
Best Practice โรงเรียนสุจริต 

“การพฒันาสมรรถนะผูเ้รียนดา้นอาชีพ  สู่ความเป็นเลิศ  

โดยใชห้ลกัสตูรอาชีพระยะสัน้ฐานสมรรถนะ 

 
นางสมคัร   น าสงค ์

ครชู านาญการพิเศษ 

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม  

อ าเภอท่าบ่อ   จงัหวดัหนองคาย 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีมธัยมศึกษา  เขต ๒๑ 



แนวคิด / หลกัการ 

มาตรา 54  วรรคส่ี “การศึกษาทัง้ปวงตอ้งมุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี มีวินยั  

ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญไดต้ามความถนดัของตน  และมีความ

รบัผิดชอบต่อครอบครวั  ชุมชน  สงัคม และประเทศชาติ” 

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทย  พุทธศกัราช  ๒๕๖๐ 

นอ้มน าพระราโชบายของในหลวงรชักาลท่ี  

๑๐ ดา้นการศึกษา ตอ้งมุ่งสรา้งผูเ้รียน ๔ ดา้น 

๑.มีทศันคติท่ีถกูตอ้งต่อบา้นเมือง 

๒.มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีมัน่คง –มีคุณธรรม 

๓.มีงานท า – มีอาชีพ 

๔.เป็นพลเมืองดี 

นโยบายส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้

พ้ืนฐานตามกรอบยุทธศาสตรช์าติ ๒๐  ปี 

โครงการจดัการศึกษาขัน้พ้ืนฐานเพ่ือการมีงานท าในศตวรรษท่ี 

๒๑  ภายใตวิ้สยัทศัน ์ คือ “ประเทศไทยมีความมัน่คง  มัง่คัง่  

ยัง่ยืน 



จุดประสงคแ์ละเป้าหมาย 

จุดประสงค ์

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
         นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          ท่ีเรียนรายวิชา  ขนมเพ่ืออาชีพ  จ านวน  ๖๗ คน 

เชิงคณุภาพ 
        นกัเรียนมีทกัษะความรู ้และสมรรถนะอาชีพ ท่ีตนเองสนใจ 

        และพฒันาต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคต 



กระบวนการผลิตผลงาน 

Action Plan 

DO Check 

๑.ศึกษา/วิเคราะหห์ลกัสตูรและศกัยภาพของโรงเรียน 

 ๒.ศึกษา/วิเคราะหก์รอบงานของเขตพ้ืนท่ี 

  ๓.ศึกษา / วิเคราะหข์อ้มลูสารสนเทศของทอ้งถ่ินและนกัเรียน 

  ๔.ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม ท่ีเก่ียวกบังานอาชีพของโรงเรียน 

๑.จดัท าค าอธิบายรายวิชาชีพระยะสัน้ฐานสมรรถนะ 

๒.จดัท าโครงสรา้งรายวิชา 

๓.ออกแบบหน่วยการเรียนรู ้ 

๔.จดัท าแผนการจดัการเรียนรู ้

หลกัสตูรวิชาชีพระยะสัน้ฐานสมรรถนะ 

๑.ใชก้ระบวนการกลุ่ม PLC จ านวน  ๘ คน 

ตรวจสอบความถกูตอ้ง และสะทอ้นคิด 
ก่อนน าแผนการจดัการเรียนรูสู้่หอ้งเรียน  

๑.น าผลการสะทอ้นคิดของกลุ่ม PLC  

มาปรบัปรุงและพฒันา  
๒. น าแผนการจดัการเรียนรูสู้่ชัน้เรียน 

๓.กลุ่ม PLC เขา้สงัเกตการสอน/สะทอ้นคิด ๓ วงรอบ 

๔.น าผลสะทอ้นคิดปรบัปรุงพฒันาในแต่ละวงรอบ 



กระบวนการพฒันาผูเ้รียน 

การพฒันาสมรรถนะผูเ้รียนดา้นอาชีพสู่ความเป็นเลิศ 

โดยใชห้ลกัสตูรวิชาชีพระยะสัน้ฐานสมรรถนะ    

แผนการจดัการเรียนรู ้

Active  Learning  

กระบวนการ 

QSCCS  

ขัน้ท่ี ๕ S (Learning to Serve) 

เรียนรูเ้พ่ือตอบแทนสงัคม  

ขัน้ท่ี ๑ Q (Learning to Question) 

เรียนรูด้ว้ยการตัง้ค าถาม  

ขัน้ท่ี ๒ S (Learning to Search) 
เรียนรูแ้สวงหาสารสนเทศ  

ขัน้ท่ี ๓ C (Learning to Construct) 

เรียนรูเ้พ่ือสรา้งองคค์วามรู ้ 

ขัน้ท่ี ๔ C (Learning to 

Communication) เรียนรูเ้พ่ือการ
ส่ือสาร  



การประเมินผลและปรบัปรุงพฒันาผูเ้รียน 

หน่วยสมรรถนะอาชีพ 

เกิดสมรรถนะอาชีพ 

ฝึกฝนซ ้า   ย ้า ทวน 

เกณฑส์มรรถนะ

อาชีพ 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ประเมินผลสมรรถนะอาชีพ 

จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู ้

และน าไปใช ้



ต่อนกัเรียน 

ต่อโรงเรียน 

ต่อชุมชน 

ผลการ

ด าเนินงาน 

๑.นกัเรียนมีทกัษะดา้นอาชีพ 

๒.นกัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะกระบวนการคิดดา้นต่างๆ  

๓.นกัเรียนเกิดทกัษะกระบวนการท างานกลุ่ม  

๑.หลกัสตูรวิชาชีพระยะสัน้ฐานสมรรถนะ 

๒.ครผููส้อนไดพ้ฒันางานดา้นการจดัการเรียนการ

สอนท่ีมีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

๑.เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพของครอบครวัและชุมชน 

๒.รูจ้กัการท างานช่วยแบ่งเบาภาระของผูป้กครอง 



ปัจจยัความส าเร็จ 

ปัจจยั ความส าเร็จ 

๑.ความพรอ้มของผูเ้รียน นกัเรียนมีความสนใจใฝ่รู ้ หมัน่ฝึกปฏิบติั  ฝึกฝนซ า้ ย ้าทวนบ่อย ๆ 
ท าใหผ้ลงานมีความสมบรูณ ์และสามารถจ าหน่ายท าใหเ้กิดเป็น

รายได ้

๒. ความทุ่มเทของคร ู ครผููส้อนมีเวลามากพอท่ีจะดแูลเอาใจใส่นกัเรียนทัง้ในชัว่โมงเรียน

และนอกชัว่โมงเรียน และนกัเรียนสามารถมาใชว้สัดอุุปกรณใ์นการ

ท างานไดต้ลอดเวลา  ท าใหผู้เ้รียนมาท าช้ินงานเพ่ือการจ าหน่ายไดใ้น

เวลาหยุดเสาร ์– อาทิตย ์

๓. การใหก้ารสนบัสนุนของ

โรงเรียน 

มีการสนบัสนุนดา้นวสัดอุุปกรณแ์ละงบประมาณบางส่วน 



บทเรียนท่ีไดร้บั 

๑.การพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดสมรรถนะดา้นอาชีพ ตอ้งใชเ้วลาในการฝึกฝนอย่างสม า่เสมอ 

และต่อเน่ือง 

๒.ครตูอ้งใหค้ าปรึกษาแนะน าอย่างใกลชิ้ดทกุขัน้ตอน ตอ้งมีการวางแผนงานท่ีดี 

และครตูอ้งจดัหอ้งเรียนใหมี้ความพรอ้มดา้นวสัด ุ อุปกรณ ์ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู ้

๓. ส าคญันกัเรียนและครตูอ้งทุ่มเทเสียสละ เพราะกว่าสมรรถนะอาชีพแต่ละสมรรถนะจะเกิด  

มีตน้ทุนผลผลิตค่อนขา้งมากในแต่ละสมรรถนะ ไม่ว่าจะเป็นตน้ทุนของวตัถดิุบ  ตน้ทุนของเวลา   

๔.ผูเ้รียน ตอ้งมีวินยั  ความรบัผิดชอบ มีความมุ่งมัน่ตัง้ใจการท างานจึงจะส าเร็จ 
 



การเผยแพร่ 

๑.ครผููส้อนเผยแพร่หลกัสตูรอาชีพระยะสัน้ฐาน

สมรรถนะ  ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาของ

โรงเรียนในคราวประชุม 

๒.แผยแพร่ผลงานนกัเรียนโดยจดันิทรรศการใน

ชุมชน  และ ส่ือออนไลน ์ต่าง ๆ 



การไดร้บัการยอมรบั 

๑. จาก สพม.๒๑ 

๒. ชุมชน 



รางวลัท่ีไดร้บั 

๑.ครผููส้อนไดร้บัเกียรติบตัรจากส านกังานเลขาธิการครุุสภาตามโครงการ 
“พฒันากระบวนการเรียนรูแ้บบสหวิทยาการ ของชุมชนคนตน้แบบ สู่การพฒันา

คณุภาพผูเ้รียน ดว้ยกระบวนการ PLC (Professional Learning  Community) 
ประจ าปี  ๒๕๖๑ 

  

๒.โรงเรียนไดร้บัเกียรติบตัรผ่านการประเมินหลกัสตูรหน่วยสมรรถนะ

ระยะสัน้ “ระดบัดีเย่ียม” เร่ือง  ขนมเพ่ืออาชีพ  



เง่ือนไขความส าเร็จ 

สมรรถนะดา้นอาชีพจะเกิดกบันกัเรียน นกัเรียนตอ้งมีวินยัใฝ่เรียนรู ้  

หมัน่ฝึกฝนอยู่เสมอ  รูจ้กัแสวงหาความรูเ้พ่ือพฒันาผลิตภณัฑข์อง

ตนเอง ครผููส้อนทุมเทอุทิศเวลาใหก้บัการฝึกฝนของนกัเรียนอย่าง

เต็มท่ี  ก ากบัติดตามใหค้วามช่วยเหลือ แนะน าอยู่เสมอ 



Best  Practice สอดคลอ้งกบัคณุลกัษณะ ๕ ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต 

คุณลกัษณะ กิจกรรมท่ีสอดคลอ้ง ผลการประเมิน 

๑.ทกัษะกระบวนการคิด -การท าโครงงานขนมเพ่ืออาชีพ ผ่านเกณฑป์ระเมินรอ้ยละ ๘๐ 

๒.ซ่ือสตัยส์ุจริต -ปฎิบติังานท าขนมเพ่ืออาชีพตามแผนท่ีวางไว ้

โดยมีความซ่ือสตัยต่์อลูกคา้ 

-ใชว้ตัถดิุบท่ีมีคณุภาพ 

-ก าหนดราคาขายอย่างยุติธรรม 

ผ่านเกณฑป์ระเมินรอ้ยละ ๘๐ 

 

๓.มีวินยั มีวินยัในการฝึกฝน  ใฝ่เรียนรู ้

-หมัน่ฝึกฝน  ฝึกซ า้ ย ้าทวน พฒันาผลิตภณัฑ ์และเรียนรูอ้ยู่เสมอ 

-ฝึกปฏิบติัการท างานตามล าดบัขัน้ตอน 
-เก็บ  ลา้ง ท าความสะอาด เม่ือท างานเสร็จ 

ผ่านเกณฑป์ระเมินรอ้ยละ ๘๐ 

๔.อยู่อย่างพอเพียง ธุรกิจพอเพียง (BUSINESS MODEL CANVAS) ฝึกทกัษะทางการตลาด  
-ค านวณตน้ทุนผลผลิต โดยน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกตใ์ชไ้ด้

เหมาะสม 

ผ่านเกณฑป์ระเมินรอ้ยละ ๘๐ 

 

๕.มีจิตสาธารณะ น าองคค์วามรูเ้ก่ียวกบัทกัษะการท าขนม โดยมีจิตอาสามาช่วยงานคณะคร ูเม่ือโรงเรียนมี

งาน ต่าง ๆเช่น  งานประชุมสมัมนา  การท าบุญ ท าโรงทาน การท าขนมตอ้นรบัแขกท่ีมา

เยือน เป็นตน้ 

ผ่านเกณฑป์ระเมินรอ้ยละ ๘๐ 

 



Best  Practice สอดคลอ้งกบักบัปฏิญญาโรงเรียนสุจริต  

การปลูกฝัง 

การป้องกนั 

การสรา้งเครือข่าย 

ปลูกฝังคุณลกัษณะการท างาน ใหร้กังาน   

สูง้าน  มุ่งมัน่ท างานจนส าเร็จ 

ใหภู้มิคุม้กนั โดยฝึกกระบวนการคิดใหน้กัเรียนเป็นผูผ้ลิตมากกว่าเป็นผูบ้ริโภค 

ลงมือปฏิบติัจริง รูจ้กัผลิต  รูจ้กัการสรา้งงาน 

ร่วมเป็นวิทยากรผูช่้วยจดัอบรมอาชีพระยะสัน้ร่วมกบัคุณคร ู 

เพ่ือสรา้งงาน  สรา้งอาชีพ ใหผู้ส้นใจ  



ผลงานท่ีเกิดจากการเรียนรู ้




