระบวนการผลิต 
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(3) สรางคุณภาพนวัตกรรมที่เปนสิ่งใหมไมใชการประยุกตจากสิ่งเดิม 

• หลักฐานของทกัษะกระบวนการ 

(1) วัสดุที่ถูกแปรรปูและนํามาใช 

(2) ทฤษฎีความรูและกระบวนการผลิตที่แตกตางจากเดิม 

(3) วัสดุ ทฤษฎีความรู ตัวนวัตกรรมเปนของใหม 

ระดับคุณภาพ ระดับทักษะกระบวนการ 
ระดับ 4 ดําเนินงานทักษะกระบวนการ ขอ (3) และมีหลักฐานขอ (3)  
ระดับ 3 ดําเนินงานทักษะกระบวนการ ขอ (1) หรือ (2) และมีหลักฐานขอ (1) หรอื (2) 
ระดับ 2 ดําเนินงานทักษะกระบวนการ ขอ (3) มีหลกัฐานขอ (3)ไมชัดเจน 
ระดับ 1 ดําเนินงานทักษะกระบวนการ ขอ (1) หรือ (2) หลักฐานขอ (1) หรือ (2) ไมชัด 
ระดับ 0 ไมไดดําเนินงานทักษะกระบวนการทั้ง 3 ขอ 

 

4. ดานโครงสรางตนทุนและความคุมคาพอเพียง 

• ทักษะกระบวนการของระดับคุณภาพ 

(1) จําแนกกิจกรรมการปฏิบัติภารกิจงานที่มีคาใชจายและคิดราคาไดครบ 

(2) เปรียบเทียบวัสดุการผลิตที่นํามาใชลดตนทุนเมื่อเทียบกับวัสดุทั่วไป 

• หลักฐานของทกัษะกระบวนการ 

(1) บัญชีรายการมาตรฐานราคาวัสดุ อุปกรณ สถานที่ คาแรง 

(2) บัญชีรายการราคาเปรียนบเทียบวัสดุใชทําการผลิตกับวัสดุเดิม 

ระดับคุณภาพ ระดับทักษะกระบวนการ 
ระดับ 4 ดําเนินงานทักษะกระบวนการทั้ง 2 ขอ และมีหลักฐานทั้ง 2 ขอ  
ระดับ 3 ดําเนินงานทักษะกระบวนการ ขอใดขอหน่ึง และมีหลักฐาน 
ระดับ 2 ดําเนินงานทักษะกระบวนการทั้ง 2 ขอ แตขาดหลักฐานทีชั่ดเจน 
ระดับ 1 ดําเนินงานทกัษะกระบวนการ ขอใดขอหน่ึง และขาดหลกัฐานที่ชัดเจน 
ระดับ 0 ไมไดดําเนินงานทักษะกระบวนการทั้ง 2 ขอ 

 

ข. เกณฑการประเมินคุณภาพการประกวดผลงาน ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี 4 ตัวบงช้ี 

ดังน้ี 

1. ผลงานตอบสนองปญหาความตองการของปริมาณกลุมเปาหมาย 

• ทักษะกระบวนการของระดับคุณภาพ 

(1) สุมสํารวจการตอบสนองการทดลองใชแกปญหาความตองการของกลุมเปาหมาย 

(2) กระบวนการปรับปรุงพัฒนานวัตกรรมตามประเด็นความตองการจากการสํารวจ 

(3) สํารวจการตอบสนองการทดลองใชงานหลังปรับปรุงพัฒนา 
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• หลักฐานของทกัษะกระบวนการ 

(1) รายงานความคิดเห็นการทดลองใชของกลุมเปาหมาย 

(2) บันทึกรายงานกระบวนการปรับปรุงพัฒนา 

(3) รายงานผลปริมาณความพึงพอใจตอนวัตกรรม 

ระดับคุณภาพ ระดับทักษะกระบวนการ 
ระดับ 4 ดําเนินงานทักษะกระบวนการทั้ง 3 ขอ และมีหลักฐานทั้ง 3 ขอ  
ระดับ 3 ดําเนินงานทักษะกระบวนการทั้ง 3 ขอ แตขาดหลักฐานบางขอ 
ระดับ 2 ดําเนินงานทักษะกระบวนการบางขอ มหีลกัฐานไมชัดเจน 
ระดับ 1 ดําเนินงานทักษะกระบวนการบางขอ ขาดหลักฐาน 
ระดับ 0 ไมไดดําเนินงานทักษะกระบวนการทั้ง 3 ขอ 

 

2. ผลงานเปนนวัตกรรมที่ประยุกตใชเทคโนโลยีอ่ืนกลมกลืนอางอิงได 

• ทักษะกระบวนการของระดับคุณภาพ 

(1) ประยุกตทฤษฎีความรูจากเทคโนโลยีใหมมาใชกับกระบวนการผลิต 

(2) สรางคุณภาพนวัตกรรมที่เปนสิ่งใหมไมใชการประยุกตจากสิ่งเดิม 

(3) ออกแบบสรางจุดเดนแกนวัตกรรม 

• หลักฐานของทกัษะกระบวนการ 

(1) บันทึกการใชทฤษฎีความรูและกระบวนการผลิตที่แตกตางจากเดิม 

(2) บันทึกการใชวัสดุ ทฤษฎีความรู ตัวนวัตกรรมเปนของใหม 

(3) ช่ือจุดเดนของนวัตกรรม 

ระดับคุณภาพ ระดับทักษะกระบวนการ 
ระดับ 4 ดําเนินงานทักษะกระบวนการทั้ง 3 ขอ และมีหลักฐานทั้ง 3 ขอ  
ระดับ 3 ดําเนินงานทักษะกระบวนการทั้ง 3 ขอ แตขาดหลักฐานบางขอ 
ระดับ 2 ดําเนินงานทักษะกระบวนการบางขอ มหีลกัฐานไมชัดเจน 
ระดับ 1 ดําเนินงานทักษะกระบวนการบางขอ ขาดหลักฐาน 
ระดับ 0 ไมไดดําเนินงานทักษะกระบวนการทั้ง 3 ขอ 

 

3. คุณภาพนวัตกรรมประณีตเลอืกและประยุกตใชวัสดุที่เปนมิตรกับธรรมชาติ 

(1) ออกแบบเลือกใชวัสดุเปนมิตร หรือจากธรรมชาติ ไมนอยกวารอยละ 20  

(2) กระบวนการแปรรูปและผลิตกลมกลืนอยางประณีต 

(3) ออกแบบสรางจุดเดนที่ใชวัสดุเปนมิตรกับธรรมชาติแกนวัตกรรม 

• หลักฐานของทกัษะกระบวนการ 

(1) บัญชีรายการวัสดุที่เปนมิตรกบัธรรมชาติ 

(2) แผนการปฏิบัติภารกิจโครงงาน 
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(3) ช่ือจุดเดนเฉพาะที่เปนมิตรกับธรรมชาติของนวัตกรรม 

 

ระดับคุณภาพ ระดับทักษะกระบวนการ 
ระดับ 4 ดําเนินงานทักษะกระบวนการทั้ง 3 ขอ และมีหลักฐานทั้ง 3 ขอ  
ระดับ 3 ดําเนินงานทักษะกระบวนการทั้ง 3 ขอ แตขาดหลักฐานบางขอ 
ระดับ 2 ดําเนินงานทักษะกระบวนการบางขอ มหีลกัฐานไมชัดเจน 
ระดับ 1 ดําเนินงานทักษะกระบวนการบางขอ ขาดหลักฐาน 
ระดับ 0 ไมไดดําเนินงานทักษะกระบวนการทั้ง 3 ขอ 

 

4. ดานโครงสรางตนทุนและความคุมคาพอเพียง 

• ทักษะกระบวนการของระดับคุณภาพ 

(1) จําแนกกิจกรรมการปฏิบัติภารกิจงานที่มีคาใชจายและคิดราคาไดครบ 

(2) เปรียบเทียบวัสดุการผลิตที่นํามาใชลดตนทุนเมื่อเทียบกับวัสดุทั่วไป 

• หลักฐานของทกัษะกระบวนการ 

(1) บัญชีรายการมาตรฐานราคาวัสดุ อุปกรณ สถานที่ คาแรง 

(2) บัญชีรายการราคาเปรียนบเทียบวัสดุใชทําการผลิตกับวัสดุเดิม 

ระดับคุณภาพ ระดับทักษะกระบวนการ 
ระดับ 4 ดําเนินงานทักษะกระบวนการทั้ง 2 ขอ และมีหลักฐานทั้ง 2 ขอ  
ระดับ 3 ดําเนินงานทักษะกระบวนการ ขอใดขอหน่ึง และมีหลักฐาน 
ระดับ 2 ดําเนินงานทักษะกระบวนการทั้ง 2 ขอ แตขาดหลักฐานทีชั่ดเจน 
ระดับ 1 ดําเนินงานทักษะกระบวนการ ขอใดขอหน่ึง และขาดหลกัฐานที่ชัดเจน 
ระดับ 0 ไมไดดําเนินงานทักษะกระบวนการทั้ง 2 ขอ 

 

ค. เกณฑการประเมินคุณภาพการประกวดผลงาน ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานมี 4 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

1. การพัฒนาอางอิงทฤษฎี ประยุกตใชเทคโนโลยี และเปนมติรกับธรรมชาติ 

• ทักษะกระบวนการของระดับคุณภาพ 

(1) ประยุกตทฤษฎีความรูจากเทคโนโลยีใหมมาใชกับกระบวนการผลิต 

(2) สรางคุณภาพนวัตกรรมที่เปนสิ่งใหมไมใชการประยุกตจากสิ่งเดิม 

(3) ออกแบบเลือกใชวัสดุเปนมิตร หรือจากธรรมชาติ 

• หลักฐานของทกัษะกระบวนการ 

(1) บันทึกการใชทฤษฎีความรูและกระบวนการผลิตที่แตกตางจากเดิม 

(2) วัสดุ ทฤษฎีความรู ตัวนวัตกรรมเปนของใหม 

(3) บัญชีรายการวัสดุที่เปนมิตรกบัธรรมชาติ 
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ระดับคุณภาพ ระดับทักษะกระบวนการ 
ระดับ 4 ดําเนินงานทักษะกระบวนการทั้ง 3 ขอ และมีหลักฐานทั้ง 3 ขอ  
ระดับ 3 ดําเนินงานทักษะกระบวนการทั้ง 3 ขอ แตขาดหลักฐานบางขอ 
ระดับ 2 ดําเนินงานทักษะกระบวนการบางขอ มหีลกัฐานไมชัดเจน 
ระดับ 1 ดําเนินงานทักษะกระบวนการบางขอ ขาดหลักฐาน 
ระดับ 0 ไมไดดําเนินงานทักษะกระบวนการทั้ง 3 ขอ 

 

2. ผลงานเชิงนวัตกรรมอางอิงคุณภาพและยอมรับจากตัวแทนกลุมเปาหมาย 

• ทักษะกระบวนการของระดับคุณภาพ 

(1) สุมสํารวจการตอบสนองการทดลองใชแกปญหาความตองการของกลุมเปาหมาย 

(2) กระบวนการปรับปรุงพัฒนานวัตกรรมตอบสนองการใชหรือบริโภคอยางโดดเดน 

(3) สํารวจการตอบสนองการทดลองใชงานหลังปรับปรุงพัฒนา 

• หลักฐานของทกัษะกระบวนการ 

(1) ช่ือประเด็นและปริมาณกลุมเปาหมายใหความสนใจ 

(2) ช่ือคุณคาความโดเดนของนวัตกรรม 

(3) รายงานผลปริมาณความพึงพอใจตอนวัตกรรม 

ระดับคุณภาพ ระดับทักษะกระบวนการ 
ระดับ 4 ดําเนินงานทักษะกระบวนการทั้ง 3 ขอ และมีหลักฐานทั้ง 3 ขอ  
ระดับ 3 ดําเนินงานทักษะกระบวนการทั้ง 3 ขอ แตขาดหลักฐานบางขอ 
ระดับ 2 ดําเนินงานทักษะกระบวนการบางขอ มหีลกัฐานไมชัดเจน 
ระดับ 1 ดําเนินงานทักษะกระบวนการบางขอ ขาดหลักฐาน 
ระดับ 0 ไมไดดําเนินงานทักษะกระบวนการทั้ง 3 ขอ 

 

3. ชองทางการประกอบการ แผนธุรกิจแบบพอเพียง 

• ทักษะกระบวนการของระดับคุณภาพ 

(1) ออกแบบเทคนิควิธีการสื่อสาร ใหกลุมเปาหมายรับรูคุณคานวัตกรรม 

(2) ออกแบบวิธีการนําสงนวัตกรรม แกกลุมเปาหมาย 

(3) ออกแบบการผูกสัมพันธและสรางแรงจูงใจ 

• หลักฐานของทกัษะกระบวนการ 

(1) รูปแบบเทคนิคการสื่อสารเหมาะกับกลุมเปาหมายและหลากหลาย 

(2) รูปแบบวิธีการสงนวัตกรรมถึงกลุมเปาหมาย 

(3) รูปแบบวิธีการสรางแรงจูงใจ 
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ระดับคุณภาพ ระดับทักษะกระบวนการ 
ระดับ 4 ดําเนินงานทักษะกระบวนการทั้ง 3 ขอ และมีหลักฐานทั้ง 3 ขอ  
ระดับ 3 ดําเนินงานทักษะกระบวนการทั้ง 3 ขอ แตขาดหลักฐานบางขอ 
ระดับ 2 ดําเนินงานทักษะกระบวนการบางขอ มหีลกัฐานไมชัดเจน 
ระดับ 1 ดําเนินงานทักษะกระบวนการบางขอ ขาดหลักฐาน 
ระดับ 0 ไมไดดําเนินงานทักษะกระบวนการทั้ง 3 ขอ 

 

4. การสรางพันธมิตรและหุนสวน ระดมทุน และลดตนทุน 

• ทักษะกระบวนการของระดับคุณภาพ 

(1) ตรวจสอบ ตนทุนตอหนวยของกิจกรรมขั้นกระบวนการผลิต 

(2) เชิญชวนพันธมิตรและหุนสวนการลงทุน โดยการสื่อสารคณุคานวัตกรรมที่มีตอปริมาณความ

ตองการของกลุมเปาหมาย 

(3) ทําแผนลดตนทุนเพ่ิมคุณคาและปริมาณผลผลิต 

• หลักฐานของทกัษะกระบวนการ 

(1) ตนทุนตอหนวยกิจกรรมการผลิต 

(2) จํานวน และช่ือพันธมิตรและหุนสวนการลงทุน 

(3) รอยละของปริมาณมูลคาทรพัยากรการลงทุนที่ลดไดจากแผนการลดตนทุน   

ระดับคุณภาพ ระดับทักษะกระบวนการ 
ระดับ 4 ดําเนินงานทักษะกระบวนการทั้ง 3 ขอ และมีหลักฐานทั้ง 3 ขอ  
ระดับ 3 ดําเนินงานทักษะกระบวนการทั้ง 3 ขอ แตขาดหลักฐานบางขอ 
ระดับ 2 ดําเนินงานทกัษะกระบวนการบางขอ มหีลกัฐานไมชัดเจน 
ระดับ 1 ดําเนินงานทักษะกระบวนการบางขอ ขาดหลักฐาน 
ระดับ 0 ไมไดดําเนินงานทักษะกระบวนการทั้ง 3 ขอ 
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การติดตามและประเมินผลโครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา 

การดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําในศตวรรษที่  21 จะ

ดําเนินการติดตามและประเมินผลใน 3 ระดับ ประกอบดวย ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ

ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายละเอียดมีดังน้ี 

ระดับสถานศึกษา 

สถานศึกษาดําเนินการติดตามและประเมินการดําเนินงานตามโครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา

ในศตวรรษที่ 21 โดยผูบริหารสถานศึกษามอบหมายใหครผููรับผิดชอบตัวช้ีวัดเปนผูประเมินตนเองตามแบบ

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบดวย

ตัวช้ีวัด จํานวน 8 ตัวช้ีวัด 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(ก.ต.ป.น.) แตงต้ังคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่

การศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) ในแตละสหวิทยาเขต หรือกลุมโรงเรียน เพ่ือติดตาม ประเมินผล ใหขอเสนอแนะใน

การพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของสถานศึกษา และรับรองผลการดําเนินงานตามสภาพจริง ซึ่งผลการ

รับรองจะเปนการประมวลผลเปนภาพรวมของจังหวัด 

2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ

นิเทศการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 

1 เปนผูประมวลผลในภาพรวมของจังหวัด 

 

 

 

การขบัเคลื่อนโครงการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพ่ือการมีงานทําในศตวรรษท่ี 21 



85 
 

3. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยเครือขายการสงเสริมการจัดการศึกษามัธยมศึกษา

จังหวัดดําเนินการประมวลผลในภาพรวมของจังหวัด และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ

นิเทศการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาดําเนินการ 

ประมวลภาพรวมของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา 

ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยสํานักบริหารการมัธยมศึกษาตอนปลาย ดําเนินการ

ประมวลผล โดยแปรผลการรับรองระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และจังหวัด จากระดับคุณภาพของผลกาประเมิน

เปนคะแนนตามคูมือตัวช้ีวัด จากน้ันประมวลผลตามตัวช้ีวัดระดับโครงการ และรับรองผลการประเมิน 

 

ระดับสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษามอบหมายใหครูผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดเปนผูประเมินตนเองตาม

แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 8 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 

 

ตัวช้ีวัด 
ระดับ

กระบวนการ 

คุณภาพการดําเนินงาน ระดับเกณฑคุณภาพ แหลงขอมูล 
รองรอยหลักฐาน 

1. รอยละของ
สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาที่
มีสารสนเทศ
ลักษณะอาชีพ 
ความตองการ
สาขาวิชาชีพ 
แหลงเรียนรูสถาน
ประกอบการ 
กลุมอาชีพอิสระ
ในพ้ืนที่/จังหวัด/
กลุมจังหวัด 

1. สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีการ
ใหบริการสารสนเทศที่
ถูกตอง ครบถวน และ
เปนปจจุบัน เกี่ยวกับ
ลักษณะอาชีพ ความ
ตองการสาขาวิชาชีพ 
แหลงเรียนรู สถาน
ประกอบการ กลุม
อาชีพอิสระในพ้ืนที่/
จังหวัด/กลุมจังหวัด 
แกโรงเรียนในสังกัด 
เพ่ือนําไปใชในการ
จัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาเพ่ือการมี 
 

ระดับ 4 
  - มีการใหบรกิารสารสนเทศ
ลักษณะอาชีพ ความตองการสาขา
วิชาชีพ แหลงเรียนรู สถาน
ประกอบการ กลุมอาชีพอิสระใน
พ้ืนที่/จังหวัด/กลุมจังหวัด แก
โรงเรียนในสังกัดที่ถูกตอง ครบถวน 
และเปนปจจุบัน และ 
ตรงตามวัตถุประสงคของการใชงาน 
และโรงเรียนสามารถนําขอมูล
ดังกลาวไปใชประโยชนไดจริง รอย
ละ 80 ขึ้นไป 
-  มีศูนยการใหบริการสารสนเทศ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ใหบริการแกโรงเรียน 

1. เอกสาร/หลกัฐาน
ที่แสดงถึงการ
สนับสนุนขอมลู
สารสนเทศ และการ
ใชบริการขอมูล
สารสนเทศจาก
สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เชน 
หนังสือราชการจาก
สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ภาพถาย
หนาเว็บเพจที่
ใหบริการขอมลู
สารสนเทศของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับ

กระบวนการ 

คุณภาพการดําเนินงาน ระดับเกณฑคุณภาพ แหลงขอมูล 
รองรอยหลักฐาน 

 งานทํา และจดั
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ดานการแนะแนว 
2. สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีการจัดต้ัง
ศูนยการใหบรกิาร
สารสนเทศระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
3. สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีการ
ใหบริการขอมลู
สารสนเทศหลากหลาย
ชองทาง และสามารถ
เขาถึงไดงาย 

  - มีการใหบรกิารขอมูลสารสนเทศ
ดวยชองทางที่หลากหลาย เชน การ
ใหบริการในรปูเอกสาร เว็บไซต 
ซีดีรอม เปนตน และสามารถเขาถึง
ขอมูลไดงาย รวดเร็ว   
ระดับ 3 
  - มีการใหบรกิารสารสนเทศ
ลักษณะอาชีพ ความตองการสาขา
วิชาชีพ แหลงเรียนรู สถาน
ประกอบการ กลุมอาชีพอิสระใน
พ้ืนที่/จังหวัด/กลุมจังหวัด แก
โรงเรียนในสังกัดที่ถูกตอง ครบถวน 
เปนปจจุบัน และตรงตาม 
วัตถุประสงคของการใชงาน และ
โรงเรียนสามารถนําขอมูลดังกลาวไป
ใชประโยชนไดจริง รอยละ 70 ขึ้นไป  
 -  มีศูนยการใหบริการสารสนเทศ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ใหบริการแกโรงเรียน 
  - มีการใหบรกิารขอมูลสารสนเทศ
ดวยชองทางที่หลากหลาย เชน การ
ใหบริการในรปูเอกสาร เว็บไซต 
ซีดีรอม เปนตน และสามารถเขาถึง
ขอมูลไดงาย รวดเร็ว   
- มีการใหบริการขอมูลสารสนเทศ
ดวยชองทางที่หลากหลาย เชน การ
ใหบริการในรปูเอกสาร เว็บไซต 
ซีดีรอม เปนตน และสามารถเขาถึง
ขอมูลไดงาย รวดเร็ว   
ระดับ 3 
  - มีการใหบรกิารสารสนเทศ
ลักษณะอาชีพ ความตองการสาขา
วิชาชีพ แหลงเรียนรู สถาน
ประกอบการ 

2. ฐานขอมลู
สารสนเทศ ลักษณะ
อาชีพ ความตองการ
สาขาวิชาชีพ แหลง
เรียนรู สถาน
ประกอบการ กลุม
อาชีพอิสระในพ้ืนที่/
จังหวัด/กลุมจังหวัด 
ของสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาที่
โรงเรียนนํามาใช
ประโยชน 

ตัวช้ีวัด คุณภาพการดําเนินงาน ระดับเกณฑคุณภาพ แหลงขอมูล 
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ระดับ
กระบวนการ 

รองรอยหลักฐาน 

  กลุมอาชีพอิสระในพ้ืนที่/จังหวัด/
กลุมจังหวัด แกโรงเรียนในสงักัดที่
ถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน และ
ตรงตาม วัตถุประสงคของการใชงาน 
และโรงเรียนสามารถนําขอมูล
ดังกลาวไปใชประโยชนไดจริง รอย
ละ 70 ขึ้นไป  
 -  มีศูนยการใหบริการสารสนเทศ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ใหบริการแกโรงเรียน 
  - มีการใหบรกิารขอมูลสารสนเทศ
ดวยชองทางที่หลากหลาย เชน การ
ใหบริการในรปูเอกสาร เว็บไซต 
ซีดีรอม เปนตน และสามารถเขาถึง
ขอมูลไดงาย รวดเร็ว  
ระดับ 2 
  - มีการใหบรกิารสารสนเทศ
ลักษณะอาชีพ ความตองการสาขา
วิชาชีพ แหลงเรียนรู สถาน
ประกอบการ กลุมอาชีพอิสระใน
พ้ืนที่/จังหวัด/กลุมจังหวัด แก
โรงเรียนในสังกัดที่ถูกตอง ครบถวน 
แตไมเปนปจจุบัน และ 
ตรงตามวัตถุประสงคของการใชงาน 
และโรงเรียนสามารถนําขอมูล
ดังกลาวไปใชประโยชนไดจริง รอย
ละ 60 ขึ้นไป    
-  มีศูนยการใหบริการสารสนเทศ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ใหบริการแกโรงเรียน 
  - มีการใหบรกิารขอมูลสารสนเทศ
แตขาดความหลากหลายของชอง
ทางการใหบริการ และเขาถงึขอมูล
ไดยาก  
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ตัวช้ีวัด 
ระดับ

กระบวนการ 

คุณภาพการดําเนินงาน ระดับเกณฑคุณภาพ แหลงขอมูล 
รองรอยหลักฐาน 

  ระดับ 1 
  - มีการใหบรกิารสารสนเทศที่ไม
ครอบคลุมความตองการในการใช
งานของโรงเรียน  และโรงเรียน
สามารถนําขอมูลดังกลาวไปใช
ประโยชนไดจริง นอยกวารอยละ 60    
-  มีศูนยการใหบริการสารสนเทศ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ใหบริการแกโรงเรียน 
  - มีการใหบรกิารขอมูลสารสนเทศ
แตขาดความหลากหลายของชอง
ทางการใหบริการ และเขาถงึขอมูล
ไดยาก   
ระดับ 0 
 -    ไมมีการการดําเนินการ 

 

2. รอยละของ
โรงเรียนที่มี    
หลักสูตร
สถานศึกษาและ
แผนการเรียนที่
สอดคลองกับ
สารสนเทศ  
ความตองการ
สาขาวิชาชีพใน
พ้ืนที่/ 
จังหวัด/กลุม
จังหวัด 

1. มีหลักสูตร
สถานศึกษาที่แสดง
แผนการเรียน หรือ
รายวิชาเพ่ิมเติม     มี
โครงสรางเวลา และ
โครงสรางรายวิชา
รองรับกลุมความถนัด
ทางสาขาวิชาระดับ ม.
ปลาย หรือประเภท
วิชาชีพ/สาขาวิชาชีพ
สําหรับหลักสตูรเรียน
รวมทวิศึกษา  หรือ
แผนการเรียนเฉพาะ
ทางหองเรียนอาชีพใน
ระดับ ม.ปลาย      
หรือหนวยฐาน
สมรรถนะอาชีพระยะ
สั้นในระดับ ม.ตน หรือ
หองเรียนพิเศษความ
เปนเลิศทางวิชาการ  

ระดับ 4 
   ผานระดับ 3 และมีการจดั
กิจกรรมการทาํโครงงาน หรือวิจัย 
หรือศึกษาคนควาอิสระ หรือเรียนรู
ฝกประสบการณดานอาชีพ รองรับ
การพัฒนาตอยอดสมรรถนะดาน
อาชีพ 1 คน : 1 นวัตกรรมนักเรียน      
ที่ผานเกณฑคณุภาพ 
ระดับ 3 
-  โรงเรียนมีการจัดทําหลักสตูร
สถานศึกษา  ที่ครบถวนครบตาม
องคประกอบในขอ 1 
และขอ 3 
-  มีความรวมมือกับสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศกึษา
สังกัดอาชีวศึกษา กศน. หรือ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่
แสดงวัตถุประสงคการรวมกันจัดทํา
และรับรองหลกัสูตรรายวิชาเพ่ือการ
มีงานทําของสถานศึกษา  

1. เอกสารหลักสูตร
สถานศึกษาเพ่ือการ
มีงานทําที่แสดงการ
รองรับกลุมศักยภาพ
ดานอาชีพของ
นักเรียน 
2. เอกสารการ
รับรองหลักสูตร
รายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือ
การมีงานทําจาก
สถาบัน การศกึษา 
สถานศึกษา สวน
ราชการ หนวย
ราชการ หนวยงาน 
ทางการศึกษาที่
เก่ียวของ             
3.เอกสารหลักสูตร
สถานที่แสดงการบูร
ณาการรายวิชา
พ้ืนฐานกับบริบท 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับ

กระบวนการ 

คุณภาพการดําเนินงาน ระดับเกณฑคุณภาพ แหลงขอมูล 
รองรอยหลักฐาน 

 ระดับ ม.ตน ในการ
เตรียมนักเรียนเขา
เรียนแผนการเรียนม.
ปลาย หรือแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ดานอาชีพสําหรับ
นักเรียนระดับ
ประถมศึกษา และ
ระดับอ่ืน 
2. มีความรวมมือกับ
สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา หรอื
สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษา กศน. หรือ
สถาบัน การศกึษา
ระดับอุดมศึกษา ที่
แสดงวัตถุประสงคการ
รวมกันจัดทําและ
รับรองหลักสูตร
รายวิชาเพ่ือการมีงาน
ทําของสถานศึกษา 
การสนับสนุนสื่อสิ่ง
อํานวยความสะดวก
การฝกทักษะ
สมรรถนะงาน สงเสริม
เรียนกระบวนการ
เรียนรู การวัดผลตาม
สภาพจริง และ
ประเมินผลสมดุลเชิง
คุณภาพ 
3. มีการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา    
ที่แสดงการบูรณาการ
ในรายวิชาพ้ืนฐานกับ
บริบทสภาพแวดลอม 

การสนับสนุนสื่อสิ่งอํานวยความ
สะดวก   การฝกทักษะสมรรถนะงาน 
สงเสริมการเรยีน กระบวนการเรียนรู 
การวัดผลตามสภาพจริง และ
ประเมินผลสมดุลเชิงคุณภาพ 
-  มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใน
สวนกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรม
เสริมหลักสูตรแสดงถึงการเรียนรูเปน
ผูประกอบการ การเรียนรูทําธุรกิจ
พอเพียงที่แกปญหาสนองความ
ตองการของชุมชน และมกีารรวมมือ
กับภาคประชาชนธุรกิจชุมชน SMEs 
กลุม  
Start Up 
ระดับ 2 
-  มีหลักสูตรทีแ่สดงแผนการเรียน
สอดคลองกับระดับกลุมเปาหมาย
นักเรียนแตไมรองรับกลุมศักยภาพ
ดานอาชีพของผูเรียน หรือ 
- มีหลักสูตรทีแ่สดงแผนการเรียน
เพ่ือการศึกษาตอตามกลุมและ
ประเภทอาชีพ    ทั้งระดับ ม.ตน 
และ ม.ปลาย  
- มีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ดานอาชีพ ในระดับประถมศึกษา 
หรือระดับอ่ืน แตขาดการรับรองหรือ
รวมมือหลักสูตรรายวิชาเพ่ือการมี
งานทําของภาคสวนที่เกี่ยวของ 
- มีหนวยเรียนรูบูรณาการรายวิชา
พ้ืนฐาน   แตไมไดจัดตารางสอนตาม
กระบวนการ  
- มีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานอาชีพ 
มีการทําโครงงาน หรือการศึกษา
คนควาอิสระของนักเรียนแตไมมี
โครงราง 

สภาพแวดลอมของ 
ทองถิ่นเปนราย
ระดับช้ัน 
5. เอกสารแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนในสวน
กิจกรรมชุมนุม และ
กิจกรรมเสรมิ
หลักสูตร ที่แสดง
การทํากิจกรรม
รวมมือกับภาค
ประชาชนพัฒนาการ
เปนผูประกอบการ
และทําธุรกิจ
พอเพียง 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับ

กระบวนการ 

คุณภาพการดําเนินงาน ระดับเกณฑคุณภาพ แหลงขอมูล 
รองรอยหลักฐาน 

 ของทองถิ่นนํามีการนํา
ช่ัวโมงตอสัปดาห และ
ตัวช้ีวัดรายวิชาของ 8 
กลุมสาระการเรียนรูไป
ออกแบบหนวยการ
เรียนรูบูรณาการฐาน
ทองถิ่นโดยจัด
ตารางสอนตาม
กระบวนการ โดย
ตัวช้ีวัดและช่ัวโมงตอ
สัปดาหที่เหลือจัด
ตารางสอนเปนรายวิชา 
4. มีการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ในสวน
กิจกรรมชุมนุม และ
กิจกรรมเสรมิหลักสูตร
แสดงถึงการเรียนรูเปน
ผูประกอบการ การ
เรียนรูทําธุรกิจพอเพียง
ที่แกปญหาสนองความ
ตองการของชุมชน 
และมีการรวมมือกับ
ภาคประชาชนธุรกิจ
ชุมชน SMEs   กลุม 
Start Up 
5. มีการจัดกิจกรรม
การทําโครงงาน หรือ
วิจัย หรือศึกษาคนควา
อิสระ   หรือเรียนรูฝก
ประสบการณดาน
อาชีพ รองรับการ
พัฒนาตอยอด
สมรรถนะดานอาชีพ 1 
คน 1 นวัตกรรม 

ระดับ 1 
-  มีหลักสูตรทีแ่สดงแผนการเรียน
สอดคลองกับระดับกลุมเปาหมาย
นักเรียนแตไมรองรับกลุมศักยภาพ
ดานอาชีพของผูเรียน หรือ 
- มีหลักสูตรทีแ่สดงแผนการเรียน
เพ่ือการศึกษาตอตามกลุมและ
ประเภทอาชีพ  ทั้งระดับ ม.ตน และ 
ม.ปลาย  
- มแีผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน     
ดานอาชีพ ในระดับประถมศึกษา 
หรือระดับอ่ืน แตขาดการรับรอง 
หรือรวมมือหลกัสูตรรายวิชาเพ่ือการ
มีงานทําของ    ภาคสวนที่เกีย่วของ  
- มีหนวยเรียนรูบูรณาการรายวิชา
พ้ืนฐาน แตไมไดจัดตารางสอนตาม
กระบวนการ  
- มีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานอาชีพ    
มีการทําโครงงาน หรือการศึกษา
คนควาอิสระของนักเรียนแตไมมี
โครงราง  
ระดับ 0 
- ไมมีการดําเนินการ 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับ

กระบวนการ 

คุณภาพการดําเนินงาน ระดับเกณฑคุณภาพ แหลงขอมูล 
รองรอยหลักฐาน 

 นักเรียน ที่ผานเกณฑ
คุณภาพ 

  

3.  รอยละของครู
แนะแนว 
และครูที่ปรึกษา
ไดรับการ 
พัฒนาใหสามารถ
จัดกิจกรรมให
นักเรียนมีเสนทาง
การศึกษาตอสู
การประกอบ
อาชีพ (Career 
Path) 

1. ประสานการ
ดําเนินงานระหวาง 
กศจ. สพท. โรงเรียน 
ขอรับการสนับสนุน  
ขอมูล สารสนเทศ
ความตองการสาขา
วิชาชีพ และลักษณะ
อาชีพในแตละกลุม
ประเภทอาชีพให
โรงเรียนนําไปจัดสภาพ
บรรยากาศการเรียนรู 
และกิจกรรมการเรียนรู
ในช่ัวโมงแนะแนวที่
เปนวิถีการดํารงชีวิต 
อาชีพสรางงานสราง
รายไดของทองถิ่น และ
อาชีพแหงศตวรรษ 21 
2.  

ระดับ 4 
- มีการจัดบรรยากาศความตองการ
สาขาวิชาชีพ และลักษณะอาชีพใน
โรงเรียน และงานแนะแนวของ
โรงเรียน  
- มี ID-Plan ครู และครูที่ปรกึษาที่
ผานการพัฒนาตามกระบวนการแนะ
แนว 
- มี ID-Plan นักเรียนรายบุคคล ทีม่ี
สารสนเทศดานผลงาน ระดับผลการ
เรียนรายวิชาความถนัดทางสาขาวิชา 
และวิชาชีพ ผลการประเมินความ
ถนัดและบุคลกิภาพ คุณลักษณะ
นิสัย การทํางาน สารสนเทศ
เรียงความ หรือความสนใจ  ความ
ถนัด ความเช่ียวชาญ หรือ
สารสนเทศอ่ืนที่จําเปน รอยละ 80  
ขึ้นไป 
ระดับ 3 
- มีการจัดบรรยากาศความตองการ
สาขาวิชาชีพ และลักษณะอาชีพใน
โรงเรียน และงานแนะแนวของ
โรงเรียน  
- มี ID-Plan ครู และครูที่ปรกึษาที่
ผานการพัฒนาตามกระบวนการแนะ
แนว  
- มี ID-Plan นักเรียนรายบุคคล  ที่มี
สารสนเทศดานผลงาน ระดับผลการ
เรียนรายวิชาความถนัดทางสาขาวิชา 
และวิชาชีพ ผลการประเมินความ
ถนัดและบุคลกิภาพ คุณลักษณะ
นิสัยการทํางาน สารสนเทศ
เรียงความ หรือความสนใจ ความ 

1.  เอกสาร หรือเว็บ
ไซด     
2.   แผนการจดั
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนแนะแนวให
นักเรียนรูจักลกัษณะ
อาชีพ  
3. บันทึกผลการจัด
กิจกรรม หรือการให
คําปรึกษาแก
นักเรียน/ผูปกครอง 
4. เอกสารแฟม
สะสมผลงาน
นักเรียน (ID-Plan)  
5. เอกสาร ID-Plan 
ครู และแผนการ
พัฒนาครูแนะแนว
และครูที่ปรึกษา/ครู
ประจําช้ัน  
6. และเอกสารแบบ
บันทึกผลการให
คําปรึกษาดานอาชีพ
แกนักเรียน/
ผูปกครอง 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับ

กระบวนการ 

คุณภาพการดําเนินงาน ระดับเกณฑคุณภาพ แหลงขอมูล 
รองรอยหลักฐาน 

  ถนัด ความเช่ียวชาญ หรือ
สารสนเทศอ่ืนที่จําเปนรอยละ 60 
ขึ้นไป 
ระดับ 2 
-  มีการจัดกิจกรรมแนะแนวลักษณะ
อาชีพ     ในช่ัวโมงแนะแนว และ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   แตขาดการ
จัดบรรยากาศในพ้ืนที่โรงเรียน  
- มแีผนการพัฒนาครูแนะแนว และ
ครูที่ปรึกษา แตขาด ID-Plan ครู  
  -  ม ี ID-Plan นักเรียนรายบุคคล  
แตขาดองคประกอบสารสนเทศดาน
ผลงาน ระดับผลการเรียนรายวิชา
ความถนัดทางสาขาวิชา และวิชาชีพ 
ผลการประเมนิความถนัด และ
บุคลิกภาพ คุณลักษณะนิสัยการ
ทํางาน สารสนเทศเรียนความ หรือ
ความสนใจ         ความถนัด ความ
เช่ียวชาญ หรือสารสนเทศอ่ืน   ที่
จําเปน  รอยละ 50 ขึ้นไป 
ระดับ 1 
-  มีการจัดกิจกรรมแนะแนวลักษณะ
อาชีพ     ในช่ัวโมงแนะแนว และ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   แตขาดการ
จัดบรรยากาศในพ้ืนที่โรงเรียน  
- มีแผนการพัฒนาครูแนะแนว และ
ครูที่ปรึกษา แตขาด ID-Plan ครู  
  -  มี  ID-Plan นักเรียนรายบุคคล  
แตขาดองคประกอบสารสนเทศดาน
ผลงาน ระดับผลการเรียนรายวิชา
ความถนัดทางสาขาวิชา และวิชาชีพ 
ผลการประเมนิความถนัด และ
บุคลิกภาพ คุณลักษณะนิสัยการ
ทํางาน สารสนเทศเรียนความ หรือ
ความสนใจ         ความถนัด ความ 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับ

กระบวนการ 

คุณภาพการดําเนินงาน ระดับเกณฑคุณภาพ แหลงขอมูล 
รองรอยหลักฐาน 

  เช่ียวชาญ หรือสารสนเทศอ่ืน   ที่
จําเปน  นอยกวารอยละ 50  
ระดับ 0 
      ไมมีการการดําเนินการ 

 

4. รอยละของ
ครูผูสอนรายวิชา
พ้ืนฐาน 8 กลุม
สารการเรียนรู  มี
การจัดกิจกรรม
การเรียนรู  ตาม
มาตรฐานการ
เรียนรู และ
ตัวช้ีวัดที่บูรณา
การการเรียนรู
และตัวช้ีวัดที่
บูรณาการอาชีพ      
ตามบริบทพ้ืนที่ 

1. วิเคราะหมาตรฐาน
และตัวช้ีวัดรายวิชา 
กําหนดแหลงความรู 
หรือ ใบความรูใหตรง
กับสถานการณความรู
ของตัวช้ีวัด กําหนด
เทคโนโลยีและเทคนิค
การเขาถึงแหลงความรู 
และกําหนดเครื่องมือ
การวัดผลใหตรงกับ
ระดับพฤติกรรมที่
ตองการวัดของตัวช้ีวัด 
2. วิเคราะห
กระบวนการและ
ขั้นตอน/วิธีการเกิด
สถานการณของแหลง
เรียนรู    ทีใ่ชเปน
หลักสูตรทองถิน่ของ
สถานศึกษา นําตัวช้ีวัด
รายวิชาของ 8 กลุม
สาระ     การเรียนรู  
มากํากับกระบวนการ
และขั้นตอนเพ่ือใช
อธิบายและแกปญหา
ปรากฏการณ 
3. จัดทําแผนการ
เรียนรู ที่มี
องคประกอบ 
ของกระบวนการเกิด
สถานการณของแหลง 

ระดับ 4 
  ครูมากกวารอยละ 80 มีการ
ดําเนินการตามองคประกอบ ดังน้ี  
-  มีการวิเคราะหมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดรายวิชาโดยกําหนดแหลง
ความรู หรือใบความรู ตรงกับ
มาตรฐานและตัวช้ีวัดรายวิชาใน
หนวยการเรียนรู  
 -  มีการนําตัวช้ีวัดรายวิชามากํากับ 
และบูรณาการตามกระบวนการและ
ขั้นตอนของหนวยเรียนรูบูรณาการ
ฐานทองถิ่น มใีบกิจกรรม   หรือใบ
งาน มีจุดประสงคการเรียนรูรายวิชา          
ที่กําหนดกระบวนการไดมาซึ่ง
คําตอบของตัวช้ีวัดรายวิชา  
-  มีตารางสอนรายวิชา และ
ตารางสอนหนวยเรียนรูบูรณาการ
ฐานทองถิ่น  
 -   มีการวัดผลโดยบันทึกหลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูและสะทอนผล
ปรับปรุงศักยภาพผูเรียนรายบุคคล
ตามตัวช้ีวัดวัดผล บันทกึคะแนนเก็บ
ครบทุกตัวช้ีวัดรายวิชา 

1. เอกสารตาราง
วิเคราะหมาตรฐาน
การเรียนรูและ
ตัวช้ีวัดรายวิชาที่
แสดงระดับ
พฤติกรรมที่ตองการ
วัด และสถานการณ
ความรูของตัวช้ีวัด
รายวิชา 
2. เอกสารแผนการ
เรียนรู ที่แสดง
กิจกรรมที่เปน
เง่ือนไขจาก 
Logbook ของ
กระบวนการ PLC 
จัดทําหนวยเรียนรู
บูรณาการระหวาง
สถานการณทองถิ่น
กับตัวช้ีวัดรายวิชา
พ้ืนฐาน 8 กลุมสาระ
การเรียนรู                      
3. เอกสารใบ
กิจกรรมทีแ่สดง
กระบวนการไดมาซึ่ง
คําตอบของ
จุดประสงคการ
เรียนรูตรงกับ
มาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดรายวิชา 
เอกสารใบความรู  
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ตัวช้ีวัด 
ระดับ

กระบวนการ 

คุณภาพการดําเนินงาน ระดับเกณฑคุณภาพ แหลงขอมูล 
รองรอยหลักฐาน 

 เรียนรูเปนหนวยการ
เรียนรูบูรณาการ มี
ตัวช้ีวัดควรรู และ
ตัวช้ีวัดตองรูที่ทําความ
เขาใจไดงายกํากับ
กระบวนการหนวย
เรียนรูบูรณาการ และ
ตัวช้ีวัดตองรู  ที่สําคัญ 
4. จัดตารางสอนหนวย
เรียนรูบูรณาการตาม
กระบวนการ และ
ขั้นตอน/วิธีการ  ของ
สถานการณหลักสูตร
สถานศึกษา    อิง
สถานการณของ
ทองถิ่น และจดั
ตารางสอนหนวย
เรียนรูที่ไมไดนําตัวช้ีวัด
รายวิชามาบูรณาการ
เปนตารางสอนรายวิชา 
5. กํากับกระบวนการ
ของหนวยเรียนรู    ที่
ไมไดนํามาบูรณาการ
และจัดสอนเปน
รายวิชา มีกิจกรรมการ
เรียนรูแสดง
กระบวนการไดมาซึ่ง
คําตอบตามตัวช้ีวัด
รายวิชาเปน
จุดประสงคการเรียนรู 
มีใบกิจกรรมแสดง
กิจกรรมการเรยีนรู 

ครูรอยละ 60 ขึ้นไป มีการ
ดําเนินการตามองคประกอบ ดังน้ี  
-  มีการวิเคราะหมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดรายวิชาโดยกําหนดแหลง
ความรู หรือใบความรู ตรงกับ
มาตรฐานและตัวช้ีวัดรายวิชาใน
หนวยการเรียนรู  
-  มีการนําตัวช้ีวัดรายวิชามากํากับ 
และบูรณาการตามกระบวนการและ
ขั้นตอนของหนวยเรียนรูบูรณาการ
ฐานทองถิ่น  
-  มีใบกิจกรรม หรือใบงาน มี
จุดประสงค       การเรียนรูรายวิชา
ที่กําหนดกระบวนการไดมา    ซึ่ง
คําตอบของตัวช้ีวัดรายวิชา  
-  มีตารางสอนรายวิชา และ
ตารางสอนหนวยเรียนรูบูรณาการ
ฐานทองถิ่น  
-   มีการวัดผลโดยบันทึกหลังการจัด
กิจกรรมการเรยีนรูและสะทอนผล
ปรับปรุงศักยภาพผูเรียนรายบุคคล
ตามตัวช้ีวัดวัดผล บันทกึคะแนนเก็บ
ครบทุกตัวช้ีวัดรายวิชา 

หรือแสดงที่อยูของ
แหลงความรู 
4. เอกสารบันทึกผล
หลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ที่แสดง
การวิเคราะห
นักเรียนเปน
รายบุคคล และมี
ขอเสนอแนวทาง
ปรับแกไขการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู
สําหรับนักเรียนกลุม
ไมผานเกณฑตัวช้ีวัด
รายวิชาและแบบ
บันทึกคะแนนเก็บ
รายตัวช้ีวัดที่แสดง
พัฒนาการของ
นักเรียน                              
5. เอกสาร
ตารางสอนนักเรียน 
และตารางสอนครู ที่
แสดงการจัด
ตารางสอนของ
หนวยเรียนรู    
บูรณาการ และ
หนวยเรียนรูรายวิชา 
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กระบวนการ 

คุณภาพการดําเนินงาน ระดับเกณฑคุณภาพ แหลงขอมูล 
รองรอยหลักฐาน 

 ไดมาซึ่งคําตอบ มีใบ
ความรู หรือแหลง
ความรูเปนตัวชวย
แนะนําใหจัดกจิกรรม
การสืบคน แลกเปลี่ยน
ความรู และสรปุผล
คําตอบความรูที่ตรงกับ
มาตรฐานและตัวช้ีวัด
รายวิชา 
6.  วัดผลความรูตรง
ตามสภาพจริงที่อิง
มาตรฐานรายวิชาและ
ตัวช้ีวัด ที่มีการบันทึก
ผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูของครูผูสอน 
หรือผูสังเกตการณสอน 
มี Logbook แสดงขอ
สรุปผลและแนว
ทางการแกไขพัฒนา
นักเรียนกลุมตางๆ 
ปรากฏในกิจกรรมการ
เรียนรูของหนวยการ
เรียนรู และมีการ
ปรับแกไขคะแนนเก็บ
รายตัวช้ีวัดรายวิชาที่
สอดคลองกับการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู
หรือที่ปรับปรุงแกไข มี
การวัดผลกลางภาค
เรียน และปลายภาค
เรียน เฉพาะตัวช้ีวัด
ตองรู   ที่สําคญัตรงกับ 

ระดับ 2 
  ครูรอยละ 50 ขึ้นไป มีการ
ดําเนินการตามองคประกอบ ดังน้ี  
-  มีการวิเคราะหมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดรายวิชาโดยกําหนดแหลง
ความรู หรือใบความรู ตรงกับ
มาตรฐานและตัวช้ีวัดรายวิชาใน
หนวยการเรียนรู  
 -  ไมมีการนําตัวช้ีวัดรายวิชามา
กํากับ และบูรณาการตาม
กระบวนการและขั้นตอนของหนวย
เรียนรูบูรณาการฐานทองถิ่น  
-   มีใบกิจกรรม หรือใบงาน มี
จุดประสงคการเรียนรูรายวิชาที่
กําหนดกระบวนการไดมา       ซึ่ง
คําตอบของตัวช้ีวัดรายวิชา  
-  มีตารางสอนรายวิชา แตไมมี
ตารางสอนหนวยเรียนรูบูรณาการ
ฐานทองถิ่น  
-   มีการวัดผลโดยบันทึกหลังการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู แตขาดการ
สะทอนผลปรบัปรุงศักยภาพผูเรียน
รายบุคคลตามตัวช้ีวัดวัดผล บันทึก
คะแนนเก็บครบทุกตัวช้ีวัดรายวิชา 
ระดับ 1 
    ครูนอยกวา รอยละ 50 มกีาร
ดําเนินการ     ตามองคประกอบ 
ดังน้ี  
-  มีการวิเคราะหมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดรายวิชาโดยกําหนดแหลง
ความรู หรือใบความรู ตรงกับ
มาตรฐานและตัวช้ีวัดรายวิชาใน
หนวยการเรียนรู  
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ตัวช้ีวัด 
ระดับ

กระบวนการ 

คุณภาพการดําเนินงาน ระดับเกณฑคุณภาพ แหลงขอมูล 
รองรอยหลักฐาน 

 ระดับพฤติกรรมที่
ตองการวัด 

-  ไมมีการนําตัวช้ีวัดรายวิชามา
กํากับ และบูรณาการตาม
กระบวนการและขั้นตอนของหนวย
เรียนรูบูรณาการฐานทองถิ่น  
 -   มีใบกิจกรรม หรือใบงาน แตขาด
การเช่ือมโยงจุดประสงคการเรียนรู
รายวิชาที่กําหนดกระบวนการไดมา
ซึ่งคําตอบของตัวช้ีวัดรายวิชา  
  -  มีตารางสอนรายวิชา แตไมมี
ตารางสอนหนวยเรียนรูบูรณาการ
ฐานทองถิ่น  
 -   มีการวัดผลโดยบันทึกหลังการ
จัดกิจกรรม 
การเรียนรู แตขาดการสะทอนผล
ปรับปรุงศักยภาพผูเรียนรายบุคคล
ตามตัวช้ีวัดวัดผล บันทกึคะแนนเก็บ
ครบทุกตัวช้ีวัดรายวิชา 
ระดับ 0  
      ไมมีการการดําเนินการ 

 

5.  รอยละของ
ครูผูสอน 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
และการศึกษา
คนควาอิสระ 
จัดทําหนวยการ
เรียนรูฐาน
สมรรถนะตาม
สาขาวิชาชีพ ที่
สอดคลองกับ
เสนทางการศึกษา
ตอสูการประกอบ 
อาชีพ (Career  

1. วิเคราะหผลการ
เรียนรู หรือสมรรถนะ
งาน  
- รองรับตาม
กระบวนการและ
ขั้นตอน/วิธีการเกิด
สถานการณของการ
ทํางานในหนวยฐาน 
-  สมรรถนะความรูที่
ใชเปนรายวิชาเพ่ิมเติม
ของแผนการเรียนรู 
(Program 
Education) เพ่ือการมี
งานทํา  

ระดับ 4 ครมูีการดําเนินการในสวนที่
รับผิดชอบไดต้ังแตรอยละ 80 ขึ้นไป 
ตามองคประกอบ ดังน้ี 
-  มีการวิเคราะหผลการเรียนรู  หรือ 
สมรรถนะงาน ที่ครบถวนตาม
องคประกอบ 
-  มีการจัดทําแผนการเรียนรู 
ครบถวนตามองคประกอบ  
-  มีกิจกรรมการเรียนรู หรือใบงานที่
กําหนดใหไดมาสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรูรายวิชา
กําหนดกระบวนการไดมา ซึ่งคําตอบ
ของสมรรถนะ/ทักษะ  
 

1. เอกสารตาราง
วิเคราะหผลการ
เรียนรู หรือ
สมรรถนะงาน
รายวิชาที่แสดง
ทักษะและสมรรถนะ
ความรูที่ตองการวัด 
2. เอกสารแผนการ
เรียนรู 
สําหรับแผนการ
เรียนเตรียมศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษา 
และแผนการเรียนรู
สําหรับนักเรียนช้ัน 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับ

กระบวนการ 
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Path) ของ
นักเรียน 

- กําหนดใบความรู 
หรือแหลงความรูที่ใช
อธิบายและแกปญหา
ปรากฏการณทํางาน  
-  กําหนดเทคโนโลยี
และเทคนิค การเขาถึง
แหลงความรู และ
กําหนดเครื่องมือการ
วัดผลใหตรงกับทักษะ 
สมรรถนะความรู หรือ
ผลการเรียนรู 
2.  มีการดําเนินการ
จัดทําแผนการเรียนรู 
ตามองคประกอบ ดังน้ี  
    1) แผนการเรียน
เตรียมศึกษาตอ 
ระดับอุดมศึกษา เปน
หนวยความถนัดทั่วไป 
(GAT) และหนวยความ
ถนัดทางสาขาวิชา 
(PAT)ที่มีสาระสําคัญ
ไดรับการรับรองจาก
มหาวิทยาลัยในกลุม
จังหวัด หรือเครือขาย
ภูมิภาค และจดั
แผนการเรียนรูสําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนตนในรายวิชา
เพ่ิมเติมใหเปน
หองเรียนพิเศษเฉพาะ
ทางการเรียนตอ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

-  มีการนําผลการเรียนรู หรอื
สมรรถนะงานในรายวิชาเพ่ิมเติมมา
กํากับ  และบูรณาการ   ตาม
กระบวนการและขั้นตอนของหนวย
ฐานความถนัดทางสาขาวิชา หรือ
หนวยฐานสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 
-  มีการวัดผลความรูตรงตามสภาพ
จริงที่อิงฐานสมรรถนะความรู และ
กระบวนการเกิดทักษะความรู  ทีม่ี
ครบตามองคประกอบ  
ระดับ 3  ครูมกีารดําเนินการในสวน
ที่รับผิดชอบไดต้ังแต รอยละ 60 ขึ้น
ไปตามองคประกอบ ดังน้ี 
-  มีการวิเคราะหผลการเรียนรู  หรือ 
สมรรถนะงาน ที่ครบถวนตาม
องคประกอบ 
-  มีการจัดทําแผนการเรียนรู 
ครบถวนตามองคประกอบ  
-  มีกิจกรรมการเรียนรู หรือใบงานที่
กําหนดใหไดมาสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรูรายวิชา
กําหนดกระบวนการไดมา ซึ่งคําตอบ
ของสมรรถนะ/ทักษะ  
- มีการนําผลการเรียนรู หรือ
สมรรถนะงานในรายวิชาเพ่ิมเติมมา
กํากับและบูรณาการตาม
กระบวนการและขั้นตอนของหนวย
ฐานความถนัดทางสาขาวิชา หรือ
หนวยฐานสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 
   -  มีการวัดผลความรูตรงตาม
สภาพจริงที่อิงฐานสมรรถนะความรู  

มัธยมศึกษาตอนตน
ในรายวิชาเพ่ิมเติมที่
เปนหองเรียนพิเศษ
เฉพาะทางการเรียน
ตอมัธยมศึกษาตอน
ปลายตามแผนการ
เรียน  กลุมความ
ถนัดทางสาขาวิชา 
3. เอกสารแผนการ
เรียนรู    สําหรับ
แผนการเรียนรวม
หลักสูตรทวิศึกษาที่
ตองการได 2วุฒิ 
ปวช. และระกาศนีย
บัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือ
สําหรับแผนการ
เรียนเฉพาะทาง
หองเรียนอาชีพที่
ตองการใบรับรอง
สมรรถนะ การผาน
ประสบการณ และ
ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
4. เอกสารแผนการ
เรียนรูนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน
เรียนหนวยฐาน
สมรรถนะอาชีพ
ระยะสั้นในรายวิชา
เพ่ิมเติม 
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ระดับ
กระบวนการ 

รองรอยหลักฐาน 

 แผนการเรียนกลุม
ความถนัดทาง
สาขาวิชา 
   2) แผนการเรียนรู
สําหรับแผนการเรียน
รวมหลักสูตรทวิศึกษา
ที่ตองการได 2 วุฒิ 
ปวช.   และ
ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือสําหรับแผนการ
เรียนเฉพาะทาง 
หองเรียนอาชีพที่
ตองการใบรับรอง
สมรรถนะการผาน
ประสบการณ และ
ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
ใหเปนหนวยฐาน
สมรรถนะความรูทาง
สาขาวิชาชีพ ที่มี
สมรรถนะความรู/
ทักษะ ไดรับการ
รับรองจากสถานศึกษา
อาชีวศึกษา หรือสถาน
ประกอบการที่เปน
โรงเรียนสังกัด
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน หรือ
สถาบันการศึกษาดาน
อาชีพเฉพาะทาง  โดย
มีกิจกรรมการเรียนรู 

 และกระบวนการเกิดทักษะความรูที่
มีครบตามองคประกอบ 
ระดับ 2 
ครูมีการดําเนินการในสวนที่
รับผิดชอบไดต้ังแต รอยละ  50 ขึ้น
ไป ตามองคประกอบ ดังน้ี 
  -  มีการวิเคราะหผลการเรียนรู  
หรือ สมรรถนะงาน ที่ไมครบถวน
ตามองคประกอบ ขาดการนําผลการ
เรียนรู หรือสมรรถนะงานในรายวิชา
เพ่ิมเติมมากํากับและบูรณาการตาม
ขั้นตอนฯ  
  -  มีการจัดทาํแผนการเรียนรู แตไม
ชัดเจน ครบถวนตามองคประกอบ  
   -  มีกิจกรรมการเรียนรู หรือใบ
งานที่กําหนด 
ใหไดมาสอดคลองกับจุดประสงคการ
เรียนรูรายวิชากําหนดกระบวนการ
ไดมา ซึ่งคําตอบของสมรรถนะ 
/ทักษะ  แตยังไมชัดเจน ครบถวน 
   - มีการนําผลการเรียนรู หรือ
สมรรถนะงาน         ในรายวิชา
เพ่ิมเติมมากํากับและบูรณาการตาม
กระบวนการและขั้นตอนของหนวย
ฐาน ความถนัดทางสาขาวิชา หรือ
หนวยฐานสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 
   -  มีการวัดผลความรูตรงตาม
สภาพจริงที่อิงฐานสมรรถนะความรู 
และกระบวนการเกิดทักษะความรู  
ที่มีครบตามองคประกอบ 
ระดับ 1 
ครูมีการดําเนินการในสวนที่
รับผิดชอบไดนอยกวา  

5. เอกสารแผนการ
เรียนรูสําหรับ
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนกิจกรรม
ชุมนุม หรือกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ใหมี
กระบวนการเรียนรู
เปนผูประกอบการ 
และเรียนรูการทํา
แผนผังธุรกิจ
พอเพียงหรือพัฒนา  
ตอยอดผังธุรกิจจาก
ประสบการณการ 
ประกอบการสราง
งานสรางรายได 
6. เอกสารแผนการ
เรียนรูสําหรับ
รายวิชาโครงงาน 
หรือการศึกษา
คนควาอิสระ และ
รายวิชาฝก
ประสบการณดาน
อาชีพ 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับ

กระบวนการ 
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รองรอยหลักฐาน 

 แสดงกระบวนการ
ไดมาซึ่งคําตอบตาม
สมรรถนะ/ทักษะ เปน
จุดประสงคการเรียนรู
รายวิชา มีใบความรู 
หรือแหลงความรูเปน
ตัวชวยแนะนําใหจัด
กิจกรรมการสบืคน 
แลกเปลี่ยนความรู 
และสรุปผลคําตอบ
ความรูที่ตรงกับ
สมรรถนะรายวิชาชีพ 
3) แผนการเรยีนรู
สําหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน
เรียนหนวยฐาน
สมรรถนะอาชีพระยะ
สั้นในรายวิชาเพ่ิมเติม 
ใหเปนหนวยฐาน
สมรรถนะความรูทาง
สาขาวิชาชีพ ที่มี
สมรรถนะความรู/
ทักษะ ไดรับการ
รับรองจากสถานศึกษา
อาชีวศึกษา หรือสถาน
ประกอบการที่เปน
โรงเรียนสังกัด
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน หรือ
สถาบันการศึกษาดาน
อาชีพเฉพาะทาง 

รอยละ  50 ขึน้ไป ตามองคประกอบ
ดังน้ี 
  -  มีการวิเคราะหผลการเรียนรู  
หรือ สมรรถนะงาน   ที่ไมครบถวน
ตามองคประกอบ ขาดการนําผลการ
เรียนรู หรือสมรรถนะงานในรายวิชา
เพ่ิมเติมมากํากับและบูรณาการตาม
ขั้นตอนฯ  
  -  มีการจัดทาํแผนการเรียนรู แตไม
ชัดเจน ครบถวนตามองคประกอบ  
   -  มีกิจกรรมการเรียนรู หรือใบ
งานที่กําหนด 
ใหไดมาสอดคลองกับจุดประสงคการ
เรียนรูรายวิชากําหนดกระบวนการ
ไดมา ซึ่งคําตอบของสมรรถนะ 
/ทักษะ  แตยังไมชัดเจน ครบถวน 
   - มีการนําผลการเรียนรู หรือ
สมรรถนะงานในรายวิชาเพ่ิมเติมมา
กํากับและบูรณาการตาม
กระบวนการและขั้นตอนของหนวย
ฐาน ความถนัดทางสาขาวิชา หรือ
หนวยฐานสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 
   -  มีการวัดผลความรูตรงตาม
สภาพจริงที่อิงฐานสมรรถนะความรู 
และกระบวนการเกิดทักษะความรู     
ที่มีครบตามองคประกอบ 
ระดับ 0 
      ไมมีการการดําเนินการ 

 

ตัวช้ีวัด 
ระดับ

กระบวนการ 

คุณภาพการดําเนินงาน ระดับเกณฑคุณภาพ แหลงขอมูล 
รองรอยหลักฐาน 
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 หรือ โครงราง
การศึกษาคนควาอิสระ 
ที่ใหนักเรียนเปนกลุม
หรือรายบุคคลสราง
ผลงานเชิงนวัตกรรม
ดานอาชีพที่รองรับ
แผนการเรียน หรือ
รายวิชาเพ่ิมเติม และ
สามารถนําไปใช
แกปญหาสนองความ
ตองการของทองถิ่นได
จริง 
3. ดําเนินการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู
แสดงกระบวนการ
ไดมาซึ่งคําตอบตาม
สมรรถนะ/ทักษะ เปน
จุดประสงคการเรียนรู
รายวิชา มีใบความรู 
หรือแหลงความรูเปน
ตัวชวยแนะนําใหจัด
กิจกรรมการสบืคน 
แลกเปลี่ยนความรู 
และสรุปผลคําตอบ
ความรูที่ตรงกับ
สมรรถนะรายวิชาชีพ    
4.  มีการวัดผลความรู
ตรงตามสภาพจรงิที่อิง
ฐานสมรรถนะความรู 
และกระบวนการเกิด
ทักษะความรูทีม่ี 
   1) การบันทกึผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู
ของครูผูสอน หรือ 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับ

กระบวนการ 
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 4) แผนการเรียนรู
สําหรับกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนกิจกรรมชุมนุม 
หรือกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ใหมี
กระบวนการเรียนรู   
เปนผูประกอบการ 
และเรียนรูการทํา
แผนผังธุรกิจพอเพียง 
หรือการฝก
ประสบการณดาน
อาชีพ มีรูปแบบการ
หารายไดระหวางเรียน 
หรือพัฒนาตอยอดผัง
ธุรกิจจาก
ประสบการณการ
ประกอบการสรางงาน
สรางรายได มีการคิด
โครงสรางตนทุน การ
เสียภาษี เงินทุน
หมุนเวียนแยกออก
จากบัญชีเงินออม ที่
รวมมือกับภาค
ประชาชนธุรกิจชุมชน 
SMEs หรือกลุม 
Startup เปนที่ปรึกษา 
หรือรวมการ
ประกอบการทําธุรกิจ 
5) แผนการเรียนรู
รายวิชาโครงงาน         
หรือการศึกษาคนควา
อิสระ และรายวิชา           
ฝกประสบการณดาน
อาชีพ มีการใหนักเรียน
เสนอโครงรางโครงงาน  
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ตัวช้ีวัด 
ระดับ

กระบวนการ 

คุณภาพการดําเนินงาน ระดับเกณฑคุณภาพ แหลงขอมูล 
รองรอยหลักฐาน 

    2) ผูสังเกตการณ
สอนมี Logbook 
แสดงขอสรุปผลและ
แนวทางการแกไข
พัฒนานักเรียนกลุม
ตางๆ ปรากฏใน
กิจกรรมการเรยีนรูของ
หนวยการเรียนรู และมี
การปรับแกไขคะแนน
เก็บรายตัวช้ีวัดรายวิชา
ที่สอดคลองกับการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู
หรือที่ปรับปรุงแกไข 

   

6. รอยละของ
ครูผูสอนรายวิชา
เพ่ิมเติมที่เปน
รายวิชาความ
ถนัดทาง
สาขาวิชา และ
ประเภทสาขา 
วิชาชีพ หรือ
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนดานอาชีพ 
ดําเนินการพัฒนา
และใชเครื่องมอื
วัดความ 
ถนัดทาง
สาขาวิชา 
(Measurement 
aptitude) หรอื
วัดสมรรถนะ/
ทักษะ และ
ประเมิน 

1. พัฒนาครูผูสอน
รายวิชาความถนัด 
(GAT. PAT) ทาง
สาขาวิชาในการเรียน
ตอระดับอุดมศึกษา 
ประเภทวิชาชีพ และ
สาขาวิชาชีพในการ
เรียนหลักสูตร ปวช. 
แผนการเรียนเฉพาะ
ทางหองเรียนอาชีพ 
การเรียนหนวยฐาน
สมรรถนะอาชีพระยะ
สั้นในระดับ ม.ตน และ
การจัดกิจกรรรม
พัฒนาผูเรียนดาน
อาชีพ ใหสราง
เครื่องมือวัดความถนัด
ทางสาขาวิชา วัด
สมรรถนะและทักษะ
ทางวิชาชีพ  

ระดับ 4 
   โรงเรียนและครูมีการดําเนินการได 
รอยละ 80 ขึ้นไป 
     - พัฒนาครูผูสอนตาม ID-Plan 
ครูรายวิชา 
เพ่ิมเติม รองรับกลุมเปาหมายการจัด
หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือการมี
งานทํา และกจิกรรมพัฒนาผูเรียน  
ดานอาชีพ       
   - วิเคราะหสมรรถนะและทกัษะ
การทํางานตามประเภทและสาขา
วิชาชีพ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ดานอาชีพ  
    - มีเครื่องมอืและวิธีการวัดผล
ความรู สมรรถนะ  
และทักษะการเรียนรูและการทํางาน 
ที่ไดจากการวิเคราะหผลการเรียนรู
กลุมความถนัดทางสาขาวิชา  
   -  มีเครื่องมอืประเมินคุณลกัษณะ
นิสัยการทํางาน  ดานอาชีพ  

1. เอกสาร ID-Plan 
ของครูรายวิชา
เพ่ิมเติมที่แสดงการมี
สมรรถนะการสราง
และใชเครื่องมอืวัด
ความถนัดทาง
สาขาวิชา และวัดผล
สมรรถนะและทักษะ
การทํางาน 
คุณลักษณะนิสัย 
2. เอกสารแผนการ
พัฒนาครูผูสอนวิชา
เพ่ิมเติมที่ไมผาน
เกณฑสมรรถนะการ
สรางและใช
เครื่องมือวัดผลกลุม
ความถนัดทาง
สาขาวิชา และ
ประเภทและสาขา
วิชาชีพดาน 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับ

กระบวนการ 

คุณภาพการดําเนินงาน ระดับเกณฑคุณภาพ แหลงขอมูล 
รองรอยหลักฐาน 

คุณลักษณะนิสัย
การทํางานทาง
สาขาวิชาชีพ
เพ่ือใหขอมูล
ปอนกลับแก
นักเรียนเกี่ยวกับ
การศึกษาตอและ
การประกอบ
อาชีพ 

2. วิเคราะหผลการ
เรียนรูในรายวิชา
เพ่ิมเติม     กลุมความ
ถนัดทางสาขาวิชา เพ่ือ
กําหนดเครื่องมือและ
วิธีการวัดผลสาระ
ความรูหลักทีแ่สดง
ความเช่ือมโยงกับ
กระบวนการและ
ขั้นตอนการทํากิจกรรม
การเรียนรูทาง
สาขาวิชา วิเคราะห
สมรรถนะและทักษะ
การทํางานประเภท
และสาขาวิชาชีพ และ
ทักษะการทํางานใน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ดานอาชีพ เพ่ือกําหนด
เครื่องมือและวิธีการ
วัดผลทักษะการปฏิบัติ
ที่นําความรูไปใช
อธิบายนําไปสู
สมรรถนะงาน 
3.  วิเคราะห
กระบวนการและ
ขั้นตอนการทํางานใน
กิจกรรมการเรยีนรู 
และกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน เพ่ือกําหนด
เครื่องมือและวิธีการ
ประเมินการเกิด
คุณลักษณะนิสัยการ
ทํางาน 

 ระดับ 3 
  โรงเรียนและครูมีการดําเนินการได 
รอยละ 60 ขึ้นไป 
     - พัฒนาครูผูสอนตาม ID-Plan 
ครูรายวิชา 
เพ่ิมเติม รองรับกลุมเปาหมายการจัด
หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือการมี
งานทํา และกจิกรรมพัฒนาผูเรียน
ดานอาชีพ       
   - วิเคราะหสมรรถนะและทกัษะ
การทํางานตามประเภทและสาขา
วิชาชีพ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ดานอาชีพ  
   - มีเครื่องมือและวิธีการวัดผล
ความรู สมรรถนะ  และทักษะการ
เรียนรูและการทํางาน ที่ไดจากการ
วิเคราะหผลการเรียนรูกลุมความ
ถนัดทางสาขาวิชา  และ   -  มี
เครื่องมือประเมินคุณลักษณะนิสัย
การทํางาน  ดานอาชีพ ผูเรียนดาน
อาชีพ และขาดเครื่องมือประเมิน
คุณลักษณะนิสัยการทํางานดานชีพ 
หรือขาดความชัดเจน  

  � ระดับ 2 

    โรงเรียนและครูมีการดําเนินการ
ได รอยละ 50 ขึ้นไป 
     - พัฒนาครูผูสอนตาม ID-Plan 
ครูรายวิชา 
เพ่ิมเติม รองรับกลุมเปาหมายการจัด
หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือการมี
งานทํา และกจิกรรมพัฒนาผูเรียน
ดานอาชีพ       
    - วิเคราะหสมรรถนะและทักษะ
การทํางานตามประเภทและสาขา 

สมรรถนะและทักษะ
การทํางานทางสาขา
วิชาชีพ  
3. เอกสาร
แผนการเรียน หรือ
ตารางวิเคราะหผล
การเรียนรูรายวกลุม
ความถนัดทาง
สาขาวิชา ประเภท
และสาขาวิชาชีพ 
แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนดาน
อาชีพ 
4. เครื่องมือวัดผล
ความถนัดทาง
สาขาวิชา วัดผล
สมรรถนะและทักษะ
การทํางาน และ
เครื่องมือประเมิน
คุณลักษณะนิสัยการ
ทํางาน 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับ

กระบวนการ 

คุณภาพการดําเนินงาน ระดับเกณฑคุณภาพ แหลงขอมูล 
รองรอยหลักฐาน 

  วิชาชีพ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ดานอาชีพ  
    - มีเครื่องมอืและวิธีการวัดผล
ความรู สมรรถนะ  และทักษะการ
เรียนรูและการทํางาน ที่ไดจากการ
วิเคราะหผลการเรียนรูกลุมความ
ถนัดทางสาขาวิชา  และ แตขาด
เครื่องมือประเมินคุณลักษณะนิสัย
การทํางาน  ดานอาชีพ ผูเรียนดาน
อาชีพ และขาดเครื่องมือประเมิน
คุณลักษณะนิสัยการทํางานดานชีพ 
หรือขาดความชัดเจน 
ระดับ 1 
  โรงเรียนและครูมีการดําเนินการได 
นอยกวา 
รอยละ 50  
     - พัฒนาครูผูสอนตาม ID-Plan 
ครูรายวิชา 
เพ่ิมเติม รองรับกลุมเปาหมายการจัด
หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือการมี
งานทํา และกจิกรรมพัฒนาผูเรียน  
ดานอาชีพ       
    - วิเคราะหสมรรถนะและทักษะ
การทํางานตามประเภทและสาขา
วิชาชีพ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ดานอาชีพ  
    - มีเครื่องมอืและวิธีการวัดผล
ความรู สมรรถนะ  และทักษะการ
เรียนรูและการทํางาน ที่ไดจากการ
วิเคราะหผลการเรียนรูกลุมความ
ถนัดทางสาขาวิชา  และ แตขาด
เครื่องมือประเมินคุณลักษณะนิสัย
การทํางาน  ดานอาชีพ ผูเรียนดาน
อาชีพ และขาดเครื่องมือประเมิน 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับ

กระบวนการ 

คุณภาพการดําเนินงาน ระดับเกณฑคุณภาพ แหลงขอมูล 
รองรอยหลักฐาน 

   คุณลักษณะนิสัยการทํางานดานชีพ 
หรือขาดความชัดเจน  
ระดับ 0 
      - ไมมีการการดําเนินการ หรือ
ขาดความชัดเจน 
และขาดเอกสารแหลงขอมูล 

 

7. รอยละของ
โรงเรียนมีสื่อ  
อุปกรณ ครุภัณฑ 
สิ่งอํานวยความ
สะดวกเปนไป
ตามเกณฑ
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
โรงเรียน
มัธยมศึกษา และ
มีระดับคุณภาพ
การใชงานเปนไป
ตามเกณฑ
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
โรงเรียน
มัธยมศึกษา 

1. ดําเนินการปรับปรุง
พัฒนาใหมี
หองปฏิบัติการ หอง
หรือโรงฝกงาน พ้ืนที่
หรือสถานที่ฝก
ประสบการณดาน
สาขาวิชา หรือสาขา
วิชาชีพ พรอมครุภัณฑ 
และชุดอุปกรณประจํา
หอง/โรงฝกงาน/พ้ืนที่
และสถานทีฝ่ก
ประสบการณ รองรับ
แผนการเรียน และ
หนวยฐานสมรรถนะ
อาชีพระยะสั้น โดยมี
การสํารวจความ
ตองการใชชุดครุภัณฑ 
และชุดอุปกรณจาก
ครูผูสอนสาขาวิชา 
และสาขาวิชาชีพ 
2. ดําเนินการรายงาน
จํานวนนักเรียนไปตน
สังกัด จําแนกตาม
แผนการเรียน 
สาขาวิชา และสาขา
วิชาชีพ ที่ระบุ
สถาบันการศึกษา 
สถานศึกษา หรือสวน
ราชการ/หนวยงานที ่

ระดับ 4 
    โรงเรียนมีการดําเนินการ 
     -  มีระเบียนหองปฏิบัติการ หอง
หรือโรงฝกงาน พ้ืนที่หรือสถานที่ฝก
ประสบการณดานสาขาวิชา หรือ
สาขาวิชาชีพ มีทะเบียนครุภัณฑชุด
อุปกรณประจําหอง/โรงฝกงาน/พ้ืนที่
และสถานทีฝ่กประสบการณ 
สอดคลองรองรับตรงกับแผนการ
เรียน และหนวยฐานสมรรถนะอาชีพ
ระยะสั้น จํานวน รอยละ 80 ขึ้นไป 
     -  มีการรายงานจํานวนนักเรียน 
ที่ครบถวน 
ความเพียงพอพรอมจํานวนนักเรียน
ตามสาขาวิชา และสาขาวิชาชีพ  
    - มีการประเมินเกณฑปริมาณ
และเกณฑคุณภาพ 
การใชงานของชุดครุภัณฑ ชุด
อุปกรณ ในสวนของหองปฏิบัติการ 
หองหรือโรงฝกงาน พ้ืนที่หรือสถานที่ 
ฝกประสบการณดานสาขาวิชา หรือ
สาขาวิชาชีพ เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน
มัธยมศึกษา และหรือโรงเรียน
ประถมศึกษา 
ระดับ 3 
โรงเรียนมีการดําเนินการดังตไปน้ี 
     -  มีระเบียนหองปฏิบัติการ หอง
หรือโรงฝกงาน พ้ืนที่หรือสถานที่ฝก 

1. เอกสารระเบียน
หองปฏิบัติการ หอง
หรือโรงฝกงาน พ้ืนที่
หรือสถานที่ฝก
ประสบการณ  
2. เอกสารทะเบียน
ครุภัณฑชุดอุปกรณ
ประจําหอง/โรง
ฝกงาน/พ้ืนที่และ
สถานที่ฝก
ประสบการณ สถาน
ประกอบการ และ
กลุมอาชีพอิสระ 
3. เอกสารคําสั่ง
แตงต้ังคณะกรรมใน
สวนผูเช่ียวชาญ
เฉพาะทาง และ
ครูผูสอนสาขาวิชา 
และสาขาวิชาชีพ 
กําหนดความ
ตองการชุดครุภัณฑ 
และชุดอุปกรณ 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับ

กระบวนการ 

คุณภาพการดําเนินงาน ระดับเกณฑคุณภาพ แหลงขอมูล 
รองรอยหลักฐาน 

 ทําความรวมมอื และ
รายงานความเพียงพอ
ชุดครุภัณฑ และชุด
อุปกรณประจําหอง/
โรงฝกงาน/พ้ืนที่และ
สถานที่ฝก
ประสบการณไปยังตน
สังกัด 
3. ดําเนินการประเมิน
เกณฑปริมาณและ
เกณฑคุณภาพการใช
งานของชุดครุภัณฑ 
ชุดอุปกรณ ประจํา
หองปฏิบัติการ หอง
หรือโรงฝกงาน พ้ืนที่
หรือสถานที่ฝก
ประสบการณดาน
สาขาวิชา หรือสาขา
วิชาชีพ ที่เปนไปตาม
แผนการเรียน และ
หนวยฐานสมรรถนะ
อาชีพระยะสั้น 

ประสบการณดานสาขาวิชา หรือ
สาขาวิชาชีพ มีทะเบียนครุภัณฑชุด
อุปกรณประจําหอง/โรงฝกงาน/พ้ืนที่
และสถานทีฝ่กประสบการณ 
สอดคลองรองรับตรงกับแผนการ
เรียน และหนวยฐานสมรรถนะอาชีพ
ระยะสั้น จํานวน รอยละ 60  ขึ้นไป 
     -  มีการรายงานจํานวนนักเรียน 
ที่ครบถวน 
ความเพียงพอพรอมจํานวนนักเรียน
ตามสาขาวิชา และสาขาวิชาชีพ  
    - มีการประเมินเกณฑปริมาณ
และเกณฑคุณภาพ 
การใชงานของชุดครุภัณฑ ชุด
อุปกรณ ในสวนของหองปฏิบัติการ 
หองหรือโรงฝกงาน พ้ืนที่หรือสถานที่ 
ฝกประสบการณดานสาขาวิชา หรือ
สาขาวิชาชีพ   เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน
มัธยมศึกษา และหรือโรงเรียน
ประถมศึกษา 
ระดับ 2 
    โรงเรียนมีการดําเนินการ 
     -  มีระเบียนหองปฏิบัติการ หอง
หรือโรงฝกงาน พ้ืนที่หรือสถานที่ฝก
ประสบการณดานสาขาวิชา หรือ
สาขาวิชาชีพ มีทะเบียนครุภัณฑชุด
อุปกรณประจําหอง/โรงฝกงาน/พ้ืนที่
และสถานทีฝ่กประสบการณ 
สอดคลองรองรับตรง กับแผนการ
เรียน และหนวยฐานสมรรถนะอาชีพ
ระยะสั้น  แตขาดความชัดเจน 
จํานวน รอยละ 50  ขึ้นไป 
     -  มีการรายงานจํานวนนักเรียน 
ที่ครบถวนความเพียงพอพรอม 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับ

กระบวนการ 

คุณภาพการดําเนินงาน ระดับเกณฑคุณภาพ แหลงขอมูล 
รองรอยหลักฐาน 

  จํานวนนักเรียนตามสาขาวิชา และ
สาขาวิชาชีพ  
     -  ไมมีการประเมินเกณฑ
ปริมาณและเกณฑคุณภาพ 
การใชงานของชุดครุภัณฑ ชุด
อุปกรณ ในสวนของหองปฏิบัติการ 
หองหรือโรงฝกงาน พ้ืนที่หรือสถานที่ 
ฝกประสบการณดานสาขาวิชา หรือ
สาขาวิชาชีพ   เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน
มัธยมศึกษา และหรือโรงเรียน
ประถมศึกษา 
ระดับ 1 
    โรงเรียนมีการดําเนินการ 
     -  มีระเบียนหองปฏิบัติการ หอง
หรือโรงฝกงาน  
พ้ืนที่หรือสถานที่ฝกประสบการณ
ดานสาขาวิชา หรือสาขาวิชาชีพ มี
ทะเบียนครุภัณฑชุดอุปกรณประจํา
หอง/โรงฝกงาน/พ้ืนที่และสถานที่ฝก
ประสบการณ สอดคลองรองรับตรง
กับแผนการเรยีน และหนวยฐาน
สมรรถนะอาชีพระยะสั้น  แตขาด
ความชัดเจน  
จํานวน นอยกวารอยละ 50   
     -  มีการรายงานจํานวนนักเรียน 
ที่ครบถวนความเพียงพอพรอม
จํานวนนักเรียนตามสาขาวิชา และ
สาขาวิชาชีพ 
      -  ไมมีการประเมินเกณฑ
ปริมาณและเกณฑคุณภาพ 
การใชงานของชุดครุภัณฑ ชุด
อุปกรณ ในสวนของหองปฏิบัติการ 
หองหรือโรงฝกงาน พ้ืนที่หรือสถานที่ 
ฝกประสบการณดานสาขาวิชา หรือ 

 

การขบัเคลื่อนโครงการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพ่ือการมีงานทําในศตวรรษท่ี 21 



108 
 

ตัวช้ีวัด 
ระดับ

กระบวนการ 

คุณภาพการดําเนินงาน ระดับเกณฑคุณภาพ แหลงขอมูล 
รองรอยหลักฐาน 

  สาขาวิชาชีพ   เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน
มัธยมศึกษา และหรือโรงเรียน
ประถมศึกษา 
ระดับ 0 
    ไมมีการดําเนินการ 

 

8. รอยละของ
นักเรียนมีผลงาน
เชิงนวัตกรรมการ
แกปญหาความ
ตองการของ
ชุมชน  หรือ
ผลงานเชิง
นวัตกรรมรูปแบบ
ผลิตภัณฑ  สินคา 
และบริการ ผาน
เกณฑมาตรฐาน
คุณภาพการแสดง
และประชัน
ผลงานในระดับ
จังหวัด 

1. จัดกระบวนการ
เรียนรูของนักเรียน
ปฏิบัติการสํารวจ
ปญหาความตองการ
ของชุมชนนําขอมูลเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพของ
กลุมเปาหมาย มา
กําหนดชุดของประเด็น
ขอปญหาและ
สมมติฐานของคําตอบ 
2. จัดกิจกรรมให
นักเรียน  สืบคนทฤษฎี
ความรู   นํากรอบ
ทฤษฎีความรูตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับ  สภาพ
ปญหา และเกี่ยวของ
รองรับแนวทางการ
แกปญหาของ
สมมติฐาน มาสราง
กระบวนการ 
ขั้นตอน  และวิธีการที่
เปนกิจกรรมสาํคัญตอ
การพัฒนานวัตกรรม
การแกปญหาตามขอ
สมมติฐาน 
3.  จัดกิจกรรมที่
กําหนดเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ ทรัพยากรการ 

ระดับ 4 
  - มีผลขอสรปุของประเด็นปญหา 
และสมมติฐานของขอมูลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพจากใบงาน  
  - มีขอบเขตและคุณลักษณะ
เฉพาะที่เปนคุณคาของช่ือผลงานที่
จะพัฒนาการแกปญหาเชิงนวัตกรรม  
  -  มรีายงานการสืบคนทฤษฎี
ความรูของนักเรียนรองรับแนว
ทางการแกปญหาของสมมติฐาน 
และมีโครงรางโครงงาน หรือโครงราง
การศึกษาคนควาอิสระที่มีสวนรวม
ชองภาคประชาชน  และตอยอดการ
ประกอบการ 
   - มีการประเมินผลงานโดย
เครื่องมือประเมินทักษะกระบวนการ
จนมีผลงานสามารถนําไปใชในชุมชน
ไดจริง 
   -  มีผลงานนักเรียนที่ผานเกณฑ
การประเมิน  
และผลงานถูกนําไปใชในชุมชนได
จริง ถูกจัดเก็บเขา Portfolio รอยละ
80 ขึ้นไป  และผลงาน  สงประกวด
ต้ังแตระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระดับ 3   
    - มีผลขอสรุปของประเด็นปญหา 
และสมมติฐานของขอมูลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพจากใบงาน 

1. เอกสารใบ
กิจกรรม  และ
ผลสรุป   ขอ
ประเด็นของปญหา 
และสมมติฐานของ
ขอมูลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ     
จากใบงาน 
2. เอกสารใบ
กิจกรรมและรายงาน    
การสืบคนทฤษฎี
ความรูของนักเรียน
รองรับแนวทางการ
แกปญหาของ
สมมติฐาน 
3. เอกสารโครงราง
โครงงาน หรือ
การศึกษาคนควา
อิสระ    
4. เครื่องมือประเมิน
ทักษะกระบวนการ 
5. ผลงานนักเรียนที่
ผานเกณฑการ
ประเมิน ใน 
Portfolio   
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ตัวช้ีวัด 
ระดับ

กระบวนการ 

คุณภาพการดําเนินงาน ระดับเกณฑคุณภาพ แหลงขอมูล 
รองรอยหลักฐาน 

 ดําเนินงาน โดยการมี
สวนรวมของพันธมิตร
เครือขายภาค
ประชาชน ธุรกิจชุมชน 
SMEs หรือกลุม Starts 
Up เปนที่ปรึกษาโครง
รางโครงงานและตอ
ยอดนําลิขสิทธ์ิทาง
ปญญา   ไป
ประกอบการ 
4. ประเมินผลงานโดย
มีเครื่องมือประเมินผล
งานจากรายวิชาหรือ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
และชุมชนนําไปใชได
จริง มีผลงานสง
ประกวดระดับจังหวัด 
หรือระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา หรอื
ระดับประเทศ และ
ผลงานถูกนําไปใชไดใน
ชุมชนไดจริง 

   - มีขอบเขตและคุณลกัษณะ
เฉพาะที่เปนคุณคาของช่ือผลงานที่
จะพัฒนาการแกปญหา เชิง
นวัตกรรม   
  -  มีรายงานการสืบคนทฤษฎี
ความรูของนักเรียนรองรับแนว
ทางการแกปญหาของสมมติฐาน 
และมีโครงรางโครงงาน หรือโครงราง
การศึกษาคนควาอิสระที่มีสวนรวม
ของภาคประชาชน และตอยอดการ
ประกอบการ 
   - มีการประเมินผลงานโดย
เครื่องมือประเมินทักษะกระบวนการ
จนมีผลงานสามารถนําไปใชในชุมชน
ไดจริง 
   - มีผลงานนักเรียนที่ผานเกณฑ
การประเมิน  
และผลงานถูกนําไปใชในชุมชนได
จริง ถูกจัดเก็บเขา Portfolio รอยละ  
60 ขึ้นไป  และผลงาน  สงประกวด
ต้ังแตระดับสถานศึกษาขึ้นไป 
ระดับ 2 
    - มีผลขอสรุปของประเด็นปญหา 
และสมมติฐานของขอมูลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพจากใบงาน แต
รองรอยหลักฐานไมชัดเจน 
   - มีขอบเขตและคุณลกัษณะ
เฉพาะที่เปนคุณคาของช่ือผลงานที่
จะพัฒนาการแกปญหา เชิง
นวัตกรรม  แตรองรอยหลักฐานไม
ชัดเจน 
  -  มรีายงานการสืบคนทฤษฎี
ความรูของนักเรียนรองรับแนว
ทางการแกปญหาของสมมติฐาน 

6. โลรางวัล หรือ ใบ
ประกาศ 
 ผลงานนักเรียน 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับ

กระบวนการ 

คุณภาพการดําเนินงาน ระดับเกณฑคุณภาพ แหลงขอมูล 
รองรอยหลักฐาน 

  และมีโครงรางโครงงาน หรือโครงราง
การศึกษาคนควาอิสระที่มีสวนรวม
ของภาคประชาชน และตอยอดการ
ประกอบการ 
   - มีการประเมินผลงานโดย
เครื่องมือประเมินทักษะกระบวนการ
จนมีผลงานสามารถนําไปใชในชุมชน
ไดจริง 
   - มผีลงานนักเรียนที่ผานเกณฑ
การประเมิน  
และผลงานถูกนําไปใชในชุมชนได
จริง ถูกจัดเก็บเขา Portfolio รอยละ 
50 ขึ้นไป  และผลงาน   
สงประกวดต้ังแตระดับสถานศึกษา
ขึ้นไป 
ระดับ 1 
    - มีผลขอสรุปของประเด็นปญหา 
และสมมติฐานของขอมูลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพจากใบงาน แต
รองรอยหลักฐานไมชัดเจน 
   - มขีอบเขตและคุณลกัษณะ
เฉพาะที่เปนคุณคาของช่ือผลงานที่
จะพัฒนาการแกปญหา           เชิง
นวัตกรรม  แตรองรอยหลักฐานไม
ชัดเจน 
  -  มรีายงานการสืบคนทฤษฎี
ความรูของนักเรียนรองรับแนว
ทางการแกปญหาของสมมติฐานและ
มีโครงรางโครงงาน หรือโครงราง
การศึกษาคนควาอิสระที่มีสวนรวม
ของภาคประชาชน และตอยอดการ
ประกอบการ แตรองรอยหลักฐานไม
ชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับ

กระบวนการ 

คุณภาพการดําเนินงาน ระดับเกณฑคุณภาพ แหลงขอมูล 
รองรอยหลักฐาน 

     - มีการประเมินผลงานโดย
เครื่องมือประเมินทักษะกระบวนการ
จนมีผลงานสามารถนําไปใชในชุมชน
ไดจริง 
   - มีผลงานนักเรียนที่ผานเกณฑ
การประเมิน  
และผลงานถูกนําไปใชในชุมชนได
จริง ถูกจัดเก็บเขา Portfolio นอย
กวารอยละ 50 และผลงาน 
สงประกวดต้ังแตระดับสถานศึกษา
ขึ้นไป 
  ระดับ 0 
       ไมมกีารดําเนินการ หรือการ
ดําเนินการยังไมชัดเจน 

 

 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ตัวช้ีวัดระดับ
โครงการ 

กลุมเปาหมาย คุณภาพการ
ดําเนินงาน 

นํ้าหนักคะแนน ระดับเกณฑคุณภาพ 

1. รอยละของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่มี
เครือขายความ
รวมมือภาครัฐ 
และเอกชนในการ
จัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพ่ือการมี
งานทําให
สอดคลองกับความ
ตองการ สาขา 

สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา     
จํานวน 225 
เขต 2. ศูนย
การศึกษาพิเศษ 
จํานวน 6 ศูนย
ภาค 

1. มีคุณภาพการ
ดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดระดับ
กิจกรรมที ่1 
2. มีคุณภาพการ
ดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดระดับ
กิจกรรมที ่3   

- ตัวช้ีวัดระดับ
กิจกรรม 
  กิจกรรมที่ 1 
นํ้าหนัก  20  
คะแนน 
- ตัวช้ีวัดระดับ
กิจกรรม 
  กิจกรรมที่ 3 
นํ้าหนัก  20  
คะแนน 

ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรม
ที่ 1 

� ระดับคุณภาพ  4 

� ระดับคุณภาพ  3 

� ระดับคุณภาพ  2 

� ระดับคุณภาพ  1 

� ระดับคุณภาพ  0 
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ตัวช้ีวัดระดับ
โครงการ 

กลุมเปาหมาย คุณภาพการ
ดําเนินงาน 

นํ้าหนักคะแนน ระดับเกณฑคุณภาพ 

วิชาชีพของพ้ืนที่ 
กลุมจังหวัด และ
ภูมิภาค 

    ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรม
ที่ 3 

� ระดับคุณภาพ  4 

� ระดับคุณภาพ  3 

� ระดับคุณภาพ  2 

� ระดับคุณภาพ  1 

� ระดับคุณภาพ  0 

 

ตัวช้ีวัดระดับ
โครงการ 

กลุมเปาหมาย คุณภาพการ
ดําเนินงาน 

นํ้าหนักคะแนน ระดับเกณฑคุณภาพ 

2. รอยละของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่ม ี
สารสนเทศความ
ตองการสาขา
วิชาชีพ และ
สารสนเทศเพ่ือการ
จัดการเรียนรูเพ่ือ
ใชใน 
การวางแผน 
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และ
กระบวนการ
จัดการเรียนรูให
ตอบสนอง 
ความตองการ
กําลังคนของพ้ืนที่ 
และศักยภาพ 
ของผูเรียน 

สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  
จํานวน 225 
เขต 2. ศูนย
การศึกษาพิเศษ 
จํานวน 6 ศูนย
ภาค 

 1. มีคุณภาพการ
ดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดระดับ
กิจกรรมที ่1 
2. มีคุณภาพการ
ดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดระดับ
กิจกรรมที ่7   

ตัวช้ีวัดระดับ
กิจกรรม 
กิจกรรมที ่1 
นํ้าหนัก  20  
คะแนน 
ตัวช้ีวัดระดับ
กิจกรรม 
กิจกรรมที ่7 
นํ้าหนัก  20  
คะแนน 

ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรม
ที่ 1 

� ระดับคุณภาพ  4 

� ระดับคุณภาพ  3 

� ระดับคุณภาพ  2 

� ระดับคุณภาพ  1 

� ระดับคุณภาพ  0 

ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรม
ที่ 7 

� ระดับคุณภาพ  4 

� ระดับคุณภาพ  3 

� ระดับคุณภาพ  2 

� ระดับคุณภาพ  1 

� ระดับคุณภาพ  0 
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ตัวช้ีวัดระดับ
โครงการ 

กลุมเปาหมาย คุณภาพการ
ดําเนินงาน 

นํ้าหนักคะแนน ระดับเกณฑคุณภาพ 

3. รอยละของ
โรงเรียนที่มีการ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
แผนการเรียนรู 
กระบวนการ
จัดการเรียนรู และ
การวัดประเมินผล
เพ่ือรองรับ 
ความตองการตาม
สาขาวิชาชีพ 

1. สํานักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษา 
จํานวน 225 
เขต 2. ศูนย
การศึกษา
พิเศษ จํานวน 
6 ศูนยภาค 

 1. มีคุณภาพการ
ดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดระดับ
กิจกรรมที ่2 
2. มีคุณภาพการ
ดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดระดับ
กิจกรรมที ่4 
3. มีคุณภาพการ
ดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดระดับ
กิจกรรมที ่5 
4. มีคุณภาพการ
ดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดระดับ
กิจกรรมที ่6   
5. มีคุณภาพการ
ดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดระดับ
กิจกรรมที ่8   

ตัวช้ีวัดระดับ
กิจกรรม 
กิจกรรมที ่2 
นํ้าหนัก  30  
คะแนน 
ตัวช้ีวัดระดับ
กิจกรรม  
กิจกรรมที ่4 
นํ้าหนัก  30  
คะแนน 
ตัวช้ีวัดระดับ
กิจกรรม 
กิจกรรมที ่5 
นํ้าหนัก  40  
คะแนน 
ตัวช้ีวัดระดับ
กิจกรรม 
กิจกรรมที ่6 
นํ้าหนัก  20  
คะแนน 
ตัวช้ีวัดระดับ
กิจกรรม 
กิจกรรมที ่8 
นํ้าหนัก  20  
คะแนน 

ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรม
ที่ 2 

� ระดับคุณภาพ  4 

� ระดับคุณภาพ  3 

� ระดับคุณภาพ  2 

� ระดับคุณภาพ  1 

� ระดับคุณภาพ  0 

ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรม
ที่ 4 

� ระดับคุณภาพ  4 

� ระดับคุณภาพ  3 

� ระดับคุณภาพ  2 

� ระดับคุณภาพ  1 

� ระดับคุณภาพ  0 

ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรม
ที่ 5 

� ระดับคุณภาพ  4 

� ระดับคุณภาพ  3 

� ระดับคุณภาพ  2 

� ระดับคุณภาพ  1 

� ระดับคุณภาพ  0 

ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรม
ที่ 6 

� ระดับคุณภาพ  4 

� ระดับคุณภาพ  3 

� ระดับคุณภาพ  2 

� ระดับคุณภาพ  1 

� ระดับคุณภาพ  0 

ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรม
ที่ 8 

� ระดับคุณภาพ  4 
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ตัวช้ีวัดระดับ
โครงการ 

กลุมเปาหมาย คุณภาพการ
ดําเนินงาน 

นํ้าหนักคะแนน ระดับเกณฑคุณภาพ 

     � ระดับคุณภาพ  3 

� ระดับคุณภาพ  2 

� ระดับคุณภาพ  1 

� ระดับคุณภาพ  0 

 

ตัวช้ีวัดระดับ
โครงการ 

กลุมเปาหมาย คุณภาพการ
ดําเนินงาน 

นํ้าหนักคะแนน ระดับเกณฑคุณภาพ 

4. รอยละของ
โรงเรียนมีการจัด
กระบวนการ 
แนะแนวให
นักเรียนคนพบ
บุคลิกภาพ และ 
ความถนัดของ
ตนเอง จัดวาง
เสนทางการศึกษา
ตอสูการประกอบ
อาชีพ สอดคลอง
กับความตองการ 
สาขาวิชา และ
สาขาวิชาชีพของ
พ้ืนที่ 

1. สํานักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษา 
จํานวน 225 
เขต 
2. ศูนย
การศึกษา
พิเศษ จํานวน 
6 ศูนยภาค 

 1. มีคุณภาพการ
ดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดระดับ
กิจกรรมที ่3   
2. มีคุณภาพการ
ดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดระดับ
กิจกรรมที ่8   

ตัวช้ีวัดระดับ
กิจกรรม 
กิจกรรมที ่3 
นํ้าหนัก  20  
คะแนน 
ตัวช้ีวัดระดับ
กิจกรรม 
กิจกรรมที ่8 
นํ้าหนัก  20  
คะแนน 

ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรม
ที่ 3 

� ระดับคุณภาพ  4 

� ระดับคุณภาพ  3 

� ระดับคุณภาพ  2 

� ระดับคุณภาพ  1 

� ระดับคุณภาพ  0 

ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรม
ที่ 8 

� ระดับคุณภาพ  4 

� ระดับคุณภาพ  3 

� ระดับคุณภาพ  2 

� ระดับคุณภาพ  1 

� ระดับคุณภาพ  0 
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ขอบเขตการติดตามและประเมินผล ระดับโรงเรียน 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม กลุมเปาหมาย คะแนน
ตัวช้ีวัด 

กิจกรรม 
การดําเนินงาน 

ไตรมาส 
ที่ทํางานสําเร็จ 

1. รอยละของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่มี
สารสนเทศลักษณะ
อาชีพ ความ
ตองการสาขา
วิชาชีพ แหลง
เรียนรูสถาน
ประกอบการ กลุม
อาชีพอิสระใน
พ้ืนที่/จังหวัด/กลุม
จังหวัด 

1. โรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา 
จํานวน  
2,358 โรง 
2. โรงเรียนขยาย
โอกาสสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา 
จํานวน 256 โรง  
3. โรงเรียนสังกัด
สํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 
จํานวน 105 โรง 

20 1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
การใหบริการสารสนเทศทีถ่กูตอง 
ครบถวน และเปนปจจุบัน เกี่ยวกับ
ลักษณะอาชีพ ความตองการสาขา
วิชาชีพ แหลงเรียนรู สถาน
ประกอบการ กลุมอาชีพอิสระใน
พ้ืนที่/จังหวัด/กลุมจังหวัด แก
โรงเรียนในสังกัด เพ่ือนําไปใชใน
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือ
การมีงานทํา และจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนดานการแนะแนว 
2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
การจัดต้ังศูนยการใหบริการ
สารสนเทศระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
3. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
การใหบริการขอมูลสารสนเทศ
หลากหลายชองทาง และสามารถ
เขาถึงไดงาย 

 

2. รอยละของ
โรงเรียนที่มี
หลักสูตร
สถานศึกษาและ
แผนการเรียนที่
สอดคลองกับ
สารสนเทศ ความ
ตองการสาขา
วิชาชีพในพ้ืนที่/
จังหวัด/กลุม
จังหวัด 

1. โรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา 
จํานวน  
2,358 โรง 
2. โรงเรียนขยาย
โอกาสสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา 
จํานวน 256 โรง  
3. โรงเรียนสังกัด
สํานักบริหารงาน 

30 1. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่แสดง
แผนการเรียน หรือรายวิชาเพ่ิมเติม 
มีโครงสรางเวลา และโครงสราง
รายวิชารองรับกลุมความถนัดทาง
สาขาวิชาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือประเภทวิชาชีพ/สาขา
วิชาชีพสําหรับหลักสูตรเรียนรวม 
ทวิศึกษา หรือแผนการเรียนเฉพาะ
ทางหองเรียนอาชีพในระดับ ม.
ปลาย หรือหนวยฐานสมรรถนะ
อาชีพระยะสั้นในระดับ ม.ตน หรือ
หองเรียนพิเศษความเปนเลิศทาง
วิชาการ ระดับ ม.ตน ในการเตรียม
นักเรียนเขาเรียนแผนการเรยีน 
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ตัวช้ีวัดกิจกรรม กลุมเปาหมาย คะแนน
ตัวช้ีวัด 

กิจกรรม 
การดําเนินงาน 

ไตรมาส 
ที่ทํางานสําเร็จ 

 การศึกษาพิเศษ 
จํานวน 105 โรง 

 ม.ปลาย หรือแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนดานอาชีพสําหรับ
นักเรียนระดับประถม ศึกษา และ
ระดับอ่ืน 
2. มีความรวมมือกับสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศกึษา
สังกัดอาชีวศึกษา กศน. หรือ
สถาบัน การศกึษาระดับอุดมศึกษา 
ที่แสดงวัตถุประสงคการรวมกัน
จัดทําและรับรองหลักสูตรรายวิชา  
เพ่ือการมีงานทําของสถานศึกษา 
การสนับสนุนสื่อสิ่งอํานวยความ
สะดวกการฝกทักษะสมรรถนะงาน 
สงเสริมเรียนกระบวนการเรียนรู 
การวัดผลตามสภาพจริง และ
ประเมินผลสมดุลเชิงคุณภาพ 
3. มีการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาที่แสดงการบูรณาการ
ในรายวิชาพ้ืนฐานกับบริบท
สภาพแวดลอมของทองถิ่นนํามี
การนําช่ัวโมงตอสัปดาห และ
ตัวช้ีวัดรายวิชาของ 8 กลุมสาระ
การเรียนรูไปออกแบบหนวยการ
เรียนรูบูรณาการฐานทองถิ่นโดย
จัดตารางสอนตามกระบวนการ 
โดยตัวช้ีวัดและช่ัวโมงตอสัปดาหที่
เหลือจัดตารางสอนเปนรายวิชา 
4. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ในสวนกิจกรรมชุมนุม และ
กิจกรรมเสรมิหลักสูตรแสดงถึงการ
เรียนรูเปนผูประกอบการ การ
เรียนรูทําธุรกิจพอเพียงที่แกปญหา
สนองความตองการของชุมชน  
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ตัวช้ีวัดกิจกรรม กลุมเปาหมาย คะแนน
ตัวช้ีวัด 

กิจกรรม 
การดําเนินงาน 

ไตรมาส 
ที่ทํางานสําเร็จ 

   และมีการรวมมือกับภาคประชาชน
ธุรกิจชุมชน SMEs กลุม Start Up 
5. มีการจัดกิจกรรมการทํา
โครงงาน หรือวิจัย หรือศึกษา
คนควาอิสระ หรือเรียนรูฝก
ประสบการณดานอาชีพ รองรับ
การพัฒนาตอยอดสมรรถนะดาน
อาชีพ 1 คน 1 นวัตกรรมนักเรียน 
ที่ผานเกณฑคณุภาพ 

 

3. รอยละของครู
แนะแนวและครูที่
ปรึกษาไดรับ 
การพัฒนาให
สามารถจัด
กิจกรรมให
นักเรียนมีเสนทาง
การศึกษาตอสูการ
ประกอบอาชีพ 
(Career Path) 

1. ศูนยแนะแนว
จังหวัดประจําเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
2. ศูนยแนะแนว
ประจําเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา 3. 
ศูนยแนะแนว
สํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 
จํานวน 77 ศูนย 

 1. ประสานการดําเนินงานระหวาง 
กศจ. สพท. โรงเรียน ขอรับการ
สนับสนุน  ขอมูล สารสนเทศความ
ตองการสาขาวิชาชีพ และลักษณะ
อาชีพในแตละกลุมประเภทอาชีพ
ใหโรงเรียนนําไปจัดสภาพ
บรรยากาศการเรียนรู และ
กิจกรรมการเรยีนรูในช่ัวโมงแนะ
แนวที่เปนวิถีการดํารงชีวิต อาชีพ
สรางงานสรางรายไดของทองถิ่น 
และอาชีพแหงศตวรรษที่ 21 
2. พัฒนาครูแนะแนว และการ
ขยายผลถึงครทูี่ปรึกษา หรือครู
ประจําช้ัน ใหมีทักษะการใชแบบ
วัดความสนใจความถนัด และ
บุคลิกภาพใหกับนักเรียน และ
สามารถสนับสนุนใหนักเรียนทํา
แบบสะสมผลงาน (ID-Plan) และ
จัดกิจกรรมการใหคําปรึกษา
นักเรียน และผูปกครองจัดวาง
เสนทางการเรียนสูอาชีพ 
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ตัวช้ีวัดกิจกรรม กลุมเปาหมาย คะแนน
ตัวช้ีวัด 

กิจกรรม 
การดําเนินงาน 

ไตรมาส 
ที่ทํางานสําเร็จ 

4. รอยละของ
ครูผูสอนรายวิชา
พ้ืนฐาน 8 กลุม
สาระ 
การเรียนรู มีการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู ตาม
มาตรฐาน 
การเรียนรู และ
ตัวช้ีวัดที่บูรณาการ
การเรียนรูและ
ตัวช้ีวัดที่บูรณาการ
อาชีพตามบริบท
พ้ืนที่ 

1. ครูในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
จํานวน 2,358 โรง  
2. ครูในโรงเรียน
ขยายโอกาส สงักัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา 
จํานวน 265 โรง 
3. ครูในโรงเรียน
สังกัดสํานัก
บริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 
จํานวน 105 โรง 

30 1. วิเคราะหมาตรฐานและตัวช้ีวัด
รายวิชา กําหนดแหลงความรู หรือ 
ใบความรูใหตรงกับสถานการณ
ความรูของตัวช้ีวัด กําหนด
เทคโนโลยีและเทคนิคการเขาถึง
แหลงความรู และกําหนดเครื่องมือ
การวัดผลใหตรงกับระดับ
พฤติกรรมที่ตองการวัดของตัวช้ีวัด 
2. วิเคราะหกระบวนการและ
ขั้นตอน/วิธีการเกิดสถานการณ
ของแหลงเรียนรูที่ใชเปนหลกัสูตร
ทองถิ่นของสถานศึกษา นําตัวช้ีวัด
รายวิชาของ 8 กลุมสาระการ
เรียนรูมากํากับกระบวนการและ
ขั้นตอนเพ่ือใชอธิบายและ
แกปญหาปรากฏการณ 
3. จัดทําแผนการเรียนรู ที่มี
องคประกอบของกระบวนการเกิด
สถานการณของแหลงเรียนรูเปน
หนวยการเรียนรูบูรณาการ มี
ตัวช้ีวัดควรรู และตัวช้ีวัดตองรูที่ทํา
ความเขาใจไดงาย กํากับ
กระบวนการหนวยเรียนรูบูรณา
การ และตัวช้ีวัดตองรูที่สําคัญ 
4. จัดตารางสอนหนวยเรียนรู
บูรณาการตามกระบวนการ และ
ขั้นตอน/วิธีการของสถานการณ
หลักสูตรสถานศึกษาอิง
สถานการณของทองถิ่น และจัด
ตารางสอนหนวยเรียนรูที่ไมไดนํา
ตัวช้ีวัดรายวิชามาบูรณาการเปน
ตารางสอนรายวิชา 
5. กํากับกระบวนการของหนวย
เรียนรูที่ไมไดนํามาบูรณาการและ
จัดสอนเปนรายวิชา มีกิจกรรมการ
เรียนรูแสดงกระบวนการไดมาซึ่ง 
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ตัวช้ีวัดกิจกรรม กลุมเปาหมาย คะแนน
ตัวช้ีวัด 

กิจกรรม 
การดําเนินงาน 

ไตรมาส 
ที่ทํางานสําเร็จ 

   คําตอบตามตัวช้ีวัดรายวิชาเปน
จุดประสงคการเรียนรู มใีบ
กิจกรรมแสดงกิจกรรมการเรยีนรู
ไดมาซึ่งคําตอบ มีใบความรู หรือ
แหลงความรูเปนตัวชวยแนะนําให
จัดกิจกรรมการสืบคน แลกเปลี่ยน
ความรู และสรปุผลคําตอบความรู
ที่ตรงกับมาตรฐานและตัวช้ีวัด
รายวิชา 
6. วัดผลความรูตรงตามสภาพจริง
ที่อิงมาตรฐานรายวิชาและตัวช้ีวัด 
ที่มีการบันทึกผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรูของครูผูสอน หรือผู
สังเกตการณสอน มี Logbook 
แสดงขอสรุปผลและแนวทางการ
แกไขพัฒนานักเรียนกลุมตางๆ 
ปรากฏในกิจกรรมการเรียนรูของ
หนวยการเรียนรู และมีการปรับแก
ไขคะแนนเก็บรายตัวช้ีวัดรายวิชาที่
สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูหรือที่ปรับปรุงแกไข มกีาร
วัดผลกลางภาคเรียน และปลาย
ภาคเรียน เฉพาะตัวช้ีวัดตองรูที่
สําคัญตรงกับระดับพฤติกรรมที่
ตองการวัด 

 

5.  รอยละของ
ครูผูสอนรายวิชา
เพ่ิมเติม และ
การศึกษาคนควา
อิสระ จัดทําหนวย
การเรียนรูฐาน
สมรรถนะตาม
สาขาวิชาชีพ ที่
สอดคลองกับ 

1. ครูในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
จํานวน 2,358 โรง 
2. ครูในโรงเรียน
ขยายโอกาส สงักัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่ 
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ตัวช้ีวัดกิจกรรม กลุมเปาหมาย คะแนน
ตัวช้ีวัด 

กิจกรรม 
การดําเนินงาน 

ไตรมาส 
ที่ทํางานสําเร็จ 

เสนทางการศึกษา
ตอสู 
การประกอบ 
อาชีพ (Career 
Path) ของนักเรียน 

การศึกษา
ประถมศึกษา 
จํานวน 256 โรง 
3. ครูในโรงเรียน
สังกัดสํานัก
บริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 
จํานวน 105 โรง 

 1. วิเคราะหผลการเรียนรู หรือ
สมรรถนะงาน 

 1.1 รองรับตามกระบวนการ
และขั้นตอน/วิธีการเกิด
สถานการณของการทํางานใน
หนวยฐาน 

1.2 สมรรถนะความรูที่ใชเปน
รายวิชาเพ่ิมเติมของแผนการเรียนรู 
(Program Education) เพ่ือการมี
งานทํา 

1.3 กําหนดใบความรู หรือแหลง
ความรูที่ใชอธิบายและแกปญหา
ปรากฏการณทํางาน 

1.4 กําหนดเทคโนโลยีและ
เทคนิค การเขาถึงแหลงความรู 
และกําหนดเครื่องมือการวัดผลให
ตรงกับทักษะ สมรรถนะความรู 
หรือผลการเรียนรู 
2. มีการดําเนินการจัดทําแผนการ
เรียนรูตามองคประกอบ ดังน้ี 

2.1 แผนการเรยีนเตรียมศึกษา
ตอระดับอุดมศึกษา 
เปนหนวยความถนัดทั่วไป (GAT) 
และหนวยความถนัดทางสาขาวิชา 
(PAT)ที่มีสาระสําคัญไดรับการ
รับรองจากมหาวิทยาลัยในกลุม
จังหวัด หรือเครือขายภูมิภาค และ
จัดแผนการเรยีนรูสําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนตนในรายวิชา
เพ่ิมเติมใหเปนหองเรียนพิเศษ
เฉพาะทางการเรียนตอมัธยมศึกษา
ตอนปลายแผนการเรียนกลุมความ
ถนัดทางสาขาวิชา 

2.2 แผนการเรยีนรูสําหรับ
แผนการเรียนรวมหลักสูตรทวิ
ศึกษาที่ตองการได 2 วุฒิ ปวช.  
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ตัวช้ีวัดกิจกรรม กลุมเปาหมาย คะแนน
ตัวช้ีวัด 

กิจกรรม 
การดําเนินงาน 

ไตรมาส 
ที่ทํางานสําเร็จ 

   และประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือสําหรับแผนการ
เรียนเฉพาะทาง หองเรียนอาชีพที่
ตองการใบรับรองสมรรถนะการ
ผานประสบการณ และ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ใหเปนหนวยฐานสมรรถนะ
ความรูทางสาขาวิชาชีพที่มี
สมรรถนะความรู/ทักษะ ไดรบัการ
รับรองจากสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
หรือสถานประกอบการที่เปน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
หรือสถาบันการศึกษาดานอาชีพ
เฉพาะทาง โดยมีกิจกรรมการ
เรียนรูแสดงกระบวนการไดมาซึ่ง
คําตอบตามสมรรถนะ/ทักษะ เปน
จุดประสงคการเรียนรูรายวิชา มีใบ
ความรู หรือแหลงความรูเปนตัว
ชวยแนะนําใหจัดกิจกรรมการ
สืบคน แลกเปลี่ยนความรู และ
สรุปผลคําตอบความรูที่ตรงกับ
สมรรถนะรายวิชาชีพ 

2.3 แผนการเรยีนรูสําหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนเรียน
หนวยฐานสมรรถนะอาชีพระยะสั้น
ในรายวิชาเพ่ิมเติม ใหเปนหนวย
ฐานสมรรถนะความรูทางสาขา
วิชาชีพที่มีสมรรถนะความรู/ทักษะ 
ไดรับการรับรองจากสถานศึกษา
อาชีวศึกษา หรือสถาน
ประกอบการที่เปนโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
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ตัวช้ีวัดกิจกรรม กลุมเปาหมาย คะแนน
ตัวช้ีวัด 

กิจกรรม 
การดําเนินงาน 

ไตรมาส 
ที่ทํางานสําเร็จ 

   เอกชนหรือสถาบัน การศึกษาดาน
อาชีพเฉพาะทาง 

2.4 แผนการเรียนรูสําหรับ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนกิจกรรม
ชุมนุม หรือกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
ใหมีกระบวนการเรียนรูเปน
ผูประกอบการ และเรียนรูการทํา
แผนผังธุรกิจพอเพียงหรือการฝก
ประสบการณดานอาชีพ มีรูปแบบ
การหารายไดระหวางเรียน หรือ
พัฒนาตอยอดผังธุรกิจจาก
ประสบการณการประกอบ การ
สรางงานสรางรายได มีการคิด
โครงสรางตนทุน การเสียภาษี 
เงินทุนหมุนเวียนแยกออกจาก
บัญชีเงินออม ที่รวมมือกับภาค
ประชาชนธุรกิจชุมชน SMEs หรือ
กลุม Startup เปนที่ปรึกษา หรือ
รวมการประกอบการทําธุรกิจ 

2.5 แผนการเรียนรูรายวิชา
โครงงาน หรือการศึกษาคนควา
อิสระ และรายวิชาฝก
ประสบการณดานอาชีพ มีการให
นักเรียนเสนอโครงรางโครงงาน 
หรือโครงรางการศึกษาคนควา
อิสระที่ใหนักเรียนเปนกลุมหรือ
รายบุคคลสรางผลงานเชิง
นวัตกรรมดานอาชีพที่รองรับ
แผนการเรียน หรือรายวิชาเพ่ิมเติม 
และสามารถนําไปใชแกปญหา
สนองความตองการของทองถิ่นได
จริง 
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ตัวช้ีวัดกิจกรรม กลุมเปาหมาย คะแนน
ตัวช้ีวัด 

กิจกรรม 
การดําเนินงาน 

ไตรมาส 
ที่ทํางานสําเร็จ 

   3. ดําเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแสดงกระบวนการไดมาซึ่ง
คําตอบตามสมรรถนะ/ทักษะ เปน
จุดประสงคการเรียนรูรายวิชา มีใบ
ความรู หรือแหลงความรูเปนตัว
ชวยแนะนําใหจัดกิจกรรมการ
สืบคน แลกเปลี่ยนความรู และ
สรุปผลคําตอบความรูที่ตรงกับ
สมรรถนะรายวิชาชีพ  
4. มีการวัดผลความรูตรงตาม
สภาพจริงที่อิงฐานสมรรถนะ
ความรู และกระบวนการเกิดทักษะ
ความรูที่ม ี

4.1 การบันทึกผลการจัด
กิจกรรมการเรยีนรูของครูผูสอน 
หรือ 

4.2 ผูสังเกตการณสอนมี 
Logbook แสดงขอสรุปผลและ
แนวทางการแกไขพัฒนานักเรียน
กลุมตางๆ ปรากฏในกิจกรรมการ
เรียนรูของหนวยการเรียนรู และมี
การปรับแกไขคะแนนเก็บราย
ตัวช้ีวัดรายวิชาที่สอดคลองกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูหรือที่
ปรับปรุงแกไข 

 

6. รอยละของ
ครูผูสอนรายวิชา
เพ่ิมเติมที่เปน
รายวิชาความถนัด
ทางสาขาวิชา และ
ประเภทสาขา
วิชาชีพ หรือ
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนดานอาชีพ 
ดําเนินการพัฒนา
และใชเครื่องมอืวัด 

1. ครูในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
จํานวน 2,358 โรง 
2. ครูในโรงเรียน
ขยายโอกาส สงักัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา 
จํานวน 256 โรง 

 1. พัฒนาครูผูสอนรายวิชาความ
ถนัด (GAT. PAT) ทางสาขาวิชาใน
การเรียนตอระดับอุดมศึกษา 
ประเภทวิชาชีพ และสาขาวิชาชีพ
ในการเรียนหลกัสูตร ปวช. 
แผนการเรียนเฉพาะทางหองเรียน
อาชีพ การเรียนหนวยฐาน
สมรรถนะอาชีพระยะสั้นในระดับ 
ม.ตน และการจัดกิจกรรรมพัฒนา
ผูเรียนดานอาชีพ ใหสรางเครื่องมือ  
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ตัวช้ีวัดกิจกรรม กลุมเปาหมาย คะแนน
ตัวช้ีวัด 

กิจกรรม 
การดําเนินงาน 

ไตรมาส 
ที่ทํางานสําเร็จ 

ความถนัดทาง
สาขาวิชา 
(Measurement 
aptitude) หรอืวัด
สมรรถนะ/ทักษะ 
และประเมิน
คุณลักษณะนิสัย
การทํางานทาง
สาขาวิชาชีพเพ่ือให
ขอมูลปอนกลบัแก
นักเรียนเกี่ยวกับ
การศึกษาตอและ
การประกอบอาชีพ 

3. ครูในโรงเรียน
สังกัดสํานัก
บริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 
จํานวน 105 โรง 

 วัดความถนัดทางสาขา วิชา วัด
สมรรถนะและทักษะทางวิชาชีพ 
2. วิเคราะหผลการเรียนรูใน
รายวิชาเพ่ิมเติมกลุมความถนัดทาง
สาขาวิชา เพ่ือกําหนดเครื่องมือ
และวิธีการวัดผลสาระความรูหลัก
ที่แสดงความเช่ือมโยงกับ
กระบวนการและขั้นตอนการทํา
กิจกรรมการเรยีนรูทางสาขาวิชา 
วิเคราะหสมรรถนะและทักษะการ
ทํางานประเภทและสาขาวิชาชีพ 
และทักษะการทํางานในกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนดานอาชีพ เพ่ือ
กําหนดเครื่องมือและวิธีการวัดผล
ทักษะการปฏิบัติที่นําความรูไปใช
อธิบายนําไปสูสมรรถนะงาน 
3. วิเคราะหกระบวนการและ
ขั้นตอนการทํางานในกิจกรรมการ
เรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
เพ่ือกําหนดเครื่องมือและวิธีการ
ประเมินการเกิดคุณลักษณะนิสัย
การทํางาน 

 

7. รอยละของ
โรงเรียนมีสื่อ 
อุปกรณ ครุภัณฑ 
สิ่งอํานวยความ
สะดวกเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
โรงเรียน
มัธยมศึกษา และมี
ระดับคุณภาพการ
ใชงานเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

1. โรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา 
จํานวน 2,358 โรง 
2. โรงเรียนขยาย
โอกาส สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา 
จํานวน 256 โรง 
3. โรงเรียนสังกัด
สํานักบริหารงาน 

20 1. ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาใหมี
หองปฏิบัติการ หองหรือโรงฝกงาน 
พ้ืนที่หรือสถานที่ฝกประสบการณ
ดานสาขาวิชา หรือสาขาวิชาชีพ 
พรอมครุภัณฑ และชุดอุปกรณ
ประจําหอง/โรงฝกงาน/พ้ืนที่และ
สถานที่ฝกประสบการณ รองรับ
แผนการเรียน และหนวยฐาน
สมรรถนะอาชีพระยะสั้น โดยมีการ
สํารวจความตองการใชชุดครุภัณฑ 
และชุดอุปกรณจากครูผูสอน
สาขาวิชา และสาขาวิชาชีพ 
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ตัวช้ีวัดกิจกรรม กลุมเปาหมาย คะแนน
ตัวช้ีวัด 

กิจกรรม 
การดําเนินงาน 

ไตรมาส 
ที่ทํางานสําเร็จ 

โรงเรียน
มัธยมศึกษา 

การศึกษาพิเศษ 
จํานวน 105 โรง 

 2. ดําเนินการรายงานจํานวน
นักเรียนไปตนสังกัด จําแนกตาม
แผนการเรียน สาขาวิชา และสาขา
วิชาชีพที่ระบุสถาบันการศึกษา 
สถานศึกษา หรือสวนราชการ/
หนวยงานที่ทําความรวมมือ และ
รายงานความเพียงพอชุดครุภัณฑ 
และชุดอุปกรณประจําหอง/โรง
ฝกงาน/พ้ืนที่และสถานที่ฝก
ประสบการณไปยังตนสังกัด 
3. ดําเนินการประเมินเกณฑ
ปริมาณและเกณฑคุณภาพการใช
งานของชุดครุภัณฑ ชุดอุปกรณ 
ประจําหองปฏิบัติการ หองหรือโรง
ฝกงาน พ้ืนที่หรือสถานที่ฝก
ประสบการณดานสาขาวิชา หรือ
สาขาวิชาชีพ ที่เปนไปตามแผนการ
เรียน และหนวยฐานสมรรถนะ
อาชีพระยะสั้น 

 

8. รอยละของ
นักเรียนมีผลงาน
เชิงนวัตกรรมการ
แกปญหา ความ
ตองการของชุมชน 
หรือผลงาน 
เชิงนวัตกรรม
รูปแบบผลิตภัณฑ  
สินคา และบริการ 
ผานเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพ
การแสดง และ
ประชันผลงานใน
ระดับจังหวัด 

1. นักเรียน
โรงเรียนสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา 
จํานวน 2,358 โรง 
2. นักเรียน
โรงเรียนขยาย
โอกาสสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
จํานวน 256 โรง 
3. นักเรียน
โรงเรียนสังกัด  

20 1. จัดกระบวนการเรียนรูของ
นักเรียนปฏิบัติการสํารวจปญหา
ความตองการของชุมชนนําขอมูล
เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพของ
กลุมเปาหมาย มากําหนดชุดของ
ประเด็นขอปญหาและสมมติฐาน
ของคําตอบ 
2. จัดกิจกรรมใหนักเรียน  สืบคน
ทฤษฎีความรู นํากรอบทฤษฎี
ความรูตางๆ ทีเ่กี่ยวของกับ  สภาพ
ปญหา และเกี่ยวของรองรับแนว
ทางการแกปญหาของสมมติฐาน 
มาสรางกระบวนการ ขั้นตอน  
และวิธีการที่เปนกิจกรรมสําคัญตอ 
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ตัวช้ีวัดกิจกรรม กลุมเปาหมาย คะแนน
ตัวช้ีวัด 

กิจกรรม 
การดําเนินงาน 

ไตรมาส 
ที่ทํางานสําเร็จ 

 สํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 
จํานวน 105 โรง 

 การพัฒนานวัตกรรมการแกปญหา
ตามขอสมมติฐาน 
3. จัดกิจกรรมที่กาํหนดเครื่องมือ 
วัสดุอุปกรณ ทรัพยากร     การ
ดําเนินงาน โดยการมีสวนรวมของ
พันธมิตรเครือขายภาคประชาชน 
ธุรกิจชุมชน SMEs หรือกลุม 
Starts Up เปนที่ปรึกษาโครงราง
โครงงานและตอยอดนําลิขสิทธ์ิทาง
ปญญาไปประกอบการ 
4. ประเมินผลงานโดยมีเครื่องมือ
ประเมินผลงานจากรายวิชาหรือ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและชุมชน
นําไปใชไดจริง มีผลงานสงประกวด
ระดับจังหวัด หรือระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา หรอืระดับประเทศ และ
ผลงานถูกนําไปใชไดในชุมชนได
จริง 

 

 

ขอบเขตการติดตามและประเมินผล ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม กลุมเปาหมาย คะแนนตัวช้ีวัด กิจกรรม 
การดําเนินงาน 

ไตรมาส 
ที่ทํางานสําเร็จ 

1. รอยละของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่มี
เครือขายความ
รวมมือภาครัฐ 
และเอกชนในการ
จัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพ่ือการมี
งานทําให
สอดคลองกับความ
ตองการ สาขา 

1. สํานักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษา 
จํานวน 225 
เขต 
2. ศูนย
การศึกษา
พิเศษ จํานวน 
6 ศูนยภาค 

ตัวช้ีวัดระดับ
กิจกรรม 
กิจกรรมที ่1 
นํ้าหนัก 20  
คะแนน 
ตัวช้ีวัดระดับ
กิจกรรม 
กิจกรรมที ่3 
นํ้าหนัก  20  
คะแนน 

1. มีคุณภาพการดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดระดับกิจกรรมที่ 1 
2. มีคุณภาพการดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดระดับกิจกรรมที่ 3   
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ตัวช้ีวัดกิจกรรม กลุมเปาหมาย คะแนนตัวช้ีวัด กิจกรรม 
การดําเนินงาน 

ไตรมาส 
ที่ทํางานสําเร็จ 

วิชาชีพของพ้ืนที่ 
กลุมจังหวัด และ
ภูมิภาค 

    

2. รอยละของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่ม ี
สารสนเทศความ
ตองการสาขา
วิชาชีพ และ
สารสนเทศเพ่ือการ
จัดการเรียนรูเพ่ือ
ใชใน 
การวางแผน 
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และ
กระบวนการ
จัดการเรียนรูให
ตอบสนอง 
ความตองการ
กําลังคนของพ้ืนที่ 
และศักยภาพของ
ผูเรียน 

1. สํานักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษา 
จํานวน 225 
เขต 
2. ศูนย
การศึกษา
พิเศษ จํานวน 
6 ศูนยภาค 

ตัวช้ีวัดระดับ
กิจกรรมที ่1 
นํ้าหนัก 20 
คะแนน 
ตัวช้ีวัดระดับ
กิจกรรมที ่7 
คะแนน 20 
คะแนน 

1. มีคุณภาพการดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดระดับกิจกรรมที่ 1 
2. มีคุณภาพการดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดระดับกิจกรรมที่ 7   

 

3. รอยละของ
โรงเรียนที่มีการ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
แผนการเรียนรู 
กระบวนการ
จัดการเรียนรู และ
การวัดประเมินผล
เพ่ือรองรับ 
ความตองการตาม
สาขาวิชาชีพ 

1. สํานักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษา 
จํานวน 225 
เขต 
2. ศูนย
การศึกษา
พิเศษ จํานวน 
6 ศูนยภาค 

ตัวช้ีวัดระดับ
กิจกรรมที ่2 
นํ้าหนัก 30 
คะแนน 
ตัวช้ีวัดระดับ
กิจกรรมที ่4 
คะแนน 30 
คะแนน 
ตัวช้ีวัดระดับ
กิจกรรมที ่5 
นํ้าหนัก 40 
คะแนน 
ตัวช้ีวัดระดับ
กิจกรรมที ่6  

1. มีคุณภาพการดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดระดับกิจกรรมที่ 2 
2. มีคุณภาพการดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดระดับกิจกรรมที่ 4 
3. มีคุณภาพการดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดระดับกิจกรรมที่ 5 
4. มีคุณภาพการดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดระดับกิจกรรมที่ 6  
5. มีคุณภาพการดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดระดับกิจกรรมที่ 8   
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ตัวช้ีวัดกิจกรรม กลุมเปาหมาย คะแนนตัวช้ีวัด กิจกรรม 
การดําเนินงาน 

ไตรมาส 
ที่ทํางานสําเร็จ 

  คะแนน 20 
คะแนน 
ตัวช้ีวัดระดับ
กิจกรรมที ่8 
นํ้าหนัก 20 
คะแนน 

  

4. รอยละของ
โรงเรียนมีการจัด
กระบวนการ 
แนะแนวให
นักเรียนคนพบ
บุคลิกภาพ และ 
ความถนัดของ
ตนเอง จัดวาง
เสนทางการศึกษา
ตอสูการประกอบ
อาชีพ สอดคลอง
กับความตองการ 
สาขาวิชา และ
สาขาวิชาชีพของ
พ้ืนที ่

1. สํานักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษา 
จํานวน 225 
เขต 
2. ศูนย
การศึกษา
พิเศษ จํานวน 
6 ศูนยภาค 

ตัวช้ีวัดระดับ
กิจกรรมที ่3 
นํ้าหนัก 20 
คะแนน 
ตัวช้ีวัดระดับ
กิจกรรมที ่8 
คะแนน 20 
คะแนน 

1. มีคุณภาพการดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดระดับกิจกรรมที่ 3   
2. มีคุณภาพการดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดระดับกิจกรรมที่ 8   
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การนิเทศเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศกึษาเพื่อการมีงานทํา 

การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการสําคัญที่จะชวยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นได  ผูที่มีบทบาทสําคัญ คือ ศึกษานิเทศก รวมทั้งเครือขายการนิเทศที่เขามามีสวน

รวมในการนิเทศการศึกษา  การนําเทคนิคการนิเทศแบบใหคําช้ีแนะ (Coaching) มาใชในการนิเทศเพ่ือ

ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา จึงเปนวิธีการหน่ึงที่จะชวยใหสถานศึกษาเพ่ิมศักยภาพใหแกครู

และผูบริหารสถานศึกษา ใหสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการแนะแนวไดอยางมีคุณภาพ 

การนิเทศแบบใหคําช้ีแนะ (Coaching) เปนวิธีการพัฒนาสมรรถภาพการทํางานของครู โดยเนนไปที่

การทํางานใหไดตามเปาหมายของงาน หรือการชวยใหสามารถนําความรูความเขาใจที่มีอยูและหรือไดรับการ

อบรมมา ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ การใหคําช้ีแนะมีลักษณะเปนกระบวนการ มีเปาหมายที่

ตองการไปใหถึง 3 ประการ คือ การแกปญหาในการทํางาน การพัฒนาความรู ทักษะ หรือความสามารถใน

การทํางาน และการประยุกตใชทักษะหรือความรูในการทํางาน ที่ต้ังอยูบนหลักการของการเรียนรูรวมกัน (Co-

Construction) โดยยึดหลักวาไมมีใครรูมากกวาใคร จึงตองเรียนไปพรอมกันเพ่ือใหคนพบวิธีการแกไขปญหา

ดวยตนเอง ในการนิเทศเพ่ือขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 

  1. เพ่ือนิเทศสงเสริมการใชเครือขายความรวมมือและสารสนเทศความตองการสาขาวิชาชีพ และ

สารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู  ในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการแนะแนวให

ตอบสนองความตองการกําลังคนของพ้ืนที่และศักยภาพผูเรียน 

          ๒. เพ่ือนิเทศสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  แผนการเรียน กระบวนการจัดการเรียนรู และ

การวัดผลประเมินผล เพ่ือรองรับความตองการตามสาขาวิชาชีพของพ้ืนที ่

          ๓. เพ่ือนิเทศสงเสริมการแนะแนวในสถานศึกษาเพ่ือการมีงานทําใหสอดคลองกับความตองการตาม

สาขาวิชาชีพของพ้ืนที่ 

ขั้นตอนการนเิทศ 

การนิเทศแบบเพ่ือขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํามีขั้นตอนหลักสําคญัอยู ๓ ขั้นตอน ดังน้ีคือ  

ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการกอนการนิเทศ  

ขั้นตอนที่ ๒ การดําเนินการนิเทศ  

ขั้นตอนที่ ๓ การสรุปผลการนิเทศ  

รายละเอียดการดําเนินงานแตละขั้นตอน มีดังน้ี 
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ขั้นตอนที่ ๑ การเตรยีมการกอนการนเิทศ 

      การเตรียมการกอนการนิเทศ เปนขั้นตอนที่จําเปนอยางย่ิงที่ผูนิเทศ จะตองมีความพรอมกอน

กอนที่จะไปนิเทศ การเตรียมองคความรู เพราะการนิเทศที่มีประสิทธิภาพไมเพียงขึ้นอยูกับทักษะของผูนิเทศ 

และความสามารถในการรับการนิเทศ (Receptiveness) ของผูรับการนิเทศเทาน้ัน แตยังขึ้นอยูกับ

องคประกอบแวดลอมหลายประการดวยกัน ผูนิเทศจึงควรจะตองเปนผูรักการอาน รักการแสวงหาความรู และ

จะตองมีการขวนขวายหาขอมูลความรูใหมอยูตลอดเวลา ใชจิตวิทยาเชิงบวก   ในการนิเทศเพ่ือการมีงานทําผู

นิเทศจะตองมีความพรอมกอนการนิเทศดังตอไปน้ี 

  ๑. การสรางทีมงาน 

           ปจจัยที่สําคัญในการทํางานใหประสบผลสําเร็จ คือ คน ซึ่งมีผลกระทบตอบรรยากาศในการทํางาน

ของกลุม วาจะราบร่ืนเปนไปในทางสรางสรรค มีการสนับสนุนเก้ือกูลซึ่งกันและกัน การชวยเหลือกันในการแกไข

ปญหา อุปสรรค และขอยุงยากใหผานพนไปไดน้ัน ตองอาศัยการทํางานเปนทีม ศักยภาพของคนในกลุม เพ่ือการ

ทํางานรวมกัน คิดรวมกัน วางแผนรวมกันและแกปญหารวมกัน นับวาเปนการรวมพลังของทีมงาน ซึ่งจะสงผลให

ประสบผลสําเร็จในการทํางานมากย่ิงขึ้น ดังน้ัน การทํางานเปนทีมจึงเปนวิธีการที่ไดผลมากที่สุด ทีมนิเทศ ควร

ประกอบไปดวย 

1. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ดูแลกลุมนิเทศฯ 
2. ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบดานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 
3. ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบดานแนะแนว 
4. ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

โดยจะตองมีการประชุมทีมงานเพ่ือสรางความเขาใจใหตรงกัน สรางขอตกลงรวมกันอยางเหมาะสมตอการ

ปฏิบัติงาน  

          2. การสรางองคความรู  

     ผูนิเทศ ที่จะทําหนาที่ช้ีแนะจะตองเปนผูที่มีความรู ความเช่ียวชาญในเรื่องที่จะช้ีแนะเพ่ือให

สามารถช้ีแนะผูรับการนิเทศได ดังน้ันผูนิเทศตองมีการสรางองคความรูเรื่องตาง ๆ ดังน้ี 

1. ยุทธศาสตรจังหวัดที่เกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ 
2. เครือขายการมีสวนรวมทางการศึกษา 
3. สารสนเทศคลังทะเบียนแหลงเรียนรูและอาชีพ 
4. การนําขอมูลสารสนเทศไปใชในการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา 
5. การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูทักษะศตวรรษที่ 21 ตามแนวทางการ

จัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา   
6. การแนะแนวอาชีพเพ่ือการมีงานทํา 
7. นวัตกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ 

 

 

การขบัเคลื่อนโครงการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพ่ือการมีงานทําในศตวรรษท่ี 21 



131 
 

๓. การจัดทําขอมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในกระบวนการนิเทศ 

      ปจจุบันขอมูลสารสนเทศมีความจําเปนอยางย่ิง สําหรับการนิเทศการศึกษา การมีขอมูลและระบบ

สารสนเทศที่ดี ถูกตอง เปนปจจุบัน จะทําใหตัดสินใจไดถูกตอง แมนยํา ทันกาลมากขึ้น โดยเฉพาะในการวาง

แผนการนิเทศเพ่ือการมีงานทํา  การนิเทศการศึกษานอกจากการปฏิบัติหนาที่ในงานที่ตองใชความรูความสามารถ

แลวยังตองใชขอมูลสารสนเทศเปนเครื่องมือในการนิเทศ  โดยมีเปาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ขอมูลและระบบสารสนเทศที่ดีควรครอบคลุมองคประกอบ

พ้ืนฐานของการจัดการศึกษา และตองมีการจัดเก็บอยางเปนระบบ งายตอการนําไปใชอันจะสงผลใหเกิดประโยชน

สูงสุดตามนโยบายการจัดการศึกษา ซึ่งอาจแบงไดดังน้ี 

 ๓.๑ ขอมูลและสารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา ไดแก ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษาและ

ชุมชน อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีอยูในสถานศึกษา เชน หองเรียน 

หองปฏิบัติการ วัสดุ อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด ตลอดถึงแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา เปน

ตน 

        ๓.๒ ขอมูลและสารสนเทศที่เก่ียวกับผูเรียน ผูเรียนเปนองคประกอบที่สําคัญของสถานศึกษา 

การเก็บรวบรวมขอมูลของผูเรียนรายบุคคล เชน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ NT /O-NET แลวยังตองเก็บ

รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับดานภูมิหลังทางครอบครัวและชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู 

        ๓.๓ ขอมูลและสารสนเทศที่เก่ียวกับครูและการจัดการเรียนการสอน เชน จํานวนครู คุณวุฒิ

การศึกษา ตําแหนงหนาที่ วิชาที่สอน ผลงานทางวิชาการ การจัดแผนการเรียน/ช้ันเรียน อุปกรณการสอน 

แหลงขอมูลเรียนรู ระเบียนสะสม ตารางสอน และผลการปฏิบัติงานของครู รวมถึงบุคคลภายนอกที่มีความรู

ความสามารถพิเศษในดานตางๆสามารถเปนวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิหรือครูภูมิปญญาไทย เปนตน ขอมูลในดาน

กระบวนการเรียนการสอน ไดแก ลักษณะของวิธีการสอน ตารางสอน การมีสวนรวมของนักเรียน การใชตําราเรียน 

สื่อการสอน การประเมินผลการเรียนการสอน การรายงานผลการเรียน การสอนซอมเสริม วิธีและการใชเครื่องมือ

ประเมิน การวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนนําไปพัฒนาผูเรียน กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

เปนตน  

  ๓.๔ ขอมูลและสารสนเทศที่เก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ ซึ่งจัดเปนหัวใจของงานดาน

การศึกษา ผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานตางๆ ใหความสนใจและตองการทราบขอมูลที่ถูกตองรวดเร็ว 

เช่ือถือได เชน หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู  การสํารวจความตองการของชุมชน เปนตน  

 ๔. แผนการนเิทศและเครื่องมือการนิเทศ  

                      การวางแผนเพ่ือการนิเทศ จะตองกําหนดเปาหมายและตัวช้ีวัดในการนิเทศใหครอบคลุม ทีมนิเทศ

จะตองรวมกันวางแผนการนิเทศ หานวัตกรรมที่เก่ียวของและสอดคลองกับความตองการของสถานศึกษา ซึ่ง

ทําใหสามารถรวมกันกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และทุกคนรูสึกเปนเจาของที่จะพัฒนา

และรวมกันพัฒนาอยางเต็มที่  
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    แผนการนิเทศจะตองมุงพัฒนาเจาะลึก และเปนแผนใหคําช้ีแนะที่สามารถในการนําไปใชในการ

พัฒนาการจัดการศึกษาที่เนนสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ โดยใชแบบบันทึกภาคสนาม และแบบสังเกตช้ันเรียน 

รวมทั้งแบบบันทึกการทํา AAR เปนเครื่องมือ(ดูตัวอยางในภาคผนวก) 

ขั้นตอนที่ ๒ การดําเนินการนิเทศ  

 ในการนิเทศโดยใชการช้ีแนะ ผูช้ีแนะที่ดี จะตองไมสั่ง ไมสอน และไมบอกคําตอบ แตควรใหกําลังใจ 

ชวนคิดและเชียรใหทํา ฟงใหมากใหเขาใจในสิ่งที่ผูบริหาร ฝายวิชาการ ครูผูสอน และผูเก่ียวของดําเนินการ 

   

การดําเนินการนิเทศเพ่ือการมีงานทํา ทีมนิเทศจะดําเนินการนิเทศตามแผนนิเทศที่วางไว โดยมี

ประเด็นการนิเทศหลักๆ ๒ ประเด็น ดังน้ี 

๒.๑ การนิเทศการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูเพื่อการมีงานทํา 

   การนิเทศการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูเพ่ือการมีงานทํา ผูนิเทศจะตองศึกษาเอกสาร

หลักฐานที่เกี่ยวของและสนทนากับผูรับผิดชอบ เชน ผูบริหารสถานศึกษา ฝายวิชาการ ครูผูสอนสาระการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี และทําการช้ีแนะในประเด็นตางๆ ๖ ประเด็น ดังน้ี 

ประเด็นที่ ๑ เปาหมายของการจัดการศึกษาและเสริมทกัษะอาชีพ 

  ผูนิเทศควรทําการทบทวนความรู ความเขาใจเก่ียวกับเปาหมายของการจัดการศึกษาและเสริมทักษะ

อาชีพ      ในระดับตางๆ ของผูรับผิดชอบในสถานศึกษาไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ฝายวิชาการ และครู

ผูเก่ียวของวามีความเขาใจตรงกันหรือไม (ดูรายละเอียดในตอนที่ ๒) เพ่ือที่จะใชเปนกรอบในการจัดหลักสูตร

เพ่ือการมีงานทํา โดยอาจพิจารณาจากหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร คําอธิบายรายวิชาทั้งรายวิชาพ้ืนฐาน และ

รายวิชาเพ่ิมเติมประกอบได                   และช้ีแนะใหทุกฝายเขาใจตรงกัน 

ประเด็นที่ ๒ การจัดหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการมีงานทํา 

  เมื่อผูรับผิดชอบเก่ียวกับการวางเปาหมายการจัดการศึกษาและเสริมทักษะอาชีพมีความเขาใจตรงกัน

แลว  

ผูนิเทศจะตองสนทนากับฝายวิชาการ และครูผูสอน เก่ียวกับการจัดหลักสูตรสถานศึกษาในแตละระดับโดย

พิจารณา  

ความเช่ือมโยงของหลักสูตรสถานศึกษา กับ  

๑. ยุทธศาสตรจังหวัดที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา  
๒. เปาหมายของการจัดการศึกษาและเสริมทักษะอาชีพ  
๓. ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความตองการสาขาอาชีพ แหลงเรียนรู สถานประกอบการ   
๔. เครือขายความรวมมือตามสาขาอาชีพ  
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ทั้งน้ีจะตองคํานึงถึง บริบทและขอจํากัดของสถานศึกษาแตละแหงดวย และพิจารณาถึงการจัดรายวิชาพ้ืนฐาน 

รายวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามระดับช้ัน ดังน้ี 

ระดับประถมศึกษา 

รายวิชาพื้นฐาน สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เสริมสรางนิสัยในการทํางาน มีการฝกทักษะ

กระบวนการทํางานรวมกับผูอ่ืน รวมถึงการใชเครื่องมือเบ้ืองตนในการทํางานระหวางเรียนในทุกรายวิชา

พ้ืนฐาน โดยเฉพาะรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งมีมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด เพ่ือใหผูเรียน 

รูจักอาชีพ หรือรับรู รับทราบเรื่องอาชีพ (Career Awareness) ทั้งอาชีพในครอบครัว อาชีพในชุมชน 

อาชีพในทองถิ่น และอาชีพนานาชาติ รวมทั้งการแนะนําอาชีพ หรือปฐมนิเทศอาชีพ (Career Orientation) 

รายวิชาเพิ่มเติม สถานศึกษาสามารถจัดรายวิชาเพ่ิมเติมไดอยางหลากหลายเพ่ือใหผูเรียนไดลงมือฝก

ทํางานงาย ๆ เพ่ือใหรักการทํางาน สนุกกับการทํางาน งานที่ปฏิบัติมีความสัมพันธกับชีวิตประจําวัน ปลูกฝงให

ผูเรียนมีทักษะพ้ืนฐานดานอาชีพ มีเจตคติที่ดีในอาชีพ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมนักเรียน ไดแก ชุมนุม ชมรม เพ่ือใหผูเรียน

รูจักอาชีพ รวมถึงการสรางเสริมนิสัยในการทํางาน และความรับผิดชอบในการทํางานของผูเรียนตามบริบท

ของสถานศึกษาและทองถิ่น 

ระดับมัธยมศกึษา 

รายวิชาพื้นฐาน สถานศึกษาจัดโครงสรางหลักสูตรที่เสริมทักษะอาชีพเพ่ือใหผูเรียน  สํารวจความ

ถนัด ความสนใจ ความสามารถของตนเอง (Career Exploration) โดยไดมีโอกาสเรียนรูภาพลักษณะ

ตางๆ ของอาชีพ คุณสมบัติที่เหมาะสมของผูประกอบอาชีพสาขาตาง ๆ และคนหาความตองการของตนเองใน

การกําหนดอาชีพ โดยผูเรียนไดรับประสบการณเก่ียวกับอาชีพ ฝกทักษะอาชีพ และเตรียมคุณลักษณะดาน

อาชีพตาง ๆ อยางหลากหลาย เพ่ือจะไดเรียนรูวา ตนเองสามารถตัดสินใจกําหนดทิศทางที่เหมาะสมที่จะ

ศึกษาตอ หรือออกไปประกอบอาชีพใดตอไปในอนาคต 

รายวิชาเพิ่มเติม สามารถจัดรายวิชาเพ่ิมเติมในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียน

ไดเลือกตามความถนัดและความสนใจ ทั้งที่เนนทางวิชาการ วิชาชีพ (งานชาง งานเกษตร ฯลฯ) เพ่ือเปดโอกาส

ใหผูเรียนเห็นแนวทางในการเลือกอาชีพ มีทักษะพ้ืนฐานที่จําเปนสําหรับการประกอบอาชีพตาง ๆ  

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมนักเรียนไดแก ชุมนุม ชมรมเพ่ือใหผูเรียนมี

ทักษะพ้ืนฐานทางอาชีพและสรางเจตคติที่ดีตออาชีพ รวมถึงมุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนํา ผู

ตาม ความรับผิดชอบ การทํางานรวมกัน การรูจักแกปญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล  การ

ชวยเหลือแบงปน เอ้ืออาทรและสมานฉันท สอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียน บริบทของสถานศึกษาและ

ทองถิ่น 
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ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

 รายวิชาพื้นฐาน เมื่อวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัดของกลุมสาระการเรียนรู  ของแตละกลุม

สาระ                 การเรียนรู จะพบวาในหลายตัวช้ีวัดเปนทักษะพ้ืนฐานทางอาชีพทุกอาชีพ และสามารถเปน

ชองทางตอยอดไปสูการพัฒนาทักษะอาชีพเฉพาะได  

 รายวิชาเพิ่มเติม สถานศึกษาสามารถจัดรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ เพ่ือเปดโอกาสให

ผูเรียนไดเลือกตามความถนัดและความสนใจ ทั้งรายวิชาเพ่ิมเติมที่เนนทางวิชาการ รายวิชาที่เปนฐานอาชีพใน

สาขาวิชาตางๆ เพ่ือใหโอกาสผูเรียนไดสํารวจ  เห็นแนวทางในการเลือกอาชีพ มีทักษะพ้ืนฐานที่จําเปนสําหรับ

การประกอบอาชีพตางๆ และประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคลองกับความรู ความถนัดของตน 

ภายในกรอบโครงสรางเวลาเรียนที่หลักสูตรสถานศึกษากําหนด 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมชมรม) สามารถจัดกิจกรรมชมรมที่หลากหลายที่มุงพัฒนาความมี

ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การทํางานรวมกัน รูจักแกปญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม 

ในกรณีที่สถานศึกษายังไมไดดําเนินการตามแนวทางที่กลาวขางตน หรือดําเนินการแลวแตยังไม

สอดคลองกับแนวทางในแตละระดับช้ัน ผูนิเทศควรรวมกับฝายวิชาการและผูเก่ียวของ ศึกษาถึงสาเหตุและ

ปจจัยที่สงผลกระทบตอการจัดหลักสูตรเพ่ือการมีงานทํา เชน การขาดบุคลากร แหลงเรียนรู หรือขาดตัวอยาง

การจัดรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม หรือกิจกรรมตามความสนใจของผูเรียน เปนตน เพ่ือรวมกันหา

แนวทางในการจัดหลักสูตรใหเหมาะสมกับบริบท ความตองการสาขาอาชีพของพ้ืนที่ ตอไป 

ประเด็นที่ ๓ การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการมีงานทํา 

  ในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานทํา ซึ่งสถานศึกษาสามารถจัดเน้ือหาความรู

และทักษะผูเรียนดานอาชีพไดทั้งสวนของรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดังน้ัน ผู

นิเทศควรรวมกับฝายวิชาการ ผูสอนที่เก่ียวของ ตรวจสอบเอกสารหลักสูตร รายวิชาที่เก่ียวของวามีการ

ดําเนินการในลักษณะใดบาง ซึ่งรูปแบบการจัดนําเสนอในไวตอนที่ ๒ แลว โดยพิจารณาวาสถานศึกษาได

ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปน้ีหรือไม 

  ๑. วิเคราะหมาตรฐานและตัวช้ีวัดของแตละกลุมสาระการเรียนรู วาสามารถนําไปจัดเปนรายวิชา

อาชีพ หรือฐานการเรียนรู หรือจัดเปนหนวยการเรียนรูที่บูรณาการอาชีพ 

  ๒. ออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมดานอาชีพ โดยกําหนดผลการเรียนรูตามความพรอมและจุดเนนของ

สถานศึกษา เพ่ือมุงใหผูเรียนไดสํารวจความสนใจ ความถนัดทางอาชีพเปดโอกาสใหผูเรียนไดรับประสบการณ

การทํางาน และ/หรือ ฝกปฏิบัติการทํางานเพ่ือหารายไดระหวางเรียน หรือจัดเปนชุดรายวิชาตอเน่ืองเพ่ือฝก

ทักษะฝมือ และ/หรือ มุงสูอาชีพเฉพาะ 

  ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูนิเทศควรศึกษาวิธีการจัดหลักสูตรเรียนรวม ระหวางสถานศึกษา กับ

สถานศึกษาอ่ืน เชน สอศ. สช. หรือศูนยการเรียนรู วาไดมีการดําเนินการในลักษณะใด (รายละเอียดในตอนที่ 

๒)               แตละรูปแบบเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและความตองการของผูเรียน ผูปกครอง 
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ชุมชนหรือไม มีปญหาอุปสรรคใด เพ่ือรวมกันหาทางแกไข และพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรให

เหมาะสมกับสถานศึกษา  

ประเด็นที่ ๔ การจัดกระบวนการเรียนรู 

  ในการจัดกระบวนการเรียนรูวิชาอาชีพซึ่งเปนวิชาที่มุงเนนการปฏิบัติ ต้ังแตกระบวนการผลิต 

กระบวนการจัดการเพ่ือนําผลผลิตออกสูการจําหนาย มีแนวการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม

สงเสริมการเรียนการสอนใหบรรลุเปาประสงคที่วางไวไดหลายวิธี และจําเปนตองสงเสริมใหผูเรียนไดรับ

ประสบการณตรงในการประกอบอาชีพ  

และมีทักษะจําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ ดังน้ันผูนิเทศจึงควรไดรวมกับผูสอน พิจารณากิจกรรมการเรียนรูทั้งใน

รายวิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติมดานอาชีพวา 

  ๑. มีการสงเสริมใหผูเรียนนําเทคโนโลยีใหมๆ หรือพ้ืนความรู แนวทักษะจากวิชาพ้ืนฐานมาปรับปรุง

และพัฒนางานอาชีพ 

          ๒. มีการปลูกฝงคุณธรรมในการประกอบอาชีพน้ันๆ รวมถึงคุณลักษณะของการเปนผูประกอบการ 

เชน ความคิดริเริ่มสรางสรรค  ความอดทน สูงาน ขยัน เปนตน 

  ๓. เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีประสบการณในงาน โดยการจัดใหไปสัมผัสอาชีพตางๆ ในทองถิ่น เรียนรู

ลักษณะอาชีพ ขั้นตอนการประกอบอาชีพ การตลาด และปญหาอุปสรรคในอาชีพ จะชวยใหผูเรียนเห็น

ความสําคัญของอาชีพ สามารถตัดสินใจเลือกเรียน หรือเลือกอาชีพไดตรงตามความถนัด ความสนใจและ

ความสามารถของตนเอง 

  ๔. จัดใหผูเรียนไดฝกงานในสถานประกอบการ หรือสถานประกอบอาชีพอิสระ โดยศึกษาจาก

แผนการจัด                การเรียนรู แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ขอมูลและสารสนเทศสถานประกอบการ 

และรวมกับฝายวิชาการ หรือทีมนิเทศภายในของสถานศึกษาในการสังเกตช้ันเรียน โดยมีขั้นตอนการ

ดําเนินการ ดังน้ี  

การสังเกตชั้นเรียน 

  ในการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มุงเนนทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ผูนิเทศควรประสานการนิเทศ

ภายนอกของผูนิเทศกับการนิเทศภายในของสถานศึกษา ผูนิเทศอาจจะเปนผูบริหารสถานศึกษา ฝายวิชาการ 

หัวหนากลุมสาระ หรือครูที่ทาํหนาที่ Buddy Teacher  โดยรวมกันดําเนินงาน ๓ ขั้นตอน ดังน้ี 

  ขั้นที่ ๑ วางแผนรวมกัน โดยใหผูสอนเสนอแผนการจัดการเรียนรู ที่จะใชสอน Buddy Teacher 

และสมาชิกคนอ่ืนๆ ตรวจสอบความถูกตอง ความเปนไปไดและใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

  ขั้นที่ ๒ ดําเนินการสอน ครูผูสอนทําสอนตามแผนที่วางไว สมาชิกในทีมจะเปนผูสังเกตการสอน โดย

ลักษณะการเขาไปสังเกตจะไมน่ังอยูหลังหองเรียน แตควรน่ังหรือยืนอยูที่มุมหน่ึงดานหนาของหองเรียน เพราะ

จากมุมน้ันจะสามารถสังเกตเห็นเด็กไดทุกคน ระหวางที่ผูเรียนทํากิจกรรม ผูนิเทศอาจเขาสังเกตในกลุมดวย 
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สามารถบันทึกภาพ เสียง ถายคลิปวีดิโอได แตตองไมรบกวนผูเรียน   การบันทึกบทเรียนจากการสังเกตนิยม

บันทึกตามลําดับเวลา โดยเนนบันทึกพฤติกรรมผูเรียน  

  มารยาทของผูสังเกต มีดังน้ี 

๑) ไมยืนบังครูและผูเรียนที่กําลงัเรียน ถาจะเดินควรเดินตามริมหอง 
๒) ไมพูดคุยกับผูเรียน ถาเด็กถามก็ไมควรตอบหรือชวยเหลือเด็ก 
๓) ไมซุบซิบพูดคยุกับผูสังเกตคนอ่ืน 
๔) ใหความนับถือตอครูและผูเรยีน 

  ขั้นที่ ๓ สะทอนคิด หลังการสอนผูสอนและสมาชิกในทีมจะประชุมเพ่ือสะทอนคิดถึงบทเรียนที่สังเกต

รวมกันซึ่งจะมีหลายความคิดที่จะไดเรียนรูซึ่งกันและกัน ๒ ขั้นตอน ดังน้ี 

   ขั้นที่หนึ่ง ใหครูผูถูกสังเกตเปนคนแรกที่พูดสะทอนความคิดในการสอนอยางเต็มที่วา ไดต้ัง

จุดมุงหมายอยางไร ตนเองและผูเรียนรูสึกอยางไร มีปญหาหรือความสําเร็จอยางไร 

   ขั้นที่สอง ใหผูรวมสังเกตทุกคน พูดถึงสิ่งที่เรียนรูจากการสังเกตเด็ก ถาสามารถระบุช่ือเด็ก

ไดก็ย่ิงดี โดยผูสังเกตอาจใหขอคิดวิเคราะหสถานการณ เชน ทําไมเด็กคนน้ีจึงทําไมได ไมเขาใจ และเด็กสอง

คนชวยกันหาคาํตอบได เปนตน ควรหลีกเลี่ยงการวิพากษวิจารณแรงๆ หรือวิจารณวา “ไมถูกตอง” “ไมไดทํา

อยางน้ันอยางน้ี” “นาจะทําอยางน้ี” หลังจากน้ันผูสอนจะไดนําบทเรียนที่ไดเรียนรูในการสะทอนคิดไปปรับ

แผนการจัดการเรียนรู  และบันทึกลงใน Log Book  

  การสังเกตช้ันเรียนในลักษณะน้ี ควรดําเนินการอยางนอย ๒ ครั้งตอภาคเรียน เพ่ือสงเสริมการทํางาน

ในลักษณะของ PLC และทําใหระบบนิเทศภายในสถานศึกษาเขมแข็งขึ้น 

ประเด็นที่ ๕ การวัดและประเมินผลการศกึษา 

  ในการวัดและประเมินผลการศึกษา ผูนิเทศควรดําเนินการนิเทศใน ๒ ประเด็น คือ  

        ๑.การวัดและประเมินระดับชั้นเรียน ในรายวิชาดานอาชีพวาผูสอนไดกําหนดหลักฐานการ

เรียนรูไดสอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูที่กําหนดไวในรายวิชาน้ันหรือไม ทั้งดานความรู ทักษะ คุณลักษณะ

ที่พึงประสงค และสมรรถนะที่สําคัญที่สอดคลองกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ นอกจากน้ันการวัดและประเมินผล

การเรียนรูควรอยูบนหลักการพ้ืนฐาน คือ การประเมิน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู และการประเมินเพ่ือตัดสินผล

การเรียน  โดยเฉพาะการประเมินเพ่ือการพัฒนาน้ันเปนสิ่งสําคัญอยางย่ิง ควรมีการประเมินเปนระยะ

สม่ําเสมอ เพ่ือใหไดขอมูลที่เปนประโยชนในการปรับปรุงการเรียนการสอน และแกไขขอบกพรองตาง ๆ  อยาง

ตอเน่ือง  รวมทั้งวิธีการและเครื่องมือที่ใชในการประเมิน ควรใหความสําคัญแกการประเมินตามสภาพจริงดวย

วิธีการที่หลากหลาย 

 ๒. การตัดสนิผลการเรยีนและเกณฑการจบการศึกษา ผูนิเทศควรตรวจสอบจากเอกสารระเบียบ

การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา ซึ่งจะตองระบุหลักเกณฑในการวัดและประเมินผลทุกระดับไวครบถวน 

รวมทั้งเกณฑการจบการศึกษา การเทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตรอ่ืน รวมถึงการเทียบโอนผลการเรียน

จากหลักสูตรทวิศึกษา  
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๒.๒ การนิเทศการแนะแนวเพือ่การมีงานทํา  

       ๒.๒.๑ วัตถุประสงคของการแนะแนวเพื่อการมีงานทํา  

            ในการนิเทศการแนะแนวเพ่ือการมีงานทํา ผูนิเทศจะตองเขาใจถึงวัตถุประสงคของการแนะ

แนวเพ่ือการมีงานทําของการศึกษาในแตละระดับเพ่ือทําความเขาใจใหตรงกันระหวางผูนิเทศและครูแนะแนว

หรือผูเกี่ยวของ ดังน้ี 

    ๑)  ระดับปฐมวัย ใหผูเรียนรูจักอาชีพใกลตัวเชนอาชีพที่ของพอแม ผูปกครอง เพ่ือใหเกิด

การคิดฝนและจินตนาการอาชีพ 

  ๒)  ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3  เนนใหผูเรียนคิดฝนและจินตนาการอาชีพรอบตัว ทั้งที่บาน

และชุมชน 

  ๓)  ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 เนนใหผูเรยีนสัมผสัเรียนรูอาชีพตางๆ และใหพิจารณา

ตัดสินใจวาชอบหรือไม  

     ๔)  ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3  เนนใหผูเรียนรูความถนัด ความสนใจ ในเรื่องอาชีพของ

ตนเอง เพ่ือวางแผนสูอาชีพ 

     ๕)  ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6 (ชัดเจนแนวทาง เรงฝก เรงพัฒนา)    เปนการจัดประสบ

การณใหผูเรียนจัดลําดับคานิยม  อาชีพที่สอดคลองกับคานิยม ทดลองลงมือปฏิบัติจริง   เริม่ตัดสินใจเลือก

และวางแผนการพัฒนาสู 

  ดังน้ัน ในการนิเทศการแนะแนวเพ่ือการมีงานทําเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายของการจัดการแนะแนวใน

แตละระดับการศึกษา จึงตองดําเนินการช้ีแนะผูเกี่ยวของในแตละประเด็น ดังน้ี 

๒.๒.๒ การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการมีงานทาํ และการเสริมสรางประสบการณอาชีพ       

          เมื่อทาํความเขาใจถึงวัตถุประสงคของการแนะแนวในแตละระดับช้ันใหตรงกันระหวางผู

นิเทศ 

และครูแนะแนวแลว ผูนิเทศควรสนทนากับครูแนะแนวถึงแนวทางการจัดกิจกรรมวาไดจัดกิจกรรมเสริมสราง

ประสบการณอาชีพใหผูเรียนตามวัตถุประสงคของการแนะแนวเพ่ือการมีงานทําตามระดับช้ันและชวงวัยของ

ผูเรียนหรือไม โดยพิจารณาจากเอกสาร แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว คลังขอมูลดานอาชีพ แหลงเรียนรู 

สถานประกอบการ ประกอบการสนทนา ดังน้ี 

    ๑)  ระดับปฐมวัย (รูจักอาชีพ) 

                           เปนการจัดกิจกรรมสรางเสริมประสบการณอาชีพใกลตัว เชนอาชีพที่ของพอแม 

ผูปกครอง เพ่ือใหเกิดการคิดฝนและจินตนาการอาชีพ  เชน การช้ีชวนมองอาชีพรอบๆ ตัว แนะนําอาชีพตาง

ของพอแม ผูปกครอง เพ่ือใหผูเรียนไดเกิดจินตนาการรับรูในอาชีพและแยกแยะอาชีพรอบๆ ตัวได 
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   ๒)  ระดับประถมศึกษาปที่ ๑-๓  (เรียนเลน เปนอาชีพ) 

                          เปนการจัดประสบการณเพ่ือสงเสริมการคิดฝนและจินตนาการอาชีพ เพ่ือกระตุนใหเกิด

จินตนาการ เชน เย่ียมชมกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับอาชีพรอบตัว ทั้งที่บานและชุมชน  จัดบรรยากาศใน

โรงเรียน บทบาทสมมติ ใหเกดิกับผูเรียน ตามชวงวัยและช้ันปดังน้ี 

ประถมศึกษาปที่ ๑  อาชีพที่ฉันฝน 

  ประถมศึกษาปที่ ๒  อาชีพที่ฉันใกลชิด 

  ประถมศึกษาปที่ ๓  อาชีพที่ฉันคนหา 

   ๓)  ระดับประถมศึกษาปที่ ๔-๖ (จัดกลุมอาชีพและฝกตามความสนใจ) 

                  เปนการจัดประสบการณใหผูเรียนไดมีโอกาสสัมผัสเรียนรูอาชีพตางๆ ในบรรยากาศ 

สถานการณ 

จริง สถานการณจําลอง ทดลองหยิบจับ สัมผัสอาชีพ  และใหพิจารณาตัดสินใจวาชอบหรือไม ตามชวงวัยและ

ช้ันปดังน้ี 

                        ประถมศกึษาปที่ ๔   อาชีพที่ฉันคนพบ 

                           ประถมศึกษาปที่ ๕   อาชีพที่ฉันทาํเปน 

                           ประถมศึกษาปที่ ๖   อาชีพที่ฉันเกง 

     ๔)  ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑-๓ (รู สนใจ ถนัด ชัดเรื่องอาชีพ) 

                เปนการจัดประสบการณใหผูเรียนรูจักตนเอง  สํารวจตนเอง  หาจุดเดน จุดดอย สํารวจ

ความสนใจ ความสามารถ  ทดลองลงมือปฏิบัติ ทั้งในโรงเรียน สถานประกอบการ แหลงเรียนรูและเพ่ือ

วางแผนสูอาชีพ                    ตามชวงวัยและช้ันปดังน้ี                                                    

                มัธยมศึกษาปที่ ๑   อาชีพทีฉ่ันฝกในโรงเรยีน  

                มัธยมศึกษาปที่ ๒   อาชีพทีฉ่ันฝกฝนในสถานประกอบการ/แหลงเรียนรู/ผูรู 

                          มัธยมศึกษาปที่ ๓   อาชีพที่ฉันชํานาญ 

     ๕)  ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๔-๖ (ชัดเจนแนวทาง เรงฝก เรงพัฒนา) 

                เปนการจัดประสบการณใหผูเรียนจัดลําดับคานิยม  อาชีพที่สอดคลองกับคานิยม 

ทดลองลงมือปฏิบัติจริง   เริ่มตัดสินใจเลือกและวางแผนการพัฒนาสูอาชีพ  ตามชวงวัยและช้ันปดังน้ี                                                    

                          มัธยมศึกษาปที่ ๔    มี ID-PLAN  สูการประกอบอาชีพของฉัน 

                    มัธยมศึกษาปที่ ๕    มPีrofile  สูการวางแผนการเรียนและประกอบอาชีพของฉัน 
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                    มัธยมศึกษาปที่ ๖    ตัดสินใจและพัฒนาสูอาชีพของฉัน 

  นอกจากน้ีผูนิเทศควรศึกษารปูแบบการเสริมสรางประสบการณอาชีพใหกับผูเรียน การหารายได

ระหวางเรียนตามศักยภาพและบริบทของสถานศึกษา โดยพิจารณากลุมผูเรียน ๒ กลุม  

    ๑.   นักเรียนทั่วไป   นักเรยีนกลุมทีม่ีประสบการณในการทํางานนอย 

             ๒.   นักเรียนพิเศษ  แบงเปน 

- นักเรียนกลุมทีม่ีเปาหมายอาชีพชัดเจน    
- นักเรียนกลุมทีม่ีประสบการณทํางานในสถานประกอบการ /ผูปกครอง 
- นักเรียนกลุมทีท่ํางานระหวางเรียน หรือประกอบอาชีพอยูแลว           

โดยสนทนากับครูในประเด็นตางๆ ดังน้ี 

๑) ความรวมมอืของภาคีเครือขาย สถานประกอบการ  ในการสนับสนุนการฝกประสบการณอาชีพ/

หารายไดระหวางเรียน 

๒) การจัดทําตารางฝกประสบการณของนักเรียน/การหารายไดระหวางเรียน ทั้งภายในโรงเรียน  

สถานประกอบการ หรือผูปกครอง ชุมชน   

๓) การติดตาม ความกาวหนา ปญหาอุปสรรค ในการฝกประสบการณอาชีพนักเรียน /หารายได

ระหวางเรียน  

๔) การประเมนิผลของการฝกประสบการณของนักเรียน/การหารายไดระหวางเรียน 

๕) ความพึงพอใจ ของสถานประกอบการในการรับนักเรียนเขาฝกประสบการณ /หารายไดระหวาง

เรียน    

๖) การตรวจสอบผลการใชแบบวัดความถนัดและบุคลิกภาพดานอาชีพแบบ Online และ Offline   

ของนักเรียนเปนรายบุคคล 

          ๗) การตรวจสอบ  ID-PLAN  สูการประกอบอาชีพของนักเรียน  /- การจัดทํา Career Path นักเรียน

รายบุคคล   

          ๘) การตรวจสอบ Profile การวางแผนการเรียนและการประกอบอาชีพของนักเรียน 

๒.๒.๓ การใหรูจักตนเองเพือ่กําหนดเปาหมายสูการมีงานทํา 

                  การใหผูเรียนรูจักตนเองเปนกิจกรรมสําคัญที่จะทําใหผูเรียนรูจักความถนัด ความสนใจ 

ความสามารถ จุดเดน จุดดอย และการตัดสินใจในการเลือกอาชีพกับตนเอง มีประเด็นที่ผูนิเทศจะตองรวมกับ

ครูแนะแนวในการตรวจสอบ ดังน้ี 

 

 

การขบัเคลื่อนโครงการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพ่ือการมีงานทําในศตวรรษท่ี 21 



140 
 

๑) การรวบรวมขอมูลเก่ียวกับตนเอง 

      ผูนิเทศควรศึกษาวิธีการที่ครูแนะแนวใชในการรวบรวมขอมูล เพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับตนเองของ

ผูเรียนที่ครบถวน สมบูรณสามารถนําไปใชเพ่ือการกําหนดเปาหมายสูการมีงานทํา ทั้งขอมูลดานการเรียน 

(สติปญญา และความสามารถ)  ขอมูลดานอาชีพ ขอมูลดานคานิยม ทักษะ บุคลิกภาพ รวมไปถึงผลงาน รางวัล

ที่ภาคภูมิใจ การเขารวมกิจกรรมที่สนใจ และขอมูลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับตัวนักเรียน ก็มีสําคัญและจําเปนที่

จะตองรวบรวมไวประกอบการ  

 ๒) วิธีการรวบรวมขอมูล 

               การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือนํามาใชประกอบการตัดสินใจเลือกอาชีพ ผูนิเทศควรศึกษา

วิธีการที่ครูแนะแนวใชในรวบรวบขอมูลวามีรูปแบบใดบาง เหมาะกับระดับของผูเรียนหรือไม ซึ่งสามารถ

ดําเนินการไดหลากหลายรูปแบบ เชน การทําแบบสอบถาม แบบทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ การเย่ียม

บาน การใหคําปรึกษา  

๓) แหลงเรียนรูเพื่อการรูจักตนเอง   

    ผูนิเทศสังเกตแหลงเรียนรูตางๆที่ครูแนะแนวจัดไวใหกับผูเรียน เชนหองแนะแนวของโรงเรียน และ

สอบถามครู 

แนะแนวไดวาจัดแหลงเรียนรูเพ่ือการรูจักตนเองใหผูเรียนชองทางใดบาง เชน ศูนยแนะแนวประจําเขตพ้ืนที่ และ

ศูนยแนะแนวประจําจังหวัด สํานักงานจัดหางานจังหวัด เว็ปไซตตางๆ รวมถึงสถิติการใชแหลงเรียนรูแตละ

ประเภท 

๔) การกําหนดเปาหมายสูการมีงานทํา 

               ในการกําหนดเปาหมายสูการมีงานทําของผูเรียนในแตละระดับช้ัน ผูนิเทศควรสอบถามครูแนะ

แนวถึงแนวทางหรือขั้นตอนในการดําเนินงานเพ่ือใหผูเรียนสามารถต้ังเปาหมายทั้งในชีวิตการเรียนและการ

ทํางาน โดยพิจารณาวามีการการใชขอมูลเก่ียวกับตนเองทั้งดานการเรียน ขอมูลดานอาชีพ บุคลิกภาพ ความ

ถนัด ทักษะ คานิยม สภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว รูปราง และลักษณะของรางกาย ขอมูลดานการศึกษา

ตอและอาชีพ หรือไม และมีการจัดกิจกรรมอะไรบางใหผูเรียนสามารถกําหนดเปาหมายสูการมีงานทํา  การให

คําปรึกษาเพ่ือใหผูเรียนกําหนดเปาหมายทําอยางไร รวมถึงแนวทางการพัฒนาตนเองของผูเรียน 

๔) การสื่อสารกับผูปกครอง  

               ผูนิเทศควรสอบถามครูแนะแนวถึงวิธีการการสื่อสารกับผูปกครอง  การใหขอมูลกับผูปกครอง 

รวมถึง 

การใชขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูปกครอง เพ่ือใหการแนะแนวเพ่ือการมีงานทําจะมีประสิทธิภาพ และ

เกิดประสิทธิผล และศึกษาเอกสารประกอบ เชน การประชุม Classroom Meeting, โครงการแนะแนวอาชีพ 

เปนตน 
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๒.๒.๔ การพฒันาทักษะที่เปนพืน้ฐานอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ทักษะการทํางานที่เปนพ้ืนฐานอาชีพ ที่นักเรียนควรมีประกอบดวย 5 ทกัษะดังน้ี 

๑) ทักษะกระบวนการทํางาน  

๒) ทักษะกระบวนการแกปญหา   

๓) ทักษะการทํางานรวมกัน   

๔) ทักษะการแสวงหาความรู    

๕) ทักษะการจัดการ  

ผูนิเทศควรศึกษาเอกสารแผนการจัดการเรียนรู แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โครงการใน

แผนปฏิบัติ 

การประจําปของสถานศึกษา วามีการจัดกิจกรรมพัฒนาทกัษะการทํางานที่เปนพ้ืนฐานอาชีพสําหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาตอนตนหรือไม  ทั้งน้ีสามารถบูรณาการไดกับทุกกลุมสาระ ตามธรรมชาติของเน้ือหาสาระแต

ละรายวิชา/กิจกรรม  

๒.๒.๕ การพฒันาแฟมสะสมงาน และ ID Plan ของผูเรียน 

 แฟมสะสมผลงาน เปนการรวบรวมผลงานแบบมีจุดมุงหมาย แสดงใหเห็นความสามารถในการ

ทํางาน ยังมีความสามารถอีกหลาย ๆ ดานที่ไมสามารถประเมินไดจากการสอบ หรือทดสอบ  

ID-Plan (Individual Plan)  คือแผนพัฒนาตนเองเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาสูอาชีพ และ

การมีงาน 

ทําอยางตอเน่ืองและเปนระบบ ชวยใหสามารถเตรียมตัวเขาสูโลกของอาชีพไดอยางเหมาะสม           

                ดังน้ันผูนิเทศควรดําเนินการใหสถานศึกษาใหความสําคัญ และรวมกันกําหนดแนวทางใหผูเรียน

พัฒนาแฟมสะสมงานและ ID Plan ใหมีองคประกอบครบถวน สมบูรณ เปนปจจุบัน และใชประโยชนได   

 

ขั้นตอนที่ 3 การสรุปผลการนิเทศ  

 การสรุปผลการนิเทศเปนขั้นตอนที่ผูนิเทศ เปดโอกาสใหผูบริหาร ฝายวิชาการ ครู ไดสรุปผลการนิเทศ 

เพ่ือใหไดหลักการสําคัญไปปรับปรุงหรือพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดเรียนการสอน และการแนะ

แนวตอไป มีการวางแผนที่จะกลับมาเรียนรูรวมกันอีกครั้งวา ความรูความเขาใจใหมที่ไดรับการนิเทศครั้งน้ีจะ

เกิดผลในทางปฏิบัติเพียงใด รวมไปถึงการตกลงรวมกันเรื่องใหความชวยเหลืออ่ืนๆ เชน หาเอกสารมาใหศึกษา 

ประสานงานกับบุคคลอ่ืน ๆ แนะนํา แหลงเรียนรูเพ่ิมเติม เปนตน โดยใชแนวทางการทํา AAR หรือการ

ตรวจสอบผลหลังการปฏิบัติงาน  

 AAR ยอมาจากคําวา After Action Review ซึ่งเปนเครื่องมืออยางหน่ึงที่ใชในการทบทวนความรูที่ได

หลังจากการใหคําช้ีแนะเสร็จสิ้นแตละครั้ง เนนการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ ไมมีถูก – ผิด เปนการ

ทบทวนเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ เพ่ือแกปญหาที่เกิดขึ้น หรือไมใหเกิดปญหาขึ้นอีก ในขณะเดียวกันก็คงไว

ซึ่งวิธีการที่ดีที่สุด โดยศึกษานิเทศกหรือผูใหคําช้ีแนะ ควรกระตุนใหครูตอบคําถามใหกับตัวเอง ดังน้ี 

การขบัเคลื่อนโครงการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพ่ือการมีงานทําในศตวรรษท่ี 21 



142 
 

 1)  สิ่งที่คาดวาจะไดรับจากการนิเทศ คืออะไร 

 2)  สิ่งที่เกิดขึ้นจริง คืออะไร 

 3)  ทําไมสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจึงแตกตางกัน เพราะเหตุใด 

 4)  สิ่งที่ไดเรียนรูและวิธีการลดหรือแกไขความแตกตาง คืออะไร 

           เมื่อผูนิเทศไดทําการใหคําช้ีแนะใหกับครูและผูบริหารสถานศึกษาในแตละเรื่องเพ่ือใหเห็นภาพของ

ความสําเร็จในการใหคําช้ีแนะ จึงมีความจําเปนที่จะตองทํา AAR เพ่ือใหไดคําตอบตามขอคําถามดังกลาว

ขางตน จะชวยใหครู ผูบริหารสถานศึกษาไดรับรูวาผลการช้ีแนะในครั้งน้ีเปนอยางไร แตผลที่ไดรับน้ันไมใช

คําตอบสุดทาย เพราะเมื่อเวลาผานไปยอมทําใหเกิดปญหาใหมไดตลอดเวลา  

การทํา AAR ควรคํานึงถึงหลักในการดําเนินการดังน้ี 

1) ควรทํา AAR ทันทีหลังจากจบสิ้นการใหคําช้ีแนะ 
2) ไมมีการกลาวโทษ ซ้ําเติม ตอกยํ้าซึ่งกันและกัน โดยใหมีบรรยากาศเปนกันเอง 
3) คอยอํานวยความสะดวก กระตุน ต้ังคําถามใหครู ผูบริหารสถานศึกษาไดแสดงความคิดเห็น

ขอเสนอแนะของตน 
4) ควรถามตัวเองวาสิ่งที่ไดรับคืออะไร 
5) หันกลับมาดูวาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร 
6) ความแตกตางคืออะไร ทําไมจึงแตกตางกัน 
7) จดบันทึกเพ่ือเตือนความจําวาวิธีการใดบางที่ศึกษานิเทศกหรือผูใหคําช้ีแนะไดเคยนํามาแกปญหา

แลว 
3.1 การสรุปผลการนิเทศ  

                  ขั้นตอนตอมาหลังจากผูนิเทศไดดําเนินการทํา AAR แลว คือ การสรุปผลการใหคําช้ีแนะที่ผูนิเทศ 

และครูผูสอนหรือผูบริหารสถานศึกษาไดมีการเรียนรูรวมกัน เชน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมี

งานทํา  การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  การแนะแนวเพ่ือการมีงานทํา  ทีมนิเทศควรนํา

ขอมูลจากการนิเทศซึ่งอยูในบันทึกภาคสนาม บันทึกการสังเกตการสอน บันทึก AAR  ของแตละโรงเรียน และ

ควรสรุปผลการนิเทศในประเด็นตาง ๆ เชน 

1) ความสอดคลองของหลักสูตรสถานศึกษา กับสาขาวิชาชีพตามยุทธศาสตรจังหวัด 
2) การจัดการเรียนรูที่พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
3) การจัดกิจกรรมสรางเสริมประสบการณดานอาชีพ 
4) การจัดทํา ID Plan ของผูเรียน 
3.2 การวางแผนการใหคําชี้แนะครั้งตอไป  

             การใหคําช้ีแนะเปนกระบวนการที่ชวยใหครูไดคนพบพลัง หรือวิธีการทํางาน สามารถพ่ึงพา

ความสามารถของตนเองได ดังน้ัน การใหคําช้ีแนะของผูนิเทศเพียงครั้งเดียวจึงไมสามารถบรรลุผลได ผูนิเทศ

จําเปนตองวางแผนการใหคําช้ีแนะในครั้งตอไปรวมกับครู ผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือเช่ือมโยงตอยอดการ

ดําเนินการในแตละเรื่อง ตามบริบทของสถานศึกษาเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จที่เปนรูปธรรม 
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แผนการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทําในศตวรรษที่ 21 
 

ระยะเวลา สาระ/เรื่องทีน่เิทศ เครื่องมือ กลุมเปาหมายของการนเิทศ 

ระยะที่ 1 นิเทศเตรียมการ (ศึกษานิเทศกเขตพ้ืนที่นิเทศตามประเด็น) 

เดือน ........   ครั้งที่ 1 การเตรียมความพรอมของโรงเรียน   

  

 1.เครือขาย/ขอมูลสารสนเทศ      
 2.การบริหารจัดการหลักสูตร 
    หลักสูตร/ โครงสรางหลักสูตร โครงสรางเวลา
เรียน/แผนการเรียน/หนวยการเรียนรู/แผนการ
จัดการเรียนรู/กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 3.การบริหารจัดการแนะแนว 
         

 บันทึก
ภาคสนาม 

 1.ผูบริหารโรงเรียน 
 2.ฝายวิชาการ 
 3.ครูอาชีพ 
 4.ครูแนะแนว/ครูที่ปรึกษา 

ระยะที่ 2 นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน     

เดือน ........ ครั้งที่ 2  การจัดการเรียนรู/การแนะแนว   

 

1.การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
2.กิจกรรมแนะแนว 
3.กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 
4.กิจกรรมสงเสริมอาชีพ/การหารายไดระหวาง
เรียน 
5.การนิเทศภายในสถานศึกษา 
 

1.บันทึก
ภาคสนาม 
2.แบบ
สังเกต     
การสอน  

1.ครูผูสอน 
2.ครูแนะแนว/ครูที่ปรึกษา 
3.ฝายวิชาการ 

เดือน........ ครั้งที่ 3  การจัดการเรียนรู/การแนะแนว   

  

1.การจัดกิจกรรมการเรียนรู/การวัดและประเมินผล 
2.การจัดทําเสนทางอาชีพ/แฟมสะสมผลงาน/ID 
Plan 
3.โครงงานอาชีพ 
4.การนิเทศภายในสถานศึกษา 
 
 

1.บันทึก
ภาคสนาม 
2.แบบ
สังเกต     
การสอน 

1.ครูผูสอน 
2.ครูแนะแนว/ครูที่ปรึกษา 
3.ฝายวิชาการ 

ระยะที่ 3 การสรุป รายงานผลการนเิทศ  
เดือน ........ 1. ผลผลิต/ผลลัพธ  

2. แผนการนิเทศในรอบตอไป 
 1.บันทึก
ภาคสนาม 
 

 1.ผูบริหารโรงเรียน 
 2.ฝายวิชาการ 
 3.ครูอาชีพ 
 4.ครูแนะแนว/ครูที่ปรึกษา 
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ตัวอยางแบบบันทึกภาคสนามการนเิทศเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทาํ 

โรงเรียน........................................................วันที่..............เดือน.......................พ.ศ..................... 

รายการ/ประเด็น แหลงขอมูล/วิธีการ ขอมูลเชิงประจักษ ขอเสนอแนะ                             
เพื่อการพัฒนา 

๑.เครือขายและสารสนเทศเพือ่การมีงานทํา 

๑.๑ เครือขายความ
รวมมือ 
 
แหลงขอมูล 
๑. ทะเบียนเครือขาย 
๒. ทะเบียนสาขาอาชีพ 
๓. ทะเบียนสถาน   
    ประกอบการ/แหลง
เรียนรู 
๔. ทะเบียนภูมิปญญา
ทองถิ่น 
๕. MOU กับเครือขาย 
 

วิธีการ 
๑. ศึกษาเอกสาร 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
๒. สนทนา/
แลกเปลี่ยน 
 ผูบริหารโรงเรียน 
 ฝายวิชาการ 
 ครผููสอน(ระบุช้ัน/
วิชา) 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
 
 
 

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

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

ครั้งที่……..... 
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รายการ/ประเด็น แหลงขอมูล/วิธีการ ขอมูลเชิงประจักษ ขอเสนอแนะ                              
เพื่อการพัฒนา 

๒.การสงเสริมการพัฒนาหลกัสูตรสถานศกึษาและกระบวนการเรียนรูเพื่อความตองการสาขาอาชพี 

๒.๑ เปาหมายการจัด
หลักสูตรสถานศึกษา
เพื่อการมีงานทํา 
ระดับปฐมวัย 
ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน 
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
แหลงขอมูล 
๑. หลักสูตร
สถานศึกษา 
๒. โครงสรางหลักสูตร 
๓. แผนการเรยีน 
๔. โครงสรางรายวิชา
พ้ืนฐาน 
๕. หนวยการเรียนรู
บูรณาการ 
๖. โครงสรางรายวิชา
เพ่ิมเติม 
๗. แผนการจัด
ประสบการณการ
เรียนรู 
๙. แผนการจัดกิจกรรม                             
การเรียนรู 
๑๐. เครื่องมือวัดผล
ประเมินผล 
๑๑. หลักฐานความ
รวมมือกับเครือขายการ
จัดการเรียนรู 
๑๑. หลักฐานการเทียบ
โอน                         
ผลการเรียน 

วิธีการ 
๑. ศึกษาเอกสาร 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
๒. สนทนา/
แลกเปลี่ยน 
 ผูบริหารโรงเรียน 
 ฝายวิชาการ 
 ครผููสอน(ระบุช้ัน/
วิชา) 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
 
 
 
 

๑. การเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด  
.....................................  
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
..................................... 
๒. การใชสารสนเทศ
เครือขายความรวมมือ/
ความตองการสาขา
อาชีพ/ดานแหลง
เรียนรู/สถาน
ประกอบการ ฯลฯ  มา
ใชในการวางเปาหมาย
หลักสูตร 
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
..................................... 
.....................................
.....................................                            
๓. ความรูความเขาใจ
ของบุคลากรที่เกี่ยวของ  
.....................................
.....................................
.....................................
........................... 
 

 
.............................................. 
.............................................. 
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
.............................................. 
..............................................
..............................................
..............................................
.............................................. 
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รายการ/ประเด็น แหลงขอมูล/วิธีการ ขอมูลเชิงประจักษ ขอเสนอแนะ                              
เพื่อการพัฒนา 

๒.๒ แนวการจัด
หลักสูตรสถานศึกษา
เพื่อการมีงานทํา 
 

วิธีการ 
๑. ศึกษาเอกสาร 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
๒. สนทนา/
แลกเปลี่ยน 
 ผูบริหารโรงเรียน 
 ฝายวิชาการ 
 ครผููสอน(ระบุช้ัน/
วิชา) 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 

 

๑.การจัดโครงสราง
หลักสูตรในแตละระดับ
การศึกษา 
ระดับปฐมวัย 
- การจัดกิจกรรมสราง
เสริมประสบการณ
อาชีพ 
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................                 
 
 
 ระดับประถมศึกษา 
- การจัดหนวยบูรณา
การในราย                       
วิชาพ้ืนฐาน 
..................................... 
..................................... 
.....................................
.....................................           
- การจัดรายวิชา
เพ่ิมเติม 
..................................... 
..................................... 
.....................................
..................................... 
- การจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................               
.....................................  

 
.............................................. 
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
.............................................. 
.............................................. 
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
.............................................. 
.............................................. 
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
.............................................. 
.............................................. 
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
.............................................. 
..............................................
..............................................
.............................................. 
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รายการ/ประเด็น แหลงขอมูล/วิธีการ ขอมูลเชงิประจักษ ขอเสนอแนะ                              
เพื่อการพัฒนา 

  ระดับมัธยมศกึษา
ตอนตน 
- การจัดหนวยบูรณา
การในราย                       
วิชาพ้ืนฐาน 
..................................... 
.....................................
.....................................
..................................... 
- การจัดรายวิชา
เพ่ิมเติม 
..................................... 
.....................................
.....................................
..................................... 
- การจัดหลักสตูรระยะ
สั้น 
.....................................  
.....................................
.....................................
..................................... 
- การจัดหนวยฐาน
สมรรถนะอาชีพระยะ
สั้น 
.....................................  
.....................................
.....................................
..................................... 
- การจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 
..................................... 
.....................................
.....................................
.................................... 

 
..............................................
..............................................
..............................................  
..............................................
..............................................
............................................. 
..............................................
..............................................
..............................................  
..............................................
..............................................
............................................. 
..............................................
..............................................
..............................................  
..............................................
..............................................
............................................. 
..............................................
..............................................
..............................................  
..............................................
..............................................
............................................. 
..............................................
..............................................
............................................. 
..............................................
..............................................
..............................................  
..............................................
..............................................
............................................. 
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รายการ/ประเด็น แหลงขอมูล/วิธีการ ขอมูลเชิงประจักษ ขอเสนอแนะ                              
เพื่อการพัฒนา 

  ระดับมัธยมศกึษาตอน
ปลาย 
- การเตรียมกลุมความ
ถนัด 
ทางสาขาวิชา (รายวิชา
อาชีพ/หลักสูตรระยะ
สั้น) 
 
.....................................  
.....................................
..................................... 
.....................................  
.....................................  
- แผนการเรียนเฉพาะ
ทาง 
 หองเรียนกีฬา 
 หองเรียนกีฬา 
 แผนการเรยีนเนน
อาชีพ 
 ทวิศึกษา 
..................................... 
.....................................  
..................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
..............................................
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
............................................ 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
..............................................  
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รายการ/ประเด็น แหลงขอมูล/วิธีการ ขอมูลเชิงประจักษ ขอเสนอแนะ                              
เพื่อการพัฒนา 

 ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน 
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
 

 
 
 
 
 
 

๒. การปรับหลกัสูตร
สําหรับนักเรียนที่มี
ความจําเปนพิเศษ 
.....................................  
.....................................
..................................... 
.....................................  
.....................................
.....................................  
.....................................
..................................... 
.....................................  
..................................... 
.....................................  
 

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

๒.๓ การบริหาร
จัดการหลักสตูร
สถานศึกษา 
ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน 
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
 
 
 
 
 
 

วิธีการ 
๑. ศึกษาเอกสาร 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
๒. สนทนา/แลกเปลี่ยน 
 ผูบริหารโรงเรียน 
 ฝายวิชาการ 
 ครผููสอน(ระบุช้ัน/
วิชา) 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 

๑. การวิเคราะห
มาตรฐานและตัวช้ีวัด
เพ่ือนําไปจัดรายวิชา
อาชีพหรือหนวยบูรณา
การอาชีพในรายวิชา
พ้ืนฐาน 
..................................... 
..................................... 
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................  
๒.การออกแบบรายวิชา
เพ่ิมเติม     ดานอาชีพ 
..................................... 
..................................... 
..................................... 
.....................................       

 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
..............................................
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
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รายการ/
ประเด็น 

แหลงขอมูล/วิธีการ ขอมูลเชิงประจักษ ขอเสนอแนะ                              
เพื่อการพัฒนา 

๒.๔ แนวการ
จัด
กระบวนการ
เรียนรู 
 
ระดับ
ประถมศึกษา 
ระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนตน 
ระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
 

วิธีการ 
๑. ศึกษาเอกสาร 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
…………………………………………. 
๒. สนทนา/แลกเปลี่ยน 
 ผูบริหารโรงเรียน 
 ฝายวิชาการ 
 ครผููสอน(ระบุช้ัน/วิชา) 
................................................ 
................................................ 
................................................ 

๑. การสงเสริมให
ผูเรียนนําเทคโนโลยี
ใหมๆ  
..................................... 
..................................... 
..................................... 
..................................... 
๒.การปลูกฝงคุณธรรม
ในการประกอบอาชีพ 
..................................... 
..................................... 
..................................... 
..................................... 
๓.เปดโอกาสใหผูเรียน
ไดมีประสบการณใน
งาน 
..................................... 
..................................... 
..................................... 
..................................... 
๔.จัดใหผูเรียนได
ฝกงานในสถาน
ประกอบการ 
..................................... 
..................................... 
..................................... 
..................................... 

  
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
..............................................
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
............................................ 
.............................................. 
.............................................. 
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รายการ/
ประเด็น 

แหลงขอมูล/วิธีการ ขอมูลเชิงประจักษ ขอเสนอแนะ                              
เพื่อการพัฒนา 

๒.๕ แนว
การวัดและ
ประเมินผล
การศึกษา 

วิธีการ 
๑. ศึกษาเอกสาร 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
…………………………………………. 
๒. สนทนา/แลกเปลี่ยน 
 ผูบริหารโรงเรียน 
 ฝายวิชาการ 
 ครผููสอน(ระบุช้ัน/วิชา) 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
…………………………………………. 

 

๑.การวัดและประเมิน
ระดับ                  ช้ัน
เรียน 
......................................... 
..................................... 
..................................... 
..................................... 
..................................... 
๒. การตัดสินผลการเรียน
และเกณฑการจบ
การศึกษา 
..................................... 
..................................... 
..................................... 
..................................... 

 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
..............................................
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
............................................ 
.............................................. 
.............................................. 
............................................ 
.............................................. 
.............................................. 
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รายการ/
ประเด็น 

แหลงขอมูล/วิธีการ ขอมูลเชิงประจักษ ขอเสนอแนะ                              
เพื่อการพัฒนา 

๒.๖ แนว
ทางการ
เทียบโอน             
ผลการเรยีน 

 
วิธีการ 
๑. ศึกษาเอกสาร 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
…………………………………………. 
๒. สนทนา/แลกเปลี่ยน 
 ผูบริหารโรงเรียน 
 ฝายวิชาการ 
 ครผููสอน(ระบุช้ัน/วิชา) 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
…………………………………………. 

 

๑. การเทียบโอนผลการ
เรียนจากหลักสูตรอ่ืน 
..................................... 
..................................... 
..................................... 
..................................... 
๒. การเทียบโอนผลการ
เรียนจากหลักสูตรทวิ
ศึกษา 
..................................... 
..................................... 
..................................... 
..................................... 

  
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
..............................................
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
............................................ 
.............................................. 
.............................................. 
............................................ 
.............................................. 
.............................................. 
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รายการ/ประเด็น แหลงขอมูล/วิธีการ ขอมูลเชิงประจักษ ขอเสนอแนะ                            
เพื่อการพัฒนา 

๓.การแนะแนวเพื่อการมีงานทํา 

๓.๑ แนวทางการแนะ
แนวเพื่อการมีงานทาํ 
 
๑)ระดับการศกึษา 
ระดับปฐมวัย 
ระดับประถมศึกษา
ปที่ 1-๓ 
ระดับประถมศึกษา
ปที่ ๔-๖ 
ระดับมัธยมศึกษาป
ที่ 1-๓ 
ระดับมัธยมศึกษาป
ที่ ๔-๖ 
 
แหลงขอมูล 
๑. แผนการจัดกิจกรรม                              
แนะแนว 
๒.แฟมสะสมผลงาน
นักเรียน 
๓. เสนทางอาชีพ  
๔. ID Plan 
๕. เครื่องมือ 

 
วิธีการ 
๑. ศึกษาเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
๒. สนทนา/
แลกเปลี่ยน 
 ผูบริหารโรงเรียน 
 ฝายวิชาการ 
 ครแูนะแนว 
 

๑. กรอบการจัดกิจกรรม                   
แนะแนวเพ่ือการมีงานทํา 
 
 
- เปาหมายและแนว
ทางการจัดกิจกรรมแนะ
แนวเพ่ือการ                                      
มีงานทํา 
 
 
- การจัดบรรยากาศดาน
อาชีพ 
  

 

๒) การสรางเสริม
ประสบการณอาชีพ 
 

วิธีการ 
๑. ศึกษาเอกสาร 
 
 
๒. สนทนา/
แลกเปลี่ยน 
 ฝายวิชาการ 
 ครแูนะแนว 
 
 
 

- แนวทางการสรางเสริม
ประสบการณอาชีพ 
 
 
- รูปแบบการสรางเสริม
ประสบการณอาชีพ 
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รายการ/ประเด็น แหลงขอมูล/วิธีการ ขอมูลเชิงประจักษ ขอเสนอแนะ                            
เพื่อการพัฒนา 

๓) โครงการ/กิจกรรม
เสริมประสบการณ
ดานอาชีพ 

วิธีการ 
๑. ศึกษาเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. สนทนา/
แลกเปลี่ยน 
 ฝายวิชาการ 
 ครแูนะแนว 
 
 
 
 

- แนวทางการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมสราง
เสริมประสบการณอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
- รูปแบบโครงการ/
กิจกรรมสรางเสริม
ประสบการณอาชีพ 
  

 

๔) การหารายได
ระหวางเรียน 

วิธีการ 
๑. ศึกษาเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
๒. สนทนา/
แลกเปลี่ยน 
 ฝายวิชาการ 
 ครแูนะแนว 
 

- แนวทางการดําเนินงาน
โครงการหารายได
ระหวางเรียน 
 
 
 
 
 
 
- รูปแบบและขั้นตอนการ
หารายไดระหวางเรียน 
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รายการ/ประเด็น แหลงขอมูล/วิธีการ ขอมูลเชิงประจักษ ขอเสนอแนะ                            
เพื่อการพัฒนา 

๓.๒ แนวทางในการ
ใหรูจักตนเองเพื่อ
กําหนดเปาหมาย                                                   
สูการมีงานทาํ 
๑) การรวบรวมขอมูล
เก่ียวกับตนเอง 

 
 
 
วิธีการ 
๑. ศึกษาเอกสาร 
 
 
 
 
๒. สนทนา/
แลกเปลี่ยน 
 ครูแนะแนว 
 ครูที่ปรกึษา 
 
 
 
 

 
 
 
๑.วิธีการรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับตนเองของผูเรียน 
 
 
 
 
๒.แหลงเรียนรูเพ่ือการ
รูจักตนเอง 
 
 

 

๒) การใชเครือ่งมือ
ทางการ             
แนะแนว 

วิธีการ 
๑. ศึกษาเอกสาร 
 
 
 
 
๒. สนทนา/
แลกเปลี่ยน 
 ครูแนะแนว 
 ครูที่ปรกึษา 
 
 
 

๑. แนวทางการใช
แบบทดสอบ 
 
 
 
 
๒. แนวทางการนําผลการ
ทดสอบไปใช 
 
 
 
๓. แนวทางการให
คําปรึกษา 
 
 
 

 

 

การขบัเคลื่อนโครงการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพ่ือการมีงานทําในศตวรรษท่ี 21 



156 
 

รายการ/ประเด็น แหลงขอมูล/วิธีการ ขอมูลเชิงประจักษ ขอเสนอแนะ                            
เพื่อการพัฒนา 

๓) การกําหนด
เปาหมายสู               
การมีงานทํา 

วิธีการ 
๑. ศึกษาเอกสาร 
 
 
 
 
 
๒. สนทนา/
แลกเปลี่ยน 
 ครูแนะแนว 
 ครูที่ปรกึษา 
 
 

๑. การวิเคราะหและ
ประเมินทางเลือก 
 
 
 
 
 
๒. การกําหนดทางเลือก 
 
 
 
 
 
๓. การวางแผนและการ
ตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
๔. การใหคําปรึกษา
เพ่ือใหผูเรียนกาํหนด
เปาหมายสูการ                          
มีงานทํา 
 
 
 
 
๕. แนวทางในการพัฒนา
ตนเองของผูเรียน 
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รายการ/ประเด็น แหลงขอมูล/วิธีการ ขอมูลเชิงประจักษ ขอเสนอแนะ                            
เพื่อการพัฒนา 

๔) การสื่อสารกับ
ผูปกครอง 

วิธีการ 
๑. ศึกษาเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
๒. สนทนา/
แลกเปลี่ยน 
 ครูแนะแนว 
 ครูที่ปรกึษา 
 ผูปกครอง 
 
 
 
 
 
 

๑) การใหขอมลูกับ
ผูปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
๒. การใชขอมลู
ประกอบการตัดสินใจของ
ผูปกครอง 
 
 
 

 

๓.๓ แนวทางการ
พัฒนาทักษะที่เปน
พื้นฐานอาชพีของ
นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน 

วิธีการ 
๑. ศึกษาเอกสาร 
 
 
 
 
๒. สนทนา/
แลกเปลี่ยน 
 ครูแนะแนว 
 ครูที่ปรกึษา 
 ครผููสอนวิชา 
 
 
 
 

๑.การจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะการทํางานที่เปน
พ้ืนฐานอาชีพสําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนตน 
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รายการ/ประเด็น แหลงขอมูล/วิธีการ ขอมูลเชิงประจักษ ขอเสนอแนะ                            
เพื่อการพัฒนา 

๓.๔ แนวทางการ
พัฒนาแฟมสะสมงาน 
และ ID Plan ของ
ผูเรียน 
 

วิธีการ 
๑. ศึกษาเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
๒. สนทนา/
แลกเปลี่ยน 
 ครูแนะแนว 
 ครูที่ปรกึษา 
 
 

๑. การจัดกิจกรรมให
ผูเรียนพัฒนาแฟมสะสม
งาน 
 
 
 
 
 
 
๒. การจัดกิจกรรมให
ผูเรียนพัฒนา ID Plan  
 
 
 
 
 
 

 

๓.๕ การสรางความ
เขมแข็งในการแนะ
แนวเพื่อการมีงานทาํ 
 

วิธีการ 
๑. ศึกษาเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
๒. สนทนา/
แลกเปลี่ยน 
 ครูแนะแนว 
 ครูที่ปรกึษา 
 
 
 
 

๑. บทบาทของครูแนะ
แนว/ครูที่ปรึกษา 
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
และผูปกครอง 
 
 
 
 
 
๒. ความรวมมอืและ
เครือขาย 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอนคร ู
 

โรงเรียน………………………………………………………………………………………ครั้งที่…………………………………………..…. 
ช่ือผูสอน ……………………………………………………..……………….รายวิชา…………………………..……..ช้ัน………………… 
แผนการจัดการเรียนรูที…่………………เรื่อง................…………………………….วันที่.……..เดือน………………พ.ศ……….  
ผูสังเกตการสอน………………………………………………………………………………….  
 

ขั้นตอน การปฏิบัติ กิจกรรมที่ปฏิบัติ บันทึกเพ่ิมเติม 
1.เตรียมการสอน  ไมมี 

 ม ี
แผนการจดัการเรียนรู                                   
    มีองคประกอบครบถวน 
เตรียมสื่อ 
เครื่องมือวัดและประเมินผล 
ใบความรู 
ใบกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 

2. การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูทักษะศตวรรษที่ 21 ที่เนนสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ  
2.1 ขั้นนํา                        
เขาสูบทเรียน 

 ไมมี 
 ม ี

 สรางสถานการณ                                              
กระตุนใหสงสยั 
 ใชคําถามกระตุน(Learn to 
Question) 
 ใชสื่อกระตุน 
 อ่ืน ๆ…………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 

2.2 แจง
จุดประสงคหรือ
เปาหมายการ
เรียนรู 

 ไมมี 
 ม ี

  

2.3 ขั้นการจดั
กระบวนการเรียนรู 

 ไมมี 
 ม ี

อธิบาย 
สรางแรงจงูใจใหศึกษา
คนควา (Learn to Search) 
สรางกระบวนการใหนักเรียน
ลงมือปฏิบัติหรือคนหาคําตอบ 
(Learn to Construct) 
การใชสื่อเทคโนโลย ี
การใหขอมลูปอนกลับ 
 อ่ืน ๆ ………………………... 
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ขั้นตอน การปฏิบัติ กิจกรรมที่ปฏิบัติ บันทึกเพ่ิมเติม 
2.4 ขั้นสรุปองค
ความรู 

 ไมมี 
 ม ี

สรางกระบวนการสรุปองค
ความรู สรุปผลการเรียนรู และ
นําเสนอผลการเรียนรู 
(Learn to Communicate) 
การเผยแพรและใชประโยชน
ความรูตอตนเองและสังคม
(Learn to Service) 
นําเสนอรายละเอียดการตอ
ยอดนวัตกรรมสูกิจกรรมชุมนุม 
จัดทําโครงรางตอยอด
นวัตกรรม 
อ่ืน ๆ  

 

 
   ความคิดเหน็เพิ่มเติม  

1. จุดเดน …………………………………………………………………………………………………………………………….                
         …………………………………………………………………………………………………………………………….      
         …………………………………………………………………………………………………………………………….   
         …………………………………………………………………………………………………………………………….  

         2.  จุดที่ควรพัฒนา …………………………………………………………………………………………………………………..           
                        ……………………………………………………………………………………………………………………………..   
                        ……………………………………………………………………………………………………………………………..   
                        ……………………………………………………………………………………………………………………………...  
         3. ขอเสนอแนะ ……………………………………………………………………………………………………………………...   

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

 

การขบัเคลื่อนโครงการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพ่ือการมีงานทําในศตวรรษท่ี 21 



161 
 

ภาคผนวก 

ตัวอยาง คําสัง่การแตงต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา กรุงเทพมหานคร 

ครุฑ 
คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ 

ที่........./๒๕๖๑ 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการขบัเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา กรุงเทพมหานคร 

--------------------------------------------- 

 ดวยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ใหนักเรียนต้ังแตระดับประถมศึกษา  

ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย รูเสนทางการศึกษาสูอาชีพ ไดรับการแนะแนวอาชีพที่เหมาะสมกับชวงวัย  

ใหรูศักยภาพของตนเอง มีความรูเรื่องโลกของอาชีพ และเตรียมความพรอมกอนเขาสูตลาดแรงงานได 

อยางมีประสิทธิภาพ โดยจังหวัดที่อยูในสวนภูมิภาค สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ

กรมการจัดหางาน ไดมีบันทึกขอตกลงความรวมมือเพ่ือแสดงเจตนารมณรวมกันในการดําเนินการเตรียมความ

พรอมแกกําลังแรงงานกอนเขาสูตลาดแรงงาน 

 ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงแตงต้ังบุคคลดังตอไปน้ีเปนคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา 

กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 

 ๑.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการ 

 ๒.เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รองประธาน 

 ๓. เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา  กรรมการ 

 ๔. เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา กรรมการ 

 ๕. เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการ 

 ๖. เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน   กรรมการ 

 ๗. สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร กรรมการ 

 ๘. ผูแทนกระทรวงพาณิชย กรรมการ 

 ๙. ผูแทนกรมทองเที่ยวและกีฬา กรรมการ 

 ๑๐.อธิบดีกรมการจัดหางาน กรรมการ 

 ๑๑.อธิบดีกรมแรงงาน กรรมการ 

 ๑๒.ประธานสภาหอการคาแหงประเทศไทย  กรรมการ 

 ๑๓. ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กรรมการ 

 ๑๔. ผูแทนคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน กรรมการ 

 ๑๕.ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร กรรมการ 

 ๑๖ .ผูอํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๗.ผูอํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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 ๑๘.ผูอํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ๑๙.ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการมัธยมศึกษา เขต 1 กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ๒๐.ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการมัธยมศึกษา เขต ๒ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  โดยใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 

            ๑. กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และวางแผนการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา

ของจังหวัด 

            ๒. ประสานงานและติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับอาชีพ 

ที่สําคัญใหสามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสม 

            ๓. ประสานการดําเนินงานระหวางสถานศึกษากับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือใหการขับเคลื่อน

การจัด     

การศึกษาเพ่ือการมีงานทําบรรลุผลตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 

            ๔. กํากับ ติดตาม ใหสถานศกึษาดําเนินงานและรายงานผลตอตนสังกัด เพ่ือทราบผลตาม

แผนการดําเนินงาน 

           ๕. พิจารณาแตงต้ังคณะอนุกรรมการ เพ่ือใหการดําเนินงานในรายละเอียดของการศึกษาเพ่ือการ 

มีงานทําตามความเหมาะสมที่มีประสิทธิภาพ 

            ๖. ดําเนินการอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย  

 ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป   

                        สั่ง   ณ  วันที่      มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

 

 (..........................................) 

 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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ตัวอยาง คําสัง่การแตงต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา กรุงเทพมหานคร 

ครุฑ 
คําสั่งจังหวัด............................. 

ที่........./๒๕๖๑ 
เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการขบัเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา 

--------------------------------------------- 

 ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกรมการจัดหางาน มีบันทึกขอตกลงความ
รวมมือเพ่ือแสดงเจตนารมณรวมกันในการดําเนินการเตรียมความพรอมแกกําลังแรงงานกอนเขาสู
ตลาดแรงงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ใหนักเรียนต้ังแตระดับประถมศึกษา ถึง
มัธยมศึกษาตอนปลาย รูเสนทางการศึกษาสูอาชีพ ไดรับการแนะแนวอาชีพที่เหมาะสมกับชวงวัย  
ใหรูศักยภาพของตนเอง มีความรูเรื่องโลกของอาชีพ และเตรียมความพรอมกอนเขาสูตลาดแรงงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงแตงต้ังบุคคลดังตอไปน้ีเปนคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา ประกอบดวย 

 ๑. ผูวาราชการจังหวัด                                                            ประธานกรรมการ 
 ๒. ศึกษาธิการจังหวัด                                                               รองประธาน 
 ๓. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา รองประธาน 
 ๔. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ทุกเขต รองประธาน 
 ๕. ผูแทนมหาวิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการในจังหวัด ๑ 
คน 
 ๖. ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด กรรมการ 
 ๗. ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ  กรรมการและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัด 
 ๘. ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษพ้ืนที่/จังหวัด กรรมการ 
 ๙. นายกองคการบริหารสวนจังหวัด กรรมการ 
 ๑๐.ทองถิ่นจังหวัด กรรมการ 
 ๑๑.จัดหางานจังหวัด  กรรมการ 
 ๑๒.แรงงานจังหวัด  กรรมการ 
              ๑๓.ประธานสภาหอการคาจังหวัด  กรรมการ 
 ๑๔.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  กรรมการ 
 ๑๕.ผูอํานวยการการทองเที่ยวและกีฬา  กรรมการ 
 ๑๖.พาณิชยจังหวัด  กรรมการ 
 ๑๗.ผูแทนสถานประกอบการในจังหวัด จํานวน 1 คน  กรรมการ 
 ๑๘. ผูแทนคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชน   กรรมการ 

 ๑๙. ผูแทนคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน กรรมการ 

 ๒๐.ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  กรรมการ 
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                     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต ในจังหวัด  

 ๒๑.ผูแทนครูแนะแนวจากศูนยแนะแนวการศึกษาจังหวัด  กรรมการ 
 ๒๒.ประธานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาจังหวัด กรรมการ 
                                                                                                      และเลขานุการ 
 ๒๓.ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
                           สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 ๒๔.ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
                           สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 ๒๕.ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษาจังหวัด กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
                           สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 โดยใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 
1. กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และวางแผนการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา

ของจังหวัด 
2. ประสานงานและติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับอาชีพ

ที่สําคัญใหสามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสม 
3. ประสานการดําเนินงานระหวางสถานศึกษากับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือใหการขับเคลือ่น

การจัด     
4. การศึกษาเพ่ือการมีงานทําบรรลุผลตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 
5. กํากับ ติดตาม ใหสถานศึกษาดําเนินงานและรายงานผลตอตนสังกัด เพ่ือทราบผลตาม

แผนการดําเนินงาน 
6. พิจารณาแตงต้ังคณะอนุกรรมการ เพ่ือใหการดําเนินงานในรายละเอียดของการศึกษาเพ่ือ

การมีงานทําตามความเหมาะสมที่มีประสิทธิภาพ 
7. ดําเนินการอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย  

 ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป   

                         สั่ง   ณ  วันที่   มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 
 

(..........................................) 
ผูวาราชการจังหวัด 
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ที่ปรึกษาโครงการ 

1. นายบุญรักษ ยอดเพชร    เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. นายณรงค แผวพลสง   รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. นางสาวอุษณีย ธโนศวรรย  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. นางสุกัญญา งามบรรจง    รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5. นางสาวนงลักษณ เรือนทอง  ปรึกษาดานมาตรฐานการศึกษา   

      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คณะทาํงาน 

หัวหนาโครงการ 

1. นายณรงค เพชรล้ํา   ผูอํานวยการกลุมสนับสนุนการจัดการศึกษามัธยมศึกษา 

คณะทํางานกลางขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานทํา 

2. นายพูลศักด์ิ   จิตสวาง ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

3. นายศิริศักด์ิ  หาดทวายกาญจน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 23 

4. นายบัญญัติ  สมชอบ ผูอํานวยการโรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

5. นายภูมิสิษฐ สคุนธวงศ ผูอํานวยการโรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

6. นายสมศักด์ิ เลิศรัตนพันธุ ผูอํานวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

7. นางกัญญา วัฒนถาวร ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ หนวยศึกษานิเทศก 

8. นางสาวลดา เย็นใจ นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

9. นายทรงฤทธ์ิ อดทน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สํานักอํานวยการ 

10. นางสาวภัทรา สุวรรณบัตร นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

 สํานักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ 

11. นางสาวชิตยาภรณ หงษทอง นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 

 สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 

12. นางโสภา พิเชฐโสภณ  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

13. นางสาวณัฐฐะวีวรรณ ปานวิลัย นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

 สํานักนโยบายและแผนการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

14. นางจิตราภรณ  ใยศลิป ขาราชการบํานาญ 

15. นายเอกลักษณ ทิมทอง ผูอํานวยการกลุมสารสนเทศการศึกษา 

 สํานักนโยบายและแผนการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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16. นางวรรณา  ชองดารากุล รองผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

17. นายธัญญา  เรอืงแกว ขาราชการบํานาญ 

18. นางลาภิศ โคตรวันทา โรงเรียนบานหนองนกทา 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 

19. นางเกษศิรินทร  สุวรรณสุนทร นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

20. นางระเบียบ  สิทธิชัย ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ หนวยศึกษานิเทศก 

21. นายสามารถ  รัตนสาคร นักวิชาการชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

22. นางวิพาพรรณ  ดอนจันทรโคตร ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

23. นางสุกัญญา  อนรรฆพันธ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

24. นางแกวตา  ไชยภักดี ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนอูทอง 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

25. นางธาราจันทร  สินธุพรหม ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

26. นายนิยม รอดเนียม รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

27. นายประชา  ออนรักษา นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

28. นางเสาวภา ศักดา นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

29. นางสาวสิริภา ซื่อสัตย นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 

30. นางสุพัตรา  เพชรล้ํา ผูอํานวยการกลุมสงเสรมิการจัดการศึกษา  

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   

31. นายตฤณ  กานดอกไม ศึกษานิเทศกชํานาญการ หนวยศึกษานิเทศก 

32. นางสาวอนุกูล  มโนขัย นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  

 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

33. นางภรณี นันตธนะ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

34. นายพรณรงค ทรัพยคง ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 1 
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35. นางสุนิดา  เดชเสน นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  

 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  

36. นางสาวชุลีกร  โชติดี นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

37. นางสาวบุณยนุช สายรัตน นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ             

 สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 

38. นางปณิชา นัยเพียร นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

 สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

39. นางสดใส นิยมจันทร นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

 สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

40. นายปณิธาน  ศรีศุภวุฒิ รักษาการผูอํานวยการโรงเรียนบานเดนชาติ 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ เขต 2 

41. นายพรชัย  พิศาลสิษฐกุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ 

42. นางวัชรี  ปรัชญานุสรณ นายกสาคมการทองเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา 

43. นายสมทรง  นิคเทียม ผูแทนสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ 

44. นางสาวชญาดา  คลองสั่งสอน ผูแทนสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ 

45. นางสุนทรี  วิลาทอง นักวิชาการแรงงาน ชํานาญการพิเศษ 

46. นายวชิระ  สุวรรณธาราเรือง   นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 

47. นางวิชชุลดา  เจนเกียรติฟู   นักวิชาการแรงงาน ชํานาญการพิเศษ 

48. นางธนธรณ  มีชํานาญ   นักวิชาการแรงงาน ชํานาญการ 

49. ผูแทนสํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน (สสค.) 

50. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)   

51. ผูแทนสํานักงานสงเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 

52. ผูแทนสถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา (องคกรมหาชน) (itd)   
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