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ก 
ค าน า 

 
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ทักษะงานทักษะ 

อาชีพ โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ   จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทาง  ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
รายวิชาเพ่ิมเติมวิชาชีพอาชีพ  หน่วยการเรียนรู้สมรรถนะด้านอาชีพ  ในรายวิชาเพ่ิมเติม หรือ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  ประกอบด้วยแนวคิด วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ  แนวทางการด าเนินการ  สื่อและอุปกรณ์  การวัด
ประเมินผล การนิเทศติดตาม แผนการ  ตัวอย่างการจัดท าหลักสูตรสมรรถนะอาชีพระยะสั้น 

 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารการประชุมฉบับนี้ จะเกิดประโยชน์ส าหรับผู้รับการประชุมและผู้สนใจ 
ศึกษาค้นคว้า และหากมีประเด็นแก้ไขให้ถูกต้องโปรดแจ้งให้คณะผู้จัดท าปรับปรุงแก้ไข ต่อไป 
  

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
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เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
พัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ทักษะงานทักษะอาชีพ  

โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
 

แนวคิด 
จากการที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได๎ก าหนดเขตพ้ืนที่เขตพัฒนา 

เศรษฐกิจพิเศษ และรัฐบาลมีนโยบายเรํงรัดการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ  
แบํงเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ใน 5 พ้ืนที่ชายแดนรองรับการก๎าวเข๎าสูํประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 
ได๎แกํ อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก, อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา, ชายแดนจังหวัดมุกดาหาร, อ าเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแก๎ว, ชายแดนจังหวัดตราด ระยะที่ 2 ใน 5 พ้ืนที่ชายแดน ได๎แกํ ชายแดนจังหวัด
เชียงราย, ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี, ชายแดนจังหวัดหนองคาย, ชายแดนจังหวัดนครพนม และชายแดน 
จังหวัดนราธิวาส กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งมีหน๎าที่จัด
การศึกษาให๎แกํเด็กและเยาวชน ให๎ความส าคัญในการเตรียมเด็กและเยาวชนให๎สอดคล๎องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยกระบวนการสร๎างคนด๎วยการให๎การศึกษาและการฝึกอาชีพให๎กับเด็ก
และเยาวชนอยํางทั่วถึง  เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงานนั้น   
ซึ่งจังหวัดหนองคายมียุทธศาสตร๑ 5 ยุทธศาสตร๑คือ  1)  ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค๎า การลงทุน การ
ทํองเที่ยวและการบริการมุํงสูํประชาคมอาเซียน  2) สํงเสริมการเกษตรยั่งยืน 3) เสริมสร๎างความมั่นคงเพ่ือ
สังคมสงบสุข  4) พัฒนาชุมชนสังคมและสิ่งแวดล๎อมให๎เป็นเมืองนําอยูํ และ 5) พัฒนาระบบการให๎บริการ
ประชาชนสูํมาตรฐานสากล และจุดยืนทางยุทศาสตร๑การพัฒนาจังหวัด คือ   1) การสํงเสริมการทํองเที่ยว   2) 
การค๎าชายแดน   3) สํงเสริมการเกษตรยั่งยืน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21   ได๎น านโยบายสูํการปฏิบัติ  ด๎วยการจัดท า 
โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู๎ ทักษะงานทักษะอาชีพ โรงเรียนในเขตพัฒนา 
เศรษฐกิจพิเศษ สังกัด สพม. 21 โดยการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑จังหวัด  
และบริบทสถานศึกษา และตรงตามศักยภาพผู๎เรียนอยํางตํอเนื่องและยั่งยืน 
 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู๎ ทักษะงานทักษะ
อาชีพ โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สังกัด สพม. 21พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหนํวยฐานสมรรถนะ
ด๎านอาชีพ   ผู๎เขียน ไดน๎ าแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาหนํวยฐานสมรรถนะอาชีพระยะสั้น  
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และจากประสบการณ๑นิเทศ มาใช๎เป็นแนวทางในการฝึก
ปฏิบัติจัดท าหลักสูตรรายงาเพ่ิมเติม ที่เน๎นทักษะอาชีพ  และการออกแบบหนํวยการเรียนรู๎ฐานสมรรถนะ
รายวิชาอาชีพของสถานศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร๎างความรู๎ความเข๎าใจการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพ่ิมเติมที่เน้นทักษะอาชีพ 
2. เพ่ือปรับหลักสูตรสถานศึกษาแผนการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม รองรับกลุํมความถนัดทางสาขาวิชาชีพ 

ประเภทสาขาวิชาชีพ และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน การเรียนรู๎เป็นผู๎ประกอบธุรกิจพอเพียง น าไปใช๎ได๎จริง 
ในชุมชน หรือมีธุรกิจชุมชน SMEs หรือกลุํม Strat Up  น าไปพัฒนาตํอยอด 
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เนื้อหาสาระ  
๑. หลักการทรงงานพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 9 
๒. พระบรมราโชบายด๎านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 
๓. แนวทางการจัดหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานท าในศตวรรษที่ 21 
4. การจดัท าหลักสูตรสถานศึกษารายเพ่ิมเติมหนํวยสมรรถนะผู๎เรียนด๎านอาชีพ 
5. การจัดท าหนํวยการเรียนรู๎ โครงงานธุรกิจ (Project-based learning: PBL และ 
Business Model Canvas: BMC) 

แนวทางการด าเนินการ 
1. สร้างแรงบันดาลใจ การน าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ 

- วิทยากรบรรยายประกอบ เพ่ือสร๎างแรงบันดาลใจ ด๎วยหลักการทรงงานพระบาทสมเด็จ 
พระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 9    และ พระบรมราโชบายด๎านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 เชื่อมโยงการพัฒนา
หลักสูตรรายวิชาอาชีพเพ่ิมเติมหนํวยสมรรถนะผู๎เรียนด๎านอาชีพ 
  - ดูตัวอยําง โครงสร๎างหลักสูตรกลุํมวิชาเพ่ิมเติมฐานสมรรถนะอาชีพ  ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนต๎น 
  - ดูตัวอยํางค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติมฐานสมรรถนะอาชีพ 
  - ดูตัวอยํางกลุํมสมรรถนะอาชีพแยกเป็นประเภทวิชา 
                   - ดูตัวอย่างการจัดท าหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

2. สร้างความเข้าใจ  การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาอาชีพเพิ่มเติมหน่วยสมรรถนะผู้เรียน
ด้านอาชีพ 
  - วิทยากรบรรยายสร๎างความเข๎าใจ  

1) แนวทางการจัดหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพ่ิมเติมทักษะอาชีพ 
2) แนวทางการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม หนํวยสมรรถนะอาชีพระยะสั้น 
3) การจัดท าหนํวยการเรียนรู๎ โครงงานธุรกิจ (Project-based learning: PBL และ 

Business Model Canvas: BMC) 
 

3. ใส่ใจฝึกปฏิบัติ 
- ผู๎เข๎ารํวมประชุมฝึกปฏิบัติ  

  - จัดท าโครงสร๎างหลักสูตรกลุํมวิชาเพ่ิมเติมฐานสมรรถนะอาชีพ  ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนต๎น (Shopping  Course) 
  - จัดท าโครงสร๎างหลักสูตรกลุํมวิชาเพ่ิมเติมฐานสมรรถนะอาชีพ  ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (Blok Course) 
  - จัดท าค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติมฐานสมรรถนะอาชีพ 
  - จัดท ากลุํมสมรรถนะอาชีพแยกเป็นประเภทวิชา 
                   - จัดท าหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
  - จัดท าหน่วยการเรียนรู้ โครงงานธุรกิจ (Project-based learning: PBL และ Business 
Model Canvas: BMC) 
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4. จัดเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- น าเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพ่ือเติมเต็มและตรวจสอบความถูกต๎องครบถ๎วนสมบูรณ๑ 

การจัดท าหลักสูตรกลุํมวิชาเพ่ิมเติมฐานสมรรถนะอาชีพ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นและมัธยมปลาย 
5. ปรับปรุงน าไปใช้มุ่งสู่ความส าเร็จ 

- ประเมินผลงานหลักสูตรกลุํมวิชาเพ่ิมเติมฐานสมรรถนะอาชีพ   
- การน าหนํวยการเรียนรู๎ฐานสมรรถนะ/แผนการจัดการเรียนรู๎ฐานสมรรถนะ 

สื่อและอุปกรณ์ 
1. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู๎ ทักษะ
งานทักษะอาชีพ โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สังกัด สพม. 21 
2. เอกสารหลักสูตรโรงเรียน 
3. ตัวอยํางหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
5. PowerPoint 
6. ใบกิจกรรม 
7. แบบบันทึก 

การวัดและประเมินผล 
1. ประเมินผลการปฏิบัติงานในแตํละกิจกรรม 
2. ประเมินการน าเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
3. ประเมินความพึงพอใจ 

การนิเทศติดตาม 
1. การสังเกตการสอน 
2. การเขียนรายงานผลการจัดการเรียนรู๎หนํวยฐานสมรรถนะ 
3. การประเมินสมรรถนะผู๎เรียนรายบุคคล 

แผนการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 

กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ รายการกิจกรรม เวลา 
1. ผู๎เข๎าประชุมเรียนรู๎ การจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อาชีพระยะสั้น จากตัวอยําง และวิทยากร   
 
- ประเมินผลการสะท๎อนคิดจากการศึกษาตัวอยําง 
และจากวิทยากรบรรยายสรุปข๎อคิด 
 

ผู๎เข๎ารํวมประชุมสรุปความรู๎ที่ได๎รับ
วิทยากร และจากการศึกษา
ตัวอยําง เขียนสรุป  2 เรื่อง 
1.ประเด็นที่ได๎เรียนรู๎ 
2.จะน าไปปรับหลักสูตรในรายวิชา
เพ่ิมการงานอาชีพของสถานศึกษา
ได๎อยํางไร 
3. สุํมตัวแทนน าเสนอประเด็นที่ได๎
เรียนรู๎ และการน าไปปรับใช๎ 
คนละ 5 นาที จ านวน 2 คน 
และสํงเอกสารประเด็นที่ได๎เรียนรู๎ 
กับวิทยากรประจ ากลุํม 

30นาท ี
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กิจกรรมสร๎างความเข๎าใจ รายการกิจกรรม เวลา 
1. ผู๎เข๎าประชุมเรียนรู๎จากการศึกษาตัวอยําง 
2. ผู๎รํวมประชุมเรียนรู๎  สร๎างความเข๎าใจกับตัวอยําง

และฟ๓งบรรยายประกอบ 
 
 

 

-วิทยากรบรรยาย ทางการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษารายวิชา
เพ่ิมเติม หนํวยสมรรถนะอาชีพ 
 - สร๎างความเข๎าใจน าเสนอ
ตัวอยําง พร๎อมอธิบาย 

60 
นาท ี

กิจกรรม 
ใสํใจฝึกปฏิบัติ 

รายการกิจกรรม เวลา 

ผู๎เข๎าประชุมเรียนรู๎  จากการปฏิบัติจริงฝึกปฏิบัติ 
 - จัดท าโครงสร๎างหลักสูตรกลุํมวิชาเพ่ิมเติมฐานสมรรถนะ
อาชีพ   
- จัดท าค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติมฐานสมรรถนะอาชีพ 
- จัดท าหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
- จัดท าหน่วยการเรียนรู้ โครงงานธุรกิจ (Project-based 
learning: PBL และ Business Model Canvas: BMC) 
 

-วิทยากรน าเสนอตัวอยําง  
การจัดท าหลักสูตรหนํวยฐาน
สมรรถนะอาชีพระยะสั้น 
แผนการจัดการเรียนรู๎สมรรถนะ
อาชีพ พร๎อมอธิบาย  
- วิทยากรประจ ากลุํมให๎ความ
เหลือผู๎เข๎ารํวมประชุมตามบริบท
ของผู๎เข๎ารํวมประชุม 

120
นาท ี

กิจกรรม 
จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 

รายการกิจกรรม เวลา 

1. ผู๎เข๎าประชุม   เรียนรู๎จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับ 
วิทยากรประจ ากลุํม  เพื่อนรํวมงาน  

2. ผู๎เข๎ารํวมประชุมน าเสนอผลงานหลักสูตรกลุํมวิชา 
เพ่ิมเติมฐานสมรรถนะอาชีพ  แลกเปลี่ยนในที่ประชุม 

3. ปรับปรุงจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ตามทีป่ระชุม  
ให๎ข๎อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 

-วิทยากรให๎ข๎อเสนอแนะจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎เพื่อน าไปแก๎ไข
ปรับปรุงน าไปใช๎จริงในโรงเรียน 
 

60 
นาท ี

กิจกรรม 
การนิเทศติดตามและประเมินผล หลังประชุม 

รายการกิจกรรม เวลา 

1. ครูผู๎สอน น าแผนสูํการปฏิบัติจริง 
2. เขียนรายงานผลการจัดการเรียนรู๎หนํวยฐาน

สมรรถนะ 
3. ประเมินสมรรถนะผู๎เรียนรายบุคคล 
 

ผู๎นิเทศ  
สังเกตการสอน 
สะท๎อนผลการปฏิบัติ 
 

แผน
นิเทศ 
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เนื้อหาสาระ 
เอกสารเสริมความรู้ 

 
เอกสารประกอบการเอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู๎ 

ทักษะงานทักษะอาชีพ  โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สังกัด สพม. 21 มีเนื้อหาสาระท่ีน ามาใช๎ในการ 
ประชุมครั้งนี้ 5  เรื่อง ดังนี้ 

๑. หลักการทรงงานพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 9 
๒. พระบรมราโชบายด๎านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 
3. การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษารายเพ่ิมเติมหนํวยสมรรถนะผู๎เรียนด๎านอาชีพ 
4. ตัวอยํางการจัดท าโครงสร๎างโครงสร๎างหลักสูตรกลุํมวิชาเพ่ิมเติมฐานสมรรถนะอาชีพ 
5. การจัดท าหนํวยการเรียนรู๎ โครงงานธุรกิจ (Project-based learning: PBL และ Business 
Model Canvas: BMC) 
 

๑. หลักการทรงงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9   
 

 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย๑ที่นอกจากจะทรงด๎วยทศพิธราชธรรมแล๎วทรงยังเป็น
พระราชาที่เป็นแบบอยํางในการด าเนินชีวิต และการท างานแกํพสกนิกรของพระองค๑และนานาประเทศอีกด๎วย 
ผู๎คนตํางประจักษ๑ถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค๑และมีความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล๎นพ๎นอันหาที่สุด
มิได๎ ซึ่งแนวคิดหรือลักษณะการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีความนําสนใจที่สมควรน ามาประยุกต๑ใช๎กับ
ชีวิตการท างานเป็นอยํางยิ่ง หากทํานใดต๎องการปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ทํานสามารถน าหลักการ
ทรงงานของพระองค๑ไปปรับใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ได๎ ดังนี้ 

1. จะท าอะไรต๎องศึกษาข๎อมูลให๎เป็นระบบ 
   ทรงศึกษาข๎อมูลรายละเอียดอยํางเป็นระบบจากข๎อมูลเบื้องต๎น ทั้งเอกสารแผนที่ สอบถาม
จากเจ๎าหน๎าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพ้ืนที่ให๎ได๎รายละเอียดที่ถูกต๎อง เพ่ือน าข๎อมูลเหลํานั้นไปใช๎ประโยชน๑
ได๎จริงอยํางถูกต๎อง รวดเร็ว และตรงตามเปูาหมาย 

2. ระเบิดจากภายใน 
   จะท าการใด ๆ ต๎องเริ่มจากคนที่เกี่ยวข๎องเสียกํอน ต๎องสร๎างความเข๎มแข็งจากภายในให๎เกิด
ความเข๎าใจและอยากท า ไมํใชํการสั่งให๎ท า คนไมํเข๎าใจก็อาจจะไมํท าก็เป็นได๎ ในการท างานนั้นอาจจะต๎องคุย
หรือประชุมกับลูกน๎อง เพ่ือนรํวมงาน หรือคนในทีมเสียกํอน เพ่ือให๎ทราบถึงเปูาหมายและวิธีการตํอไป 

3. แก๎ป๓ญหาจากจุดเล็ก 
   ควรมองป๓ญหาภาพรวมกํอนเสมอ แตํเมื่อจะลงมือแก๎ป๓ญหานั้น ควรมองในสิ่งที่คนมักจะ
มองข๎าม แล๎วเริ่มแก๎ป๓ญหาจากจุดเล็ก ๆ เสียกํอน เมื่อส าเร็จแล๎วจึงคํอยขยับขยายแก๎ไปเรื่อย ๆ ทีละจุด เรา
สามารถเอามาประยุกต๑ใช๎กับการท างานได๎ โดยมองไปที่เปูาหมายใหญํของงานแตํละชิ้น แล๎วเริ่มลงมือท าจาก
จุดเล็ก ๆ กํอน คํอย ๆ ท า คํอย ๆ แก๎ไปทีละจุด งานแตํละชิ้นก็จะลุลํวงไปได๎ตามเปูาหมายที่วางไว๎ “ถ๎าปวด
หัวคิดอะไรไมํออก ก็ต๎องแก๎ไขการปวดหัวนี้กํอน มันไมํได๎แก๎อาการจริง แตํต๎องแก๎ป๓ญหาที่ท าให๎เราปวดหัวให๎
ได๎เสียกํอน เพ่ือจะให๎อยูํในสภาพที่ดีได๎...” 
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4. ท าตามล าดับขั้นตอน 
   เริ่มต๎นจากการลงมือท าในสิ่งที่จ าเป็นกํอน เมื่อส าเร็จแล๎วก็เริ่มลงมือสิ่งที่จ าเป็นล าดับตํอไป 
ด๎วยความรอบคอบและระมัดระวัง ถ๎าท าตามหลักนี้ได๎ งานทุกสิ่งก็จะส าเร็จได๎โดยงําย...ในหลวงรัชกาลที่ 9 
ทรงเริ่มต๎นจากสิ่งที่จ าเป็นที่สุดของประชาชนเสียกํอน ได๎แกํ สุขภาพสาธารณสุข จากนั้นจึงเป็นเรื่อง
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน และสิ่งจ าเป็นในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหลํงน้ าเพ่ือการเกษตร การอุปโภค
บริโภค เน๎นการปรับใช๎ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นท่ีราษฎรสามารถน าไปปฏิบัติได๎ และเกิดประโยชน๑สูงสุด “การพัฒนา
ประเทศจ าเป็นต๎องท าตามล าดับขั้น ต๎องสร๎างพ้ืนฐาน คือความพอมี พอกินพอใช๎ของประชาชนสํวนใหญํเป็น
เบื้องต๎นกํอน ใช๎วิธีการและอุปกรณ๑ที่ประหยัด แตํถูกต๎องตามหลักวิชา เมื่อได๎พ้ืนฐานที่มั่นคงพร๎อมพอสมควร 
สามารถปฏิบัติได๎แล๎วจึงคํอยสร๎างเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับตํอไป... ” พระบรม
ราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517 

5. ภูมิสังคม ภูมิศาสตร๑ สังคมศาสตร๑ 
   การพัฒนาใด ๆ ต๎องค านึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นวําเป็นอยํางไรและสังคมวิทยา
เกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแตํละท๎องถิ่นที่มีความแตกตํางกัน  “การพัฒนา
จะต๎องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร๑และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร๑ในสังคมวิทยา คือนิสัยใจคอของ
คนเรา จะไปบังคับให๎คนอ่ืนคิดอยํางอ่ืนไมํได๎ เราต๎องแนะน า เข๎าไปดูวําเขาต๎องการอะไรจริง ๆ แล๎วก็อธิบายให๎
เขาเข๎าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน๑อยํางยิ่ง” 

6. ท างานแบบองค๑รวม 
   ใช๎วิธีคิดเพ่ือการท างาน โดยวิธีคิดอยํางองค๑รวม คือการมองสิ่งตําง ๆ ที่เกิดอยํางเป็นระบบ
ครบวงจร ทุกสิ่งทุกอยํางมีมิติเชื่อมตํอกัน มองสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทางแก๎ไขอยํางเชื่อมโยง 
  7.  ไมํติดต ารา 
   เมื่อเราจะท าการใดนั้น ควรท างานอยํางยืดหยุํนกับสภาพและสถานการณ๑นั้น ๆ ไมํใชํการ
ยึดติดอยูํกับแคํในต าราวิชาการ เพราะบางที่ความรู๎ทํวมหัว เอาตัวไมํรอด บางครั้งเรายึดติดทฤษฎีมาก
จนเกินไปจนท าอะไรไมํได๎เลย สิ่งที่เราท าบางครั้งต๎องโอบอ๎อมตํอสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม สังคม และ
จิตวิทยาด๎วย 
  8. รู๎จักประหยัด เรียบงําย ได๎ประโยชน๑สูงสุด 
   ในการพัฒนาและชํวยเหลือราษฎร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงใช๎หลักในการแก๎ป๓ญหาด๎วย
ความเรียบงํายและประหยัด ราษฎรสามารถท าได๎เอง หาได๎ในท๎องถิ่นและประยุกต๑ใช๎สิ่งที่มีอยูํในภูมิภาคนั้นมา
แก๎ไข ปรับปรุง โดยไมํต๎องลงทุนสูงหรือใช๎เทคโนโลยีที่ยุํงยากมากนัก ดังพระราชด ารัสตอนหนึ่งวํา “…ให๎ปลูก
ปุาโดยไมํต๎องปลูกโดยปลํอยให๎ขึ้นเองตามธรรมชาติจะได๎ประหยัดงบประมาณ…” 
  9. ท าให๎งําย 
   ทรงคิดค๎น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก๎ไขงาน การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชด าริไปได๎
โดยงําย ไมํยุํงยากซับซ๎อนและที่ส าคัญอยํางยิ่งคือ สอดคล๎องกับสภาพความเป็นอยูํของประชาชนและระบบ
นิเวศโดยรวม  “ท าให๎งําย” 
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  10.  การมีสํวนรํวม 
   ทรงเป็นนักประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให๎สาธารณชน ประชาชนหรือเจ๎าหน๎าที่ทุกระดับ
ได๎มารํวมแสดงความคิดเห็น “ส าคัญที่สุดจะต๎องหัดท าใจให๎กว๎างขวาง หนักแนํน รู๎จักรับฟ๓งความคิดเห็น 
แม๎กระทั่งความวิพากษ๑วิจารณ๑จากผู๎อ่ืนอยํางฉลาดนั้น แท๎จริงคือ การระดมสติป๓ญญาละประสบการณ๑อัน
หลากหลายมาอ านวยการปฏิบัติบริหารงานให๎ประสบผลส าเร็จที่สมบูรณ๑นั่นเอง” 
  11.  ต๎องยึดประโยชน๑สํวนรวม 
   ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงระลึกถึงประโยชน๑ของสํวนรวมเป็นส าคัญ ดังพระราชด ารัสตอน
หนึ่งวํา “…ใครตํอใครบอกวํา ขอให๎เสียสละสํวนตัวเพ่ือสํวนรวม อันนี้ฟ๓งจนเบื่อ อาจร าคาญด๎วยซ้ าวํา ใครตํอ
ใครมาก็บอกวําขอให๎คิดถึงประโยชน๑สํวนรวม อาจมานึกในใจวํา ให๎ ๆ อยูํเรื่อยแล๎วสํวนตัวจะได๎อะไร ขอให๎คิด
วําคนที่ให๎เป็นเพ่ือสํวนรวมนั้น มิได๎ให๎สํวนรวมแตํอยํางเดียว เป็นการให๎เพ่ือตัวเองสามารถที่จะมีสํวนรวมที่จะ
อาศัยได๎…” 
  12.  บริการที่จุดเดียว 
   ทรงมีพระราชด าริมากวํา 20 ปีแล๎ว ให๎บริหารศูนย๑ศึกษาการพัฒนาหลายแหํงทั่วประเทศ
โดยใช๎หลักการ “การบริการรวมที่จุดเดียว : One Stop Service” โดยทรงเน๎นเรื่องรู๎รักสามัคคีและการ
รํวมมือรํวมแรงรํวมใจกันด๎วยการปรับลดชํองวํางระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
  13.  ใช๎ธรรมชาติชํวยธรรมชาติ 
   พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 9 ทรงเข๎าใจถึงธรรมชาติและต๎องการให๎ประชาชน
ใกล๎ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองป๓ญหาธรรมชาติอยํางละเอียด โดยหากเราต๎องการแก๎ไขธรรมชาติ
จะต๎องใช๎ธรรมชาติเข๎าชํวยเหลือเราด๎วย 
  14.  ใช๎อธรรมปราบอธรรม 
   ทรงน าความจริงในเรื่องธรรมชาติและกฎเกณฑ๑ของธรรมชาติมาเป็นหลักการแนวทางปฏิบัติ
ในการแก๎ไขป๓ญหาและปรับปรุงสภาวะที่ไมํปกติเข๎าสูํระบบที่ปกติ เชํน การบ าบัดน้ าเนําเสียโดยให๎ผักตบชวา 
ซึ่งมีตามธรรมชาติให๎ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ า 
  15.  ปลูกปุาในใจคน 
   การจะท าการใดส าเร็จต๎องปลูกจิตส านึกของคนเสียกํอน ต๎องให๎เห็นคุณคํา เห็นประโยชน๑
กับสิ่งที่จะท า…. “เจ๎าหน๎าที่ปุาไม๎ควรจะปลูกต๎นไม๎ลงในใจคนเสียกํอน แล๎วคนเหลํานั้นก็จะพากันปลูกต๎นไม๎ลง
บนแผํนดินและจะรักษาต๎นไม๎ด๎วยตนเอง” 
  16.  ขาดทุนคือก าไร 
   หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 9 ที่มีตํอพสกนิกรไทย “การให๎” และ 
“การเสียสละ” เป็นการกระท าอันมีผลเป็นก าไร คือความอยูํดีมีสุขของราษฎร 
  17.  การพ่ึงพาตนเอง 
   การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ เพ่ือการแก๎ไขป๓ญหาในเบื้องต๎นด๎วยการแก๎ไขป๓ญหาเฉพาะ
หน๎า เพ่ือให๎มีความแข็งแรงพอที่จะด ารงชีวิตได๎ตํอไป แล๎วขั้นตํอไปก็คือ การพัฒนาให๎ประชาชนสามารถ 
อยูํในสังคมได๎ตามสภาพแวดล๎อมและสามารถ พ่ึงตนเองได๎ในที่สุด 
  18.  พออยูํพอกิน 
   ให๎ประชาชนสามารถอยูํอยําง “พออยูํพอกิน” ให๎ได๎เสียกํอน แล๎วจึงคํอยขยับขยาย 
ให๎มีขีดสมรรถนะที่ก๎าวหน๎าตํอไป 



8 
 

  19.  เศรษฐกิจพอเพียง 
   เป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิต 
ให๎ด าเนินไปบน “ทางสายกลาง” เพ่ือให๎รอดพ๎นและสามารถด ารงอยูํได๎อยํางมั่นคงและยั่งยืนภายใต๎กระแส
โลกาภิวัตน๑และการเปลี่ยนแปลงตําง ๆ ซึ่งปรัชญานี้สามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ได๎ทั้งระดับบุคคล องค๑กร  
และชุมชน 
  20.  ความซื่อสัตย๑สุจริต จริงใจตํอกัน 
   ผู๎ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม๎จะมีความรู๎น๎อย ก็ยํอมท าประโยชน๑ให๎แกํสํวนรวม 
ได๎มากกวําผู๎ที่มีความรู๎มาก แตํไมํมีความสุจริต ไมํมีความบริสุทธิ์ใจ 
  21.  ท างานอยํางมีความสุข 
   ท างานต๎องมีความสุขด๎วย ถ๎าเราท าอยํางไมํมีความสุขเราจะแพ๎ แตํถ๎าเรามีความสุข 
เราจะชนะ สนุกกับการท างานเพียงเทํานั้น ถือวําเราชนะแล๎ว หรือจะท างานโดยค านึงถึงความสุขที่เกิดจากการ
ได๎ท าประโยชน๑ให๎กับผู๎อื่นก็สามารถท าได๎ “…ท างานกับฉัน ฉันไมํมีอะไรจะให๎ นอกจากการมีความสุขรํวมกัน 
ในการท าประโยชน๑ให๎กับผู๎อื่น…” 
  22.  ความเพียร 
   การเริ่มต๎นท างานหรือท าสิ่งใดนั้นอาจจะไมํได๎มีความพร๎อม ต๎องอาศัยความอดทนและความ
มุํงม่ัน ดังเชํนพระราชนิพนธ๑ “พระมหาชนก” กษัตริย๑ผู๎เพียรพยายามแม๎จะไมํเห็นฝ๓่งก็จะวํายน้ าตํอไป เพราะ
ถ๎าไมํเพียรวํายก็จะตกเป็นอาหารปู ปลาและไมํได๎พบกับเทวดาที่ชํวยเหลือมิให๎จมน้ า 
  23.  รู๎ รัก สามัคคี 

 รู๎ คือ รู๎ป๓ญหาและรู๎วิธีแก๎ป๓ญหานั้น 
 รัก คือ เมื่อเรารู๎ถึงป๓ญหาและวิธีแก๎แล๎ว เราต๎องมีความรัก ที่จะลงมือท า ลงมือแก๎ไข 

ป๓ญหานั้น 
 สามัคคี คือ การแก๎ไขป๓ญหาตําง ๆ ไมํสามารถลงมือท าคนเดียวได๎ ต๎องอาศัยความ 

รํวมมือรํวมใจกัน 
 

2. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 
 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน 
  1. มีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอบ๎านเมือง 
  2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 
  3. มีงานท า – มีอาชีพ 
  4. เป็นพลเมืองดี 
 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

1. มีความรู๎ความเข๎าใจตํอชาติบ๎านเมือง 
2. ยึดมั่นในศาสนา 
3. มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย๑ 
4. มีความเอ้ืออาทรตํอครอบครัว 
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 มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง – มีคุณธรรม 
1. รู๎จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ/ชั่ว – ดี 
2. ปฏิบัติแตํสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
3. ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
4. ชํวยกันสร๎างคนดีให๎แกํบ๎านเมือง 

 มีงานท า – มีอาชีพ 
1. การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต๎องมุํงให๎เด็กและ 

เยาวชนรักงาน สู๎งานท าจนงานส าเร็จ 
2. การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต๎องมีจุดมุํงหมายให๎ผู๎เรียนท างานและ 

มีงานท าในที่สุด 
3. ต๎องสนับสนุนผู๎ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพมีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได๎ 

 เป็นพลเมืองดี 
1. การเป็นพลเมืองดี เป็นหน๎าที่ของทุกคน 
2. ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต๎องสํงเสริมให๎ทุกคนมีโอกาสท าหน๎าที่ 

เป็นพลเมืองดี 
3. การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ๎านเมืองได๎ก็ต๎องท า เชํน งานอาสาสมัคร  

งานบ าเพ็ญประโยชน๑ งานสาธารณกุศล ให๎ท าด๎วยความมีน้ าใจและเอ้ืออาทร” 
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3. แนวทางการจัดหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะวิชาชีพ ในศตวรรษท่ี 21 
 

        การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานท า สถานศึกษาควรให้ความส าคัญไปที่รายวิชาเพ่ิมเติม และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของแต่ละระดับชั้น ที่เป็นไปตามบริบท สภาพแวดล้อม และความต้องการของท้องถิ่น
โดยเฉพาะพ้ืนที่จังหวัด และกลุ่มจังหวัด ซึ่งผู้จัดหลักสูตรสถานศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
และแนวคิด ความสอดคล้องเหมาะสมกับความถนัดของผู้เรียน บริบท ความพร้อม ความต้องการของ
ตลาดแรงงานและแนวโน้มลักษณะงานในอนาคต  ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น เน๎นการจัดการเรียนรู๎ให๎รู๎จัก
ตัวเองสูํการประกอบอาชีพ หรือศึกษาตํอ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะเน๎นการเพ่ิมพูนความรู๎ด๎านตํางๆ 
น าความรู๎ไปประยุกต๑ใช๎ในการประกอบอาชีพ ส าหรับรายวิชาพ้ืนฐานให๎ยึดโครงสร๎างเวลาเรียน และโครงสร๎าง
รายวิชาตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551  โดยเน๎นไปที่การปรับกระบวนการเรียนรู๎ และการวัดผลและ
ประเมินผล ที่อิงมาตรฐานการเรียนรู๎ และตัวชี้วัดรายวิชา ที่น าไปบูรณาการกับบริบท สภาพแวดล๎อมของ
ท๎องถิ่นให๎เกิดการรับรู๎ ชื่นชม รักและรํวมกันทะนุบ ารุงรักษาในวิถีวัฒนาธรรมประเพณี และความเป็นชาติไทย 
 

            การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานท าสามารถจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานท า
ได๎ในรายวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น จัดหนํวยสมรรถนะอาชีพระยะสั้น ในรายวิชาเพ่ิมเติม  รายวิชาความถนัด
ด๎านวิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑ เทคโนโลยี และภาษาตามความถนัด โดยใช๎กระบวนการบูรณาการ STEM หรือ 
Project-based และวิชาโครงงาน ในรายวิชาเพ่ิมเติม  การเรียนรู๎เป็นผู๎ประกอบการท าธุรกิจพอเพียง  
ในกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนกิจกรรมชุมนุม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
1. จัดแผนการเรียนกลุํมความถนัดทางสาขาวิชาการเรียนตํออุดมศึกษา ในรายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชา

โครงงาน และรายวิชาฝึกประสบการณ๑ 
2. แผนการเรียนประเภทวิชาชีพเรียนรํวมหลักสูตรทวิศึกษา ท าหลักสูตรเทียบโอนระหวํางหลักสูตร

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทั้งในรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม  
และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

3. แผนการเรียนอาชีพเฉพาะทาง ด๎านอาชีพ ด๎านกีฬา และด๎านสุนทรียภาพ ในรายวิชาเพ่ิมเติม 
4. กิจกรรมปลูกฝ๓งคุณลักษณะนิสัยด๎านอาชีพตามแผนการเรียนให๎เรียนรู๎เป็นผู๎ประกอบการท าธุรกิจ

พอเพียง ในกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนกิจกรรมชุมนุม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น การจัดสัดสํวนเวลาของรายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาหนํวยสมรรถนะอาชีพ

ระยะสั้น หรือ หนํวยสมรรถนะความถนัดทางสาขาวิชา สามารถจัดได๎ประมาณร๎อยละ 50 – 60 ของเวลา
รายวิชาเพ่ิมเติม ในสํวนที่เหลือสามารถจัดรายวิชาความถนัดทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร หรือรายวิชาที่โรงเรี ยน
ต๎องการเน๎นเอกลักษณ๑เป็นพิเศษ ซึ่งรูปแบบการจัดหนํวยสมรรถนะสามารถจัดได๎ ดังนี้ 
 1. หนํวยสมรรถนะอาชีพระยะสั้น ในรายวิชาเพ่ิมเติม แบบ Shopping Courses เหมาะส าหรับ
กลุํมนักเรียนทั่วไปที่จะได๎ค๎นพบตัวเองด๎านอาชีพที่เหมาะกับตัวเองและวางเส๎นทางการเรียนสูํอาชีพ 
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 2. หนํวยสมรรถนะความถนัดทางสาขาวิชา ในรายวิชาเพ่ิมเติม หรือห๎องเรียนความสามารถ
พิเศษ ด๎านวิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑ เทคโนโลยี และภาษาตามความถนัด เหมาะส าหรับกลุํมนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิชาการ ที่มุํงพัฒนาสูํการพัฒนานวัตกรรมแหํศตวรรษที่ 21 หรือ 10 กลุํ ม
อุตสาหกรรมใหมํ ซึ่งการจัดกระบวนการเรียนการสอนใช๎กระบวนการบูรณาการ STEM หรือ Project-based 
และจัดรายวิชาโครงงานเพ่ือเน๎นการพัฒนานวัตกรรม 
 3. กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน การเรียนรู๎เป็นผู๎ประกอบการท าธุรกิจพอเพียง มุํงเน๎นให๎นักเรียน 
น าสมรรถนะงานที่ชอบและมีความถนัดมารวมตัวกันทดลองท าเป็นผู๎ประกอบการในสถานการณ๑จริง และเป็น
ธุรกิจขึ้นมาแบบพอเพียง 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การจัดสัดสํวนเวลาของรายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาหนํวยสมรรถนะอาชีพ
ระยะสั้น หรือ หนํวยสมรรถนะความถนัดทางสาขาวิชา/ประเภทวิชาชีพ รวมถึงรายวิชาความถนัดทางภาษา
เพ่ือการสื่อสาร (GAT, PAT)สามารถจัดได๎ประมาณร๎อยละ 60 – 80 ของเวลารายวิชาเพ่ิมเติม ในสํวนที่เหลือ
สามารถจัดรายวิชาที่โรงเรียนต๎องการเน๎นเอกลักษณ๑เป็นพิเศษ ซึ่งรูปแบบการจัดหนํวยสมรรถนะสามารถจัดได๎ 
ดังนี้ 

1. แผนการเรียนในรายวิชาเพ่ิมเติม กลุํมความถนัดทางสาขาวิชาการเรียนตํออุดมศึกษา เหมาะ
ส าหรับนักเรียนที่ค๎นพบตัวเองตั้งแตํเรียนชั้นมัธยมศึกปีที่ 3 มีความถนัดทางสาขาวิชาชีพ และมีพ้ืนฐานทาง
วิชาการรองรับพ้ืนฐานสาขาวิชาชีพใน 9 กลุํมความถนัดทางสาขาวิชา การจัดรายวิชาตามแผนการเรียนเป็น
แบบ Block Courses เน๎นการน าศักยภาพ และสาระเนื้อหา ของกลุํมความถนัดทางสาขาวิชามาจัดท าผลการ
เรียนรู๎ และค าอธิบายรายวิชา และจัดรายวิชาโครงงาน หรือศึกษาค๎นคว๎าอิสระ และรายวิชาฝึกประสบการณ๑ 
เพ่ิมเข๎าไป 

2. แผนการเรียนในรายวิชาเพ่ิมเติม ตามประเภทวิชาชีพหลักสูตรเรียนรํวมทวิศึกษา  เหมาะส าหรับ
นักเรียนที่ค๎นพบตัวเองถึงความถนัดทางสาขาอาชีพใน 9 ประเภทของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
แผนการเรียนเฉพาะทางด๎านอาชีพ ด๎านกีฬา ด๎านสุนทรียภาพ ในรายวิชาเพ่ิมเติม เหมาะส าหรับนักเรียนที่มี
เปูาหมายชีวิตที่จะท าการประกอบการด๎านอาชีพเอง หรือเรียนและท างานไปด๎วย การจัดรายวิชา 
เพ่ิมเติมเป็นแบบ Block Courses ที่น าหลักสูตรอาชีพระยะสั้นของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ หรือสถานศึกษา
อาชีวศึกษา น ามาปรับเป็นหลักสูตรรายวิชาของโรงเรียนขั้นพื้นฐาน 

3. กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน การเรียนรู๎เป็นผู๎ประกอบการท าธุรกิจพอเพียง มุํงเน๎นการปลูกฝ๓ง 
คุณลักษณะนิสัยทางสาขาวิชาชีพตามแผนการเรียน โดยให๎นักเรียนน าสมรรถนะงานที่ชอบและมีความถนัดมา
รวมตัวกันทดลองท ากิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับแผนการเรียนบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน๑เพื่อสังคม 
 

หลักสูตรสถานศึกษารายวิชาอาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ 
 

 หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ (Competency-Based Approach) เป็นหลักสูตร 
ที่ยึดความสามารถ ของผู๎ เรียนเป็นหลักการออกแบบหลักสูตรตามแนวคิดนี้จะมีการก าหนดเกณฑ๑
ความสามารถที่ผู๎เรียนพึงปฏิบัติได๎ ซึ่งเป็นหลักสูตรเกณฑ๑ความสามารถ จัดท าขึ้นเพ่ือประกันวํา 
ผู๎ที่จบการศึกษาระดับหนึ่ง ๆ จะมีทักษะและความสามารถในด๎านตํางๆ ตามท่ีต๎องการ 
 สมรรถนะ (Competence) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติ (Performance) ภายใต๎เงื่อนไข 
(Condition) โดยใช๎เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ๑ที่ระบุไว ให๎ไดมาตรฐาน (Standard) ตามเกณฑ๑การปฏิบัติ 
(Performance Criteria) และมีหลักฐานการปฏิบัติ (Evidence) ให๎ประเมินผลและตรวจสอบได 
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 มาตรฐานสมรรถนะ (Competency Standards) เป็นข๎อก าหนดความรูและทักษะ และน าความรู
และทักษะนั้นๆ ไปประยุกต๑ใช๎ในการท างาน โดยปฏิบัติงานให๎ไดตามมาตรฐานที่ก าหนด  
องค๑ประกอบของมาตรฐานสมรรถนะ 

1. หนํวยสมรรถนะ (Unit of Competence / Competency) เป็นขอบขํายกว๎าง ๆ (Broad 
Area) ของงาน (Job) ในอาชีพหนึ่ง ๆ ที่ผู๎เรียนต๎องปฏิบัติ โดยใช๎ความรู๎และทักษะ หรือ อาจรวมถึงเจคติ ซึ่ง
ถือเป็นความสามารถในการปฏิบัติงาน ได๎ผลงานเป็นรูปธรรม ถือเป็น “สมรรถนะหลัก” 

2. สมรรถนะยํอย (Element of Competence) เป็นภาระงานยํอย (Task) ที่ประกอบขึ้นภายใต๎
งานในหนํวยสมรรถนะนั้น ๆ ซึ่งถือเป็นความสามารถใช๎ทักษะและกระบวนการปฏิบัติงานได๎ตามมาตรฐาน 
(Standard) ที่น าความรู๎มาอธิบาย แก๎ป๓ญหา และประยุกต๑ได๎ชิ้นงานเป็นรูปธรรม  

3. เกณฑ๑การปฏิบัติ (Performance Criteria) เป็นกิจกรรมยํอย ๆ (sub-task) ภายใต๎สมรรถนะ
ยํอย ซึ่งเป็นผลการเรียนรู๎ (Learning Outcomes) ที่คาดหวังวําผู๎เรียนจะสามารถปฏิบัติได๎เมื่อเรียนจบ
หลักสูตร ซึ่งถือเป็นระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามทักษะการจัดการ (Task Management Skills) ทักษะ
การคาดการณ๑ อุปสรรคและป๓ญหา (Contingency Skill) และทักษะบทบาททางสังคม และความรับผิดชอบ 
กับกระบวนการท างานเกี่ยวข๎องกับบุคคล และสภาพสิ่งแวดล๎อม (Job/Role Environment) และเป็นระดับ
พฤติกรรมด๎านความรู๎ รวมถึงระดับพฤติกรรมด๎านคุณลักษณะนิสัยการท างานตามธรรมชาติของลักษณะงาน
อาชีพ ซึ่งมีระดับพฤติกรรม ดังนี้ 

ระดับพฤติกรรมที่ต๎องการวัด 
ด๎านปฏิบัติ ด๎านความรู๎ ด๎านคุณลักษณะนิสัย 

1.ท าตามแบบ 1. ความรู๎ความจ า 1. รับรู๎ 
2.ท าได๎คุณภาพตามแบบ 2. เข๎าใจ 2. ตอบสนอง 
3.ท าได๎คุณภาพและใช๎ความรู๎
มาอธิบายได๎ 

3. น าไปใช๎ 3. เกิดคุณคํา 

4.ประยุกต๑ได๎ตามสถานการณ๑ 4. วิเคราะห๑ 4. จัดระบบความรู๎ 
5. พัฒนานวัตกรรมแก๎ป๓ญหา
ชุมชน 

5. สังเคราะห๑ 5. ตกผลึกน าไปใช๎ในวิถีชีวิต 

 6. ประเมินคํา  
4. เงื่อนไข/ขอบเขตการปฏิบัติ (Conditions /Range of Variables) การปฏิบัติภายใต๎เงื่อนไข 

ที่ก าหนด อาจรวมถึง วัสดุ (Materials) เครื่องมือ (Tools) หรือ อุปกรณ๑ตําง ๆ (Equipment) ที่ก าหนดให๎ 
(หรือไมํให๎ใช๎) เพ่ือให๎การปฏิบัติงานนั้นส าเร็จ ซึ่งถือเป็นเป็นข๎อก าหนด และข๎อจ ากัด ของวัสดุ อุปกรณ๑ 
เครื่องมือ สถานที่ บุคคล และสภาพสิ่งแวดล๎อม โดยการใสํเงื่อนไข หรือขอบเขตการปฏิบัติจะท าให๎นักเรียนใช๎
ระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะห๑ ประยุกต๑แก๎ป๓ญหา อันจะเป็นพื้นฐานไปสู๎คิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ 
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กระบวนการจัดท าหลักสูตรสมรรถนะวิชาชีพ 
 

การจัดท ารายวิชาเพ่ิมเติมหรือสอดแทรกในกลุ่มสาระฯ หรือในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มีข้ันตอน 
การด าเนินงานดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

แต่งตั้งคณะท างานการจัดท า 
หลักสูตรสมรรถนะวิชาของโรงเรียน 

ศึกษา / วิเคราะห์กรอบงานอาชีพ
ของ เขตพ้ืนที่ 

ศึกษา / วิเคราะห์หลักสูตร 
และศักยภาพของโรงเรียน 

ศึกษา / วิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศ
ของท้องถิ่นและนกัเรียน 

ก าหนดรายวิชา 
งานอาชีพของโรงเรียน 

หน่วยการเรียนรู้ 
 

ก าหนดผลการเรียนรู้ 

จัดท าโครงสร้างรายวิชา 

จัดท าค าอธิบายรายวิชา 
 

น าผลการเรียนรู้ไปวิเคราะห์ร่วมกับวิชาฯ/
กิจกรรมที่จะแทรก/........ 

 

หน่วยการเรียนรู้ 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
 

หน่วยการเรียนรู้ 

รายวิชา
เพิ่มเติม 

 

สอด 
แทรก 

 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
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4. ตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตรกลุ่มวิชาเพิ่มเติมฐานสมรรถนะอาชีพ 
       โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  อ าเภอเชียงค า  จังหวัดพะเยา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
รายวิชาเพิ่มเติม 
ง20231 ความถนัดทางวิชาอาชีพ 1  2 ชั่วโมง/สัปดาห๑  1.0 หนํวยกิต 
ง20232 ความถนัดทางวิชาอาชีพ 2  2 ชั่วโมง/สัปดาห๑  1.0 หนํวยกิต 
ง20233 ความถนัดทางวิชาอาชีพ 3  2 ชั่วโมง/สัปดาห๑  1.0 หนํวยกิต 
ง20234 ความถนัดทางวิชาอาชีพ 4  2 ชั่วโมง/สัปดาห๑  1.0 หนํวยกิต 
ง20235 ความถนัดทางวิชาอาชีพ 5  2 ชั่วโมง/สัปดาห๑  1.0 หนํวยกิต 
ง20236 ความถนัดทางวิชาอาชีพ 6  2 ชั่วโมง/สัปดาห๑  1.0 หนํวยกิต 
ง20237 ความถนัดทางวิชาอาชีพ 7  2 ชั่วโมง/สัปดาห๑  1.0 หนํวยกิต 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมฐานสมรรถนะอาชีพ 
ง20231  ความถนัดทางวิชาอาชีพ 1        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1     ภาคเรียนที่ 1       เวลาเรียน  40  ชั่วโมง       จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

 ศึกษากระบวนการท างาน วิเคราะห๑ขั้นตอนและวางแผนการท างาน ใช๎กระบวนการกลุํมในการท างาน
และการแก๎ป๓ญหา มีความคิดสร๎างสรรค๑ มีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นตํอการประกอบอาชีพในประเภทวิชา
อุตสาหกรรม วิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจและการทํองเที่ยว วิชาศิลปกรรม วิชาคหกรรม  และวิชา
เกษตรกรรม   
 ปฏิบัติงานตามขั้นตอนกระบวนการอยํางเป็นระบบ ใช๎ทักษะการบริหารจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก๎ป๓ญหา และทักษะการแสวงหาความรู๎เพ่ือการด ารงชีวิต โดยใช๎เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพและ
ใช๎สมรรถนะอาชีพสร๎างประสบการณ๑สูํการประกอบอาชีพอยํางยั่งยืนในอนาคต  
 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในการเรียนรู๎และการท างาน มี
เจตคติที่ดีตํองานอาชีพ ใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคําและยั่งยืนเพ่ือการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม และท างานรํวมกับผู๎อ่ืน
ได๎อยํางมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สามารถอธิบายความรู๎เกี่ยวกับเนื้อหาสมรรถนะวิชาที่เลือกเรียน  
 2. มีทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาที่เลือกเรียน 

3. สามารถผลิตผลงานเพ่ือการประกอบอาชีพชีวิตประจ าวันและน าเสนองานอยํางสร๎างสรรค๑ 
 
 
 
 
 



15 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมฐานสมรรถนะอาชีพ 
ง20232  ความถนัดทางวิชาอาชีพ 2        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1     ภาคเรียนที่ 2       เวลาเรียน  40  ชั่วโมง       จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

 ศึกษากระบวนการท างาน วิเคราะห๑ขั้นตอนและวางแผนการท างาน ใช๎กระบวนการกลุํมในการท างาน
และการแก๎ป๓ญหา มีความคิดสร๎างสรรค๑ มีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นตํอการประกอบอาชีพในประเภทวิชา
อุตสาหกรรม วิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจและการทํองเที่ยว วิชาศิลปกรรม วิชาคหกรรม  และวิชา
เกษตรกรรม   
 ปฏิบัติงานตามขั้นตอนกระบวนการอยํางเป็นระบบ ใช๎ทักษะการบริหารจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก๎ป๓ญหา และทักษะการแสวงหาความรู๎เพ่ือการด ารงชีวิต โดยใช๎เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพและ
ใช๎สมรรถนะอาชีพสร๎างประสบการณ๑สูํการประกอบอาชีพอยํางยั่งยืนในอนาคต  
 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในการเรียนรู๎และการท างาน มี
เจตคติที่ดีตํองานอาชีพ ใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคําและยั่งยืนเพ่ือการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม และท างานรํวมกับผู๎อ่ืน
ได๎อยํางมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สามารถอธิบายความรู๎เกี่ยวกับเนื้อหาสมรรถนะวิชาที่เลือกเรียน  
 2. มีทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาที่เลือกเรียน 

3. สามารถผลิตผลงานเพ่ือการประกอบอาชีพชีวิตประจ าวันและน าเสนองานอยํางสร๎างสรรค๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมฐานสมรรถนะอาชีพ 
ง20233  ความถนัดทางวิชาอาชีพ 3        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1     ภาคเรียนที่ 2       เวลาเรียน  40  ชั่วโมง       จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

 ศึกษากระบวนการท างาน วิเคราะห๑ขั้นตอนและวางแผนการท างาน ใช๎กระบวนการกลุํมในการท างาน
และการแก๎ป๓ญหา มีความคิดสร๎างสรรค๑ มีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นตํอการประกอบอาชีพในประเภทวิชา
อุตสาหกรรม วิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจและการทํองเที่ยว วิชาศิลปกรรม วิชาคหกรรม  และวิชา
เกษตรกรรม   
 ปฏิบัติงานตามขั้นตอนกระบวนการอยํางเป็นระบบ ใช๎ทักษะการบริหารจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก๎ป๓ญหา และทักษะการแสวงหาความรู๎เพ่ือการด ารงชีวิต โดยใช๎เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพและ
ใช๎สมรรถนะอาชีพสร๎างประสบการณ๑สูํการประกอบอาชีพอยํางยั่งยืนในอนาคต  
 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในการเรียนรู๎และการท างาน มี
เจตคติที่ดีตํองานอาชีพ ใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคําและยั่งยืนเพ่ือการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม และท างานรํวมกับผู๎อ่ืน
ได๎อยํางมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สามารถอธิบายความรู๎เกี่ยวกับเนื้อหาสมรรถนะวิชาที่เลือกเรียน  
 2. มีทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาที่เลือกเรียน 

3. สามารถผลิตผลงานเพ่ือการประกอบอาชีพชีวิตประจ าวันและน าเสนองานอยํางสร๎างสรรค๑ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมฐานสมรรถนะอาชีพ 
ง20234  ความถนัดทางวิชาอาชีพ 4        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2     ภาคเรียนที่ 1       เวลาเรียน  40  ชั่วโมง       จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

 ศึกษากระบวนการท างาน วิเคราะห๑ขั้นตอนและวางแผนการท างาน ใช๎กระบวนการกลุํมในการท างาน
และการแก๎ป๓ญหา มีความคิดสร๎างสรรค๑ มีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นตํอการประกอบอาชีพในประเภทวิชา
อุตสาหกรรม วิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจและการทํองเที่ยว วิชาศิลปกรรม วิชาคหกรรม  และวิชา
เกษตรกรรม   
 ปฏิบัติงานตามขั้นตอนกระบวนการอยํางเป็นระบบ ใช๎ทักษะการบริหารจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก๎ป๓ญหา และทักษะการแสวงหาความรู๎เพ่ือการด ารงชีวิต โดยใช๎เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพและ
ใช๎สมรรถนะอาชีพสร๎างประสบการณ๑สูํการประกอบอาชีพอยํางยั่งยืนในอนาคต  
 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในการเรียนรู๎และการท างาน มี
เจตคติที่ดีตํองานอาชีพ ใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคําและยั่งยืนเพ่ือการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม และท างานรํวมกับผู๎อ่ืน
ได๎อยํางมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สามารถอธิบายความรู๎เกี่ยวกับเนื้อหาสมรรถนะวิชาที่เลือกเรียน  
 2. มีทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาที่เลือกเรียน 

3. สามารถผลิตผลงานเพ่ือการประกอบอาชีพชีวิตประจ าวันและน าเสนองานอยํางสร๎างสรรค๑ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมฐานสมรรถนะอาชีพ 
ง20235  ความถนัดทางวิชาอาชีพ 5        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2     ภาคเรียนที่ 1       เวลาเรียน  40  ชั่วโมง       จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

 ศึกษากระบวนการท างาน วิเคราะห๑ขั้นตอนและวางแผนการท างาน ใช๎กระบวนการกลุํมในการท างาน
และการแก๎ป๓ญหา มีความคิดสร๎างสรรค๑ มีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นตํอการประกอบอาชีพในประเภทวิชา
อุตสาหกรรม วิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจและการทํองเที่ยว วิชาศิลปกรรม วิชาคหกรรม  และวิชา
เกษตรกรรม   
 ปฏิบัติงานตามขั้นตอนกระบวนการอยํางเป็นระบบ ใช๎ทักษะการบริหารจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก๎ป๓ญหา และทักษะการแสวงหาความรู๎เพ่ือการด ารงชีวิต โดยใช๎เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพและ
ใช๎สมรรถนะอาชีพสร๎างประสบการณ๑สูํการประกอบอาชีพอยํางยั่งยืนในอนาคต  
 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในการเรียนรู๎และการท างาน มี
เจตคติที่ดีตํองานอาชีพ ใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคําและยั่งยืนเพ่ือการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม และท างานรํวมกับผู๎อ่ืน
ได๎อยํางมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สามารถอธิบายความรู๎เกี่ยวกับเนื้อหาสมรรถนะวิชาที่เลือกเรียน  
 2. มีทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาที่เลือกเรียน 

3. สามารถผลิตผลงานเพ่ือการประกอบอาชีพชีวิตประจ าวันและน าเสนองานอยํางสร๎างสรรค๑ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมฐานสมรรถนะอาชีพ 
ง20236  ความถนัดทางวิชาอาชีพ 6        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2     ภาคเรียนที่ 2       เวลาเรียน  40  ชั่วโมง       จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

 ศึกษากระบวนการท างาน วิเคราะห๑ขั้นตอนและวางแผนการท างาน ใช๎กระบวนการกลุํมในการท างาน
และการแก๎ป๓ญหา มีความคิดสร๎างสรรค๑ มีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นตํอการประกอบอาชีพในประเภทวิชา
อุตสาหกรรม วิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจและการทํองเที่ยว วิชาศิลปกรรม วิชาคหกรรม  และวิชา
เกษตรกรรม   
 ปฏิบัติงานตามขั้นตอนกระบวนการอยํางเป็นระบบ ใช๎ทักษะการบริหารจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก๎ป๓ญหา และทักษะการแสวงหาความรู๎เพ่ือการด ารงชีวิต โดยใช๎เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพและ
ใช๎สมรรถนะอาชีพสร๎างประสบการณ๑สูํการประกอบอาชีพอยํางยั่งยืนในอนาคต  
 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในการเรียนรู๎และการท างาน มี
เจตคติที่ดีตํองานอาชีพ ใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคําและยั่งยืนเพ่ือการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม และท างานรํวมกับผู๎อ่ืน
ได๎อยํางมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สามารถอธิบายความรู๎เกี่ยวกับเนื้อหาสมรรถนะวิชาที่เลือกเรียน  
 2. มีทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาที่เลือกเรียน 

3. สามารถผลิตผลงานเพ่ือการประกอบอาชีพชีวิตประจ าวันและน าเสนองานอยํางสร๎างสรรค๑ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมฐานสมรรถนะอาชีพ 
ง20237  ความถนัดทางวิชาอาชีพ 7        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2     ภาคเรียนที่ 2       เวลาเรียน  40  ชั่วโมง       จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

 ศึกษากระบวนการท างาน วิเคราะห๑ขั้นตอนและวางแผนการท างาน ใช๎กระบวนการกลุํมในการท างาน
และการแก๎ป๓ญหา มีความคิดสร๎างสรรค๑ มีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นตํอการประกอบอาชีพในประเภทวิชา
อุตสาหกรรม วิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจและการทํองเที่ยว วิชาศิลปกรรม วิชาคหกรรม  และวิชา
เกษตรกรรม   
 ปฏิบัติงานตามขั้นตอนกระบวนการอยํางเป็นระบบ ใช๎ทักษะการบริหารจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก๎ป๓ญหา และทักษะการแสวงหาความรู๎เพ่ือการด ารงชีวิต โดยใช๎เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพและ
ใช๎สมรรถนะอาชีพสร๎างประสบการณ๑สูํการประกอบอาชีพอยํางยั่งยืนในอนาคต  
 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ในการเรียนรู๎และการท างาน มี
เจตคติที่ดีตํองานอาชีพ ใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคําและยั่งยืนเพ่ือการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม และท างานรํวมกับผู๎อ่ืน
ได๎อยํางมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. สามารถอธิบายความรู๎เกี่ยวกับเนื้อหาสมรรถนะวิชาที่เลือกเรียน  
 2. มีทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาที่เลือกเรียน 

3. สามารถผลิตผลงานเพ่ือการประกอบอาชีพชีวิตประจ าวันและน าเสนองานอยํางสร๎างสรรค๑ 
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กลุ่มสมรรถนะอาชีพแยกเป็นประเภทวิชา 
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  อ าเภอเชียงค า  จังหวัดพะเยา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ประจ าปีการศึกษา 2560 

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
- การสร๎างเอกสารด๎วย Ms-Word 
- อินเทอร๑เน็ตเบื้องต๎น    
- ชํางซํอมบ ารุง     
- ล๎างรถจักรยานยนต๑    
- เครื่องมือวิทยาศาสตร๑เราท าเอง 
- ไฟฟูาเบื้องต๎น 1 
- การเดินสายไฟฟูาภายในอาคาร 1 
- การบริการจักรยาน 

- ไฟฟูาเบื้องต๎น 2 
- การเดินสายไฟฟูาภายในอาคาร 2 
- งานติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล 
- งานมุ๎งลวดอลูมิเนียม 

 

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
- การอํานแสนสนุก 
- การเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ 
- พูดดีมีเสนํห๑ 
- สนุกกับตัวเลข 
- คิดเลขเร็วได๎แคํคลิกเดียว 
- เกม 24 
- การสร๎างทางเรขาคณิต 
- สารสนเทศภูมิศาสตร๑ 1 
- English through tales 
- ทํองจ าท าได๎ 
- ทํองเที่ยวจีน 
- Foundation for Reading 

 

- เขียนค าไทยใช๎สื่อสาร 
- สื่อสารสัมฤทธิ์ผล 
- งานพิมพ๑ดีด 
- พิมพ๑ดีดสัมผัสผํานเกมคอมพิวเตอร๑ 2 
- ความถนัดทางคณิตศาสตร๑ 
- เวทคณิต 2 
- Course Journalism 
- Course Public Speaking 
- Cross Word 
- ถอดรหัสภาษา 
- Reading & Comprehension 
- สารสนเทศภูมิศาสตร๑ 2 
- Youth Guide     
- English on Air 
- การถํายภาพด๎วย Application บนอุปกรณ๑  

Smart Phone 
- ขีดๆเขียนๆ 

- Math Presention by Excel  
- สร๎างภาพเคลื่อนไหวด๎วยโปรแกรมสเก็ตแพด     
- การสร๎างสื่อ QR code 
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    2.  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ต่อ) 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 - การสร๎างเกมการศึกษา 

- การใช๎สื่อ Social Media 
- การเขียนภาพ OBLIQUE 
- การจัดการบัญชีรายรับ-รายจํายด๎วยโปรแกรม 
  ตารางค านวณ 

3. ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
- การเลี้ยงหมูปุา     
- การปลูกพืช 1     
- ปลูกพืชสมุนไพร    
- การปลูกผักสวนครัว    
- การเลี้ยงไกํไข ํ     
- การเลี้ยงไกํพ้ืนเมือง    
- การขยายพันธุ๑พืช 1  

- เมล็ดงอกเพ่ือสุขภาพ 
- การท าปุ๋ยชีวภาพ 
- การปลูกพืช 2 
- การเลี้ยงสัตว๑ 1 
- การเลี้ยงปลาดุก 
- การขยายพันธุ๑พืช 2 

 
4. ประเภทวิชาศิลปกรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
- ฟูอนก๐ายลาย 
- กระดาษสร๎างศิลป์ 
- ตัดกระดาษจีน 
- ศิลปะคณิตศาสตร๑ 
- พ้ืนบ๎านล๎านนา 
- การวาดการ๑ตูน 
- เกล็ดหิมะกระดาษ  
- การเขียนภาพรําง 
- Performing Art 
- ฟองสบูํยักษ๑ 

- โน๎ตสากลเบื้องต๎น 
- ดนตรีภาคเหนือ 
- ร าไทเก๏ก 
- การประดิษฐ๑โคมจีน 
- ประติมากรรมกระดาษ 
- การเขียนภาพ ISOMETRIC 
- คณิตศิลป์สร๎างสรรค๑ 
- รูปทรงเรขาคณิต 
- Learning English through Songs 
- การเขียนตัวอักษรด๎วยปากกาหัวตัด (สปีดบอล) 
- Aerobic Dance  
- Singing English Song  
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5. ประเภทวิชาคหกรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
- ถั่วสมุนไพร   
- การแกะสลักผักและผลไม๎เบื้องต๎น 
- Clean food for health 1 
- Clean food for health 2 
- คุกกี้แฟนซี 
- ขนมไขํเตํา 
- กล๎วยทอด 
- คัพเค๎ก 
- งานพับกระดาษเรขาคณิต 1  
- งานพับกระดาษเรขาคณิต 2  
- การถักเชือกจีน 
- จับจีบผ๎า 
- โยเกิร๑ตเพ่ือสุขภาพ 
- การประดิษฐ๑ดอกไม ๎

 

- ลูกประคบสมุนไพร 
- เมนูสุขภาพในท๎องถิ่น : ส๎มต าทอด 
- สืบสานภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น : มะขามแก๎ว 
- พวงกุญแจจากเศษวัสดุ (ผ๎า) 
- น้ ายาอเนกประสงค๑สมุนไพร 
- ไขํใบตอง   
- สมุนไพรสครับ   
- การท าน้ าสมุนไพร 
- อาหารตามสั่ง 
- ตุ๏กตาโครเชต๑ 1 
- ประดิดประดอย 
- กระเป๋าแฮนด๑เมด 1 
- การตัดผมชาย 
- ป๓กผ๎าชาวเขา 
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ตัวอย่างกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
สมรรถนะวิชา  ไฟฟ้าเบื้องต้น 1                                        จ านวน  6 ชั่วโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สมรรถนะของหลักสูตร  

1. มีความรู๎ความเข๎าใจที่มาของไฟฟูา วงจรไฟฟูา หนํวยปริมาณของไฟฟูา กระแสไฟฟูา แรงดันไฟฟูา  
ความต๎านทานไฟฟูา วิธีวัดคําของไฟฟูา 

2. นักเรียนสามารถ วัดกระแสฟูา แรงดันและความต๎านทาน ได๎ 
ค าอธิบายของหลักสูตร  

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับที่มาของไฟฟูา วงจรไฟฟูา หนํวยปริมาณของไฟฟูา กระแสไฟฟูา 
แรงดันไฟฟูา ความต๎านทานไฟฟูา วิธีวัดคําของไฟฟูา และสามารถวัดกระแสฟูา แรงดันและความต๎านทาน ได๎ 
เนื้อหาสาระ 
หน่วยสมรรถนะ 
ไฟฟ้าเบื้องต้น 1     

    เรื่องท่ีศึกษา 
1. ศึกษาที่มาของไฟฟูา วงจรไฟฟูา หนํวยปริมาณของไฟฟูา กระแสไฟฟูา 
2. ศึกษาแรงดันไฟฟูา ความต๎านทานไฟฟูา วิธีวัดคําของไฟฟูา 
3. ปฏิบัติการวัดกระแสฟูา แรงดันและความต๎านทาน  

 
การวัดและประเมินผล 
ที ่ แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน  แบบประเมินการ

ปฏิบัติงาน  
10 

2 ตรวจสอบผลงาน แบบประเมินผลงาน 5 
รวม 15 
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์  

1. ใบความรู๎ 
2. แอมมิตเตอร๑ 
3. หลอดไฟ 
4. แบตเตอรี่ 
5. โวลต๑มิเตอร๑ 
6. อุปกรณ๑ไฟฟูา 

       เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 
ที ่ รายการ 
1 
2 
3 

- เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
- แหลํงเรียนรู๎ 
- เว็บไซต๑ 
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม             สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
สมรรถนะวิชา  งานติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล                    จ านวน  6  ชั่วโมง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สมรรถนะของหลักสูตร  

1. แสดงความรู๎เกี่ยวกับการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล 
2. เลือก เตรียม ใช๎ เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ๑ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล 
3. ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอลตามแบบมาตรฐาน 

ค าอธิบายของหลักสูตร  
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการรับ สํงสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล การท างานชุดรับสัญญาณ

ดาวเทียมยําน KU Band C Band และแบบ DUO ส าหรับติดภายในบ๎านและติดรถยนต๑ชุด Settop Box การ
เลือก เตรียม ใช๎ เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ๑ประกอบในการติดตั้ง การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวี
ดิจิตอล การเดินสายน าสัญญาณตามมาตรฐาน การปรับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล การ
อัพเฟิร๑มแวร๑เครื่องรับส ญญาณโดยใช๎ซอฟต๑แวร๑ การวิเคราะห๑และประมาณราคา และมีกิจนิสัยที่ดีใน
ปฏิบัติงาน 
เนื้อหาสาระ 
หน่วยสมรรถนะ 
งานติดตั้งจานรับ
สัญญาณดาวเทียมและ
ทีวีดิจิตอล 

    เรื่องท่ีศึกษา 
งานเลือก เตรียม ใช๎ เครื่องมือวัสดุ และอุปกรณ๑ในงานติดตั้งจานรับสัญญาณ
ดาวเทียมและทีวีดิจิตอล 
1. การเลือก เตรียม ใช๎ เครื่องมือ ในงานติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวี
ดิจิตอล 
2. การเลือกวัสดุและอุปกรณ๑ในการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล  
งานติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอลตามรูปแบบที่ก าหนด 
1. การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอลตามรูปแบบ 
2. การปรับแตํงการรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล 
3. การทดสอบการรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล 
การค านวณคําบริการ 
1. การคิดค านวณต๎นทุนและคําบริการ 

การวัดและประเมินผล 
ที ่ แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 ทดสอบความรู๎กํอนการฝึกอบรม แบบสัมภาษณ๑/แบบทดสอบ 10 
2 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน แบบประเมินการปฏิบัติงาน 40 
3 ตรวจสอบผลงาน แบบประเมินผลงาน 50 

รวม 100 
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์  
1. ชุดจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอลส าหรับฝึก 
2. ชุดเครื่องมือชํางอิเล็กทรอนิกส๑ 
3. เครื่องมือติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล 
4. เครื่องวัดสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล 
5. คอมพิวเตอร๑พร๎อมซอฟต๑แวร๑ 
6. สวํานไฟฟูา 
7. วัสดุและอุปกรณ๑ในการเดินสายติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล 

 
เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 
 

ที ่ รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

- หนังสือการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล 
- แผนการฝึกอบรมการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล 

2 แหล่งเรียนรู้ 
- ห๎องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส๑ 
- ร๎านจ าหนํายเครื่องมือ อุปกรณ๑ ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล 
- เว็บไซต๑ด๎านการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล 
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ การท่องเที่ยว          สาขาวิชาภาษาเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
สมรรถนะวิชา พูดดีมีเสน่ห์                              จ านวน   6   ชั่วโมง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สมรรถนะของหลักสูตร  

1. บอกวิธีเตรียมตัวกํอนการพูด 
2. บอกวิธีการเอาชนะความประหมํา 
3. เตรียมบทพูด 
4. พูดแนะน าตนเอง 
5. พูดขอบคุณ     

ค าอธิบายของหลักสูตร  
ศึกษาหลักการพูดที่ดี  การเตรียมตัวส าหรับการพูดทั้งด๎านเนื้อหา และบุคลิกภาพ  กลวิธีในการ

เอาชนะความประหมํา  วิธีการพูดแนะน าตนเอง  วิธีการพูดขอบคุณ  ฝึกปฏิบัติการพูดหน๎าชั้น  เพื่อให๎สามารถ
พูดแนะน าตนเองและพูดขอบคุณได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม 
เนื้อหาสาระ 
หน่วยสมรรถนะ 
พูดดีมีเสน่ห์ 

    เรื่องท่ีศึกษา 
การเตรียมตัวกํอนการพูด 
- ด๎านเนื้อหา 
- ด๎านบุคลิกภาพ    
- กลวิธีในการเอาชนะความประหมํา    

วิธีการพูดแนะน าตนเอง    
- ขั้นตอนในการพูด 
- ฝึกพูด 

วิธีการพูดขอบคุณ     
- ขั้นตอนในการพูด 
- ฝึกพูด 

 
การวัดและประเมินผล 
ที ่ แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 ปฏิบัติการพูดแนะน าตนเอง แบบประเมินการพูด 50 
2 ปฏิบัติการพูดขอบคุณ แบบประเมินการพูด 50 

รวม 100 
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์  
1.  วีดิทัศน๑ตัวอยํางการพูดแนะน าตนเอง 
2     วีดิทัศน๑ตัวอยํางการพูดขอบคุณ 
3.    ตวัอยํางการเขียนบทพูด 
4     เครื่องฉายโปรเจคเตอร๑ 

 
เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 

ที ่ รายการ 
1 ใบความรู๎ 
2 วิดีทัศน๑ 
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม                   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
สมรรถนะวิชา การถ่ายภาพด้วย Application บนอุปกรณ์ Smart Phone             จ านวน  6  ชั่วโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สมรรถนะของหลักสูตร 
 1. แสดงความรู๎เกี่ยวกับองค๑ประกอบของการถํายภาพ 

2. แสดงความรู๎เกี่ยวกับเทคนิคการถํายภาพด๎วยมือถือ 
3. แสดงความรู๎เกี่ยวกับการตกแตํงภาพด๎วย Application Photo Director 
4. ฝึกปฏิบัติการถํายภาพด๎วยมือถือและตกแตํงภาพจาก Application Photo Director 

ค าอธิบายของหลักสูตร 
 องค๑ประกอบของการถํายภาพ เทคนิคการถํายภาพด๎วยมือถือ  การตกแตํงภาพด๎วย Application 
Photo Director ฝึกปฏิบัติการถํายภาพด๎วยมือถือและตกแตํงภาพจาก Application Photo Director  
เนื้อหาสาระ 
หน่วยสมรรถนะ
การถ่ายภาพด้วย 
Application บน
อุปกรณ์ Smart 
Phone 

    เรื่องท่ีศึกษา 
แสดงความรู๎เกี่ยวกับองค๑ประกอบของการถํายภาพ 
- องค๑ประกอบของการถํายภาพ 
แสดงความรู๎เกี่ยวกับเทคนิคการถํายภาพด๎วยมือถือ 
- เทคนิคการถํายภาพด๎วยมือถือ 
แสดงความรู๎เกี่ยวกับการตกแตํงภาพด๎วย Application Photo Director 
- เทคนิคการแตํงภาพด๎วย Application Photo Director 
ฝึกปฏิบัติการถํายภาพด๎วยมือถือและตกแตํงภาพจาก Application Photo 
Director 
- ฝึกปฏิบัติการถํายภาพด๎วยมือถือและตกแตํงภาพจาก Application Photo 
Director 

การวัดและประเมินผล 
ที ่ แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ๑การประเมิน 
 แบบประเมินการถํายภาพ แบบประเมิน 60 
 แบบทดสอบ แบบทดสอบ 20 
 พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน แบบสังเกต 20 

รวม 100 
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
 1. โทรศัพท๑มือถือ 
 2. โปรเจคเตอร๑ 
 3. คอมพิวเตอร๑ 
 4. PowerPoint เทคนิคการถํายรูปด๎วยมือถือ 
 5. Application Photo Director 
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหลํงเรียนรู๎ 
ที ่ รายการ 

1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
- ใบความรู๎  
- ใบกิจกรรม 

2 แหลํงเรียนรู๎ 
- Pinterest 
- PowerPoint เทคนิคการถํายรูปด๎วยมือถือ 
- คลังตัวอยํางภาพถํายจากกล๎องมือถือ 
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม                         สาขาวิชาเกษตรกรรม 
สมรรถนะวิชา การขยายพันธุ์พืช 1                                           จ านวน  6  ชั่วโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สมรรถนะของหลักสูตร  
1. สามารถบอกความหมาย ความส าคัญและประโยชน๑ของการขยายพันธุ๑พืชได๎ 
2. สามารถบอกหลักการขยายพันธุ๑พืชแบบอาศัยเพศและ ปฏิบัติการขยายพันธุ๑พืชแบบอาศัยเพศได๎ 
    อยํางน๎อย 1 ชนิด 
3. สามารถบอกหลักการขยายพันธุ๑พืชแบบไมํอาศัยเพศและ ปฏิบัติการขยายพันธุ๑พืชแบบ               
    ไมํอาศัยเพศได๎อยํางน๎อย 1 ชนิด 
ค าอธิบายของหลักสูตร  
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญและประโยชน๑ของการขยายพันธุ๑พืช หลักการขยายพันธุ๑พืช 
แบบอาศัยเพศ การขยายพันธุ๑พืชแบบไมํอาศัยเพศและ ปฏิบัติการขยายพันธุ๑พืชแบบอาศัยเพศและ  ปฏิบัติการ
ขยายพันธุ๑พืชแบบไมํอาศัยเพศได๎อยํางน๎อย 1 ชนิด 
เนื้อหาสาระ 
หน่วยสมรรถนะ 
การขยายพันธุ์พืช 1                              

    เรื่องท่ีศึกษา 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช 

1. เกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญและประโยชน๑ของการขยายพันธุ๑พืช  
 

การขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศ 
1. หลักการขยายพันธุ๑พืชแบบอาศัยเพศ    
2. ปฏิบัติการขยายพันธุ๑พืชแบบอาศัยเพศ ได๎ 1 ชนิด 
การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ 
1. หลักการขยายพันธุ๑พืชแบบไมํอาศัยเพศ    
2. ปฏิบัติการขยายพันธุ๑พืชแบบไมํอาศัยเพศ ได๎ 1 ชนิด 

การวัดและประเมินผล 
ที ่ แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 ตรวจแบบบันทึกการเรียนรู๎ แบบตรวจบันทึกการเรียนรู๎ 5 
2 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน  แบบประเมินการปฏิบัติงาน  10 

รวม 15 
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์  
1. ภาชนะเพาะปลูกพืช 
2. อุปกรณ๑เตรียมดิน บัวรดน้ า 
3. วัสดุเพาะ 
4. เมล็ดพันธุ๑พืช  
5. มีด 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 
 

ที ่ รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม  

- ใบความรู๎เรื่อง ความหมาย ความส าคัญและประโยชน๑ของการขยายพันธุ๑พืช  
- ใบความรู๎เรื่อง หลักการขยายพันธุ๑พืชแบบอาศัยเพศ  
- ใบความรู๎เรื่อง การขยายพันธุ๑พืชแบบไมํอาศัยเพศ 

2 แหลํงเรียนรู๎  
- เว็บไซต๑  
- หนังสือเรียนการปลูกพืช 
- ต๎นไม๎ของจริง 
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม                สาขาวิชาเกษตรกรรม 
สมรรถนะวิชา การท าปุ๋ยชีวภาพ         จ านวน  6  ชั่วโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สมรรถนะของหลักสูตร  
1. แสดงความรู๎เกี่ยวกับการท าปุ๋ยชีวภาพ 
2. เทคนิคการการท าปุ๋ยชีวภาพ 
3. ค านวณต๎นทุนการการท าปุ๋ยชีวภาพ 
4. วางแผนประกอบอาชีพจ าหนํายการท าปุ๋ยชีวภาพ 
ค าอธิบายของหลักสูตร  
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการท าปุ๋ยชีวภาพ  เทคนิคการท าปุ๋ยชีวภาพ  ค านวณต๎นทุนต๎นการท าปุ๋ยชีวภาพ 
วางแผนประกอบอาชีพจ าหนํายท าปุ๋ยชีวภาพ 
เนื้อหาสาระ 
หน่วยสมรรถนะ 
การท าปุ๋ยชีวภาพ 

    เรื่องท่ีศึกษา 
ศึกษาการท าปุ๋ยชีวภาพ 
-  วัสดุและอุปกรณ๑การท าปุ๋ยชีวภาพ       

เทคนิคการท าปุ๋ยชีวภาพ 
- เทคนิคการท าปุ๋ยชีวภาพ 

งานอาชีพธุรกิจจ าหน่ายปุ๋ยชีวภาพ 
-  การคิดค านวณต๎นทุนการท าปุ๋ยชีวภาพ 
-  วางแผนประกอบอาชีพปุ๋ยชีวภาพ 

การวัดและประเมินผล 
ที ่ แนวทางการ

ประเมิน 
เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

1 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน  แบบประเมินการปฏิบัติงาน  10 
2 ตรวจสอบผลงาน แบบประเมินผลงาน 5 
3. มีจิตวิทยาศาสตร๑ แบบสังเกต 10 

รวม 25 
 
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์  

1.  ใบไม๎  
2. ตะกร๎า 
3. มูลสัตว๑ 
4. น้ า 
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 
 

ที ่ รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม  

- ต าราการท าปุ๋ย 
- ใบความรู๎ 
- คลิป VDO  การท าปุ๋ย 

2 แหลํงเรียนรู๎  
- ห๎องศูนย๑สวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 
-  บ๎านพอเพียง 
- ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร๑ 
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ประเภทวิชาศิลปกรรม           สาขาวิชาดนตรี 
สมรรถนะวิชา โน้ตสากลเบื้องต้น                   จ านวน 6 ชั่วโมง 

……………………………………...................................................................................................................... 
สมรรถนะของหลักสูตร 
 1. แสดงความรู๎เกี่ยวกับเครื่องหมาย สัญลักษณ๑ทางดนตรีสากล   

2. ฝึกปฏิบัติทักษะด๎านการเขียนโน๎ตสากล   
3. ฝึกปฏิบัติการอํานโน๎ตสากล  

ค าอธิบายของหลักสูตร 
 ศึกษาเครื่องหมาย สัญลักษณ๑ทางดนตรีสากล  ฝึกปฏิบัติทักษะด๎านการเขียนโน๎ตสากล  การอํานโน๎ตสากล 
เนื้อหาสาระ 
หน่วยสมรรถนะ 
โน้ตสากลเบื้องต้น 

    เรื่องท่ีศึกษา 
แสดงความรู๎เกี่ยวกับเครื่องหมาย สัญลักษณ๑ทางดนตรีสากล   
ฝึกปฏิบัติทักษะด๎านการเขียนโน๎ตสากล   
ฝึกปฏิบัติการอํานโน๎ตสากล  

การวัดและประเมินผล 
ที ่ แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 แบบทดสอบการอํานโน๎ตหลังการฝึกอบรม แบบทดสอบ 60 
2 แบบทดสอบ แบบทดสอบ 20 
3 พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน แบบสังเกต 20 

รวม 100 
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
 1. คีย๑บอร๑ดหรือเปียโนหรือเปียโนในโปรแกรมดนตรี 
 2. กระดานบรรทัดห๎าเส๎น 
 3. โปรเจคเตอร๑ 
 4. ล าโพง 
 5. คอมพิวเตอร๑ 
เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 
ที ่ รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

- ใบความรู๎  
- ใบกิจกรรม 
- ตารางบรรทัด 5 เส๎น 

2 แหลํงเรียนรู๎ 
- ห๎องดนตรีสากล 
- ครูดนตรี 
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ประเภทวิชาคหกรรม              สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
สมรรถนะวิชา ถั่วสมุนไพร                   จ านวน  6  ชั่วโมง 
สมรรถนะของหลักสูตร  
 ประกอบอาหารวํางเพ่ือสุขภาพตามหลักโภชนาการ  เพ่ือเสริมสร๎างงานอาชีพ 
 (หลักสูตรต่ ากวํา 30 ชั่วโมง  ก าหนดสมรรถนะ 1 ด๎าน /ด๎านทักษะ) 
ค าอธิบายของหลักสูตร  
 สืบค๎นประโยชน๑ของสมุนไพร  สารอาหารหลัก 5 หมูํ  การใช๎อุปกรณ๑การประกอบอาหาร  เทคนิคการ
ปรุงอาหารเพ่ือสุขภาพ  การคิดบัญชีรายรับรายจํายและการก าหนดราคาขาย 
 ลงมือท าถั่วสมุนไพรให๎ได๎รสชาติเหมาะสมในเรื่องของคุณภาพ  มีคุณคํามาตรฐานทางโภชนาการ
อาหารป๓จจุบัน  สอดคล๎องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เนื้อหาสาระ 
หน่วยสมรรถนะ 
ถั่วสมุนไพร 

    เรื่องท่ีศึกษา 
เธอเป็นอาหารโปรด 
ถั่วสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
การก าหนดราคาขาย 

การวัดและประเมินผล 
ที ่ แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1. สมุดเลํมเล็กถ่ัวสมุนไพร แบบประเมิน 10 
2. รสชาติถั่วสมุนไพร แบบสอบถาม 5 
3. มีจิตวิทยาศาสตร๑ แบบสังเกต 10 

รวม 25 
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์  

1. เม็ดมะมํวงหิมพานต๑ 
2.   ใบมะกรูด,ตะไคร๎และพริกแห๎ง 
3.   น้ ามันมะกอก,งาขาว งาด าและเกลือ 
4.   เตา,กระทะ,ตะหลิว,กระชอน,ชามและช๎อน 
5.   ถ๎วยมีฝาและโลโก ๎

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 
ที ่ รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม  

- ต าราการท าถ่ัวสมุนไพร 
- ใบความรู๎ 
- คลิป VDO  การท าถั่วสมุนไพร 

2 แหลํงเรียนรู๎  
- ห๎องปฏิบัติการ  
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ประเภทวิชาคหกรรม               สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป  
สมรรถนะวิชา   การจับจีบผ้า 1                     จ านวน   6  ชั่วโมง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สมรรถนะของหลักสูตร  

1. แสดงความรู๎ เกี่ยวกับความส าคัญ รูปแบบ การจับจีบ และผูกผ๎าประดับ 
2. แสดงความรู๎เกี่ยวกับการจับจีบ และออกแบบ การผูกผ๎าแบบตําง ๆ 
3. จับจีบ ผูกผ๎าแบบตําง ๆ ตามข้ันตอน 
4. คิดราคาต๎นทุนและก าหนดราคาขาย 

ค าอธิบายของหลักสูตร 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความส าคัญ รูปแบบ การจับจีบและผูกผ๎า การเลือก เตรียม ใช๎และ 

ดูแลรักษาอุปกรณ๑ ขั้นตอนและวิธีการเลือกผ๎า การออกแบบและปฏิบัติการจับจีบและผูกผ๎า เพ่ือใช๎ใน 
โอกาสตําง ๆ การเก็บรักษาผ๎า การคิดราคาต๎นทุนและราคาขาย 
เนื้อหาสาระ 
หน่วยสมรรถนะ 
การจับจีบผ้า 1 

    เรื่องท่ีศึกษา 
การเลือก เตรียมใช๎วัสดุ อุปกรณ๑ในงานจับจีบและผูกผ๎า 
1. การเลือกเตรียมใช๎วัสดุอุปกรณ๑ในการจับจีบและผูกผ๎า 
2. การดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ๑ในการจับจีบและผูกผ๎า 
การปฏิบัติงานจับจีบและผูกผ๎า 
1. การจับจีบผ๎ารูปแบบตําง ๆ ลายผีเสื้อ ลายดอกบัว ลายสับปะรด ฯลฯ 
2. การผูกผ๎าตกแตํง เวที ตกแตํงสถานที่ตําง ๆ 
การคิดราคาต๎นและก าหนดราคาขาย 
1. การคิดคําตอบแทนคําบริการในงานจับจีบและผูกผ๎า 
2. ก าหนดราคาขาย 

การวัดและประเมินผล 
ที ่ แนวทางการประเมิน เครื่องมือ

ประเมิน 
เกณฑ์

การประเมิน 
1  
2  
3 

 
4 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการ
ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเข๎ารํวมฝึกอบรมไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 80 ของเวลา
ฝึกอบรมตามหลักสูตร 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสังเกต 

 
แบบบันทึกการเข๎ารับการฝึก 
อบรม 

20 
50 
20 

 
10 

รวม 100 
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
1. ผ๎าแบบตําง ๆ ส าหรับการจับจีบ และผูกผ๎า 
2. เข็มหมุด เข็ม ด๎าย 
3. ลวด เชือกฟาง 
4. คีมตัดลวด 
5. กรรไกรตัดผ๎าและด๎าย 
6. ริบบิ้นตําง ๆ เม็ดมุก และดิ้น 
 
เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 
 

ที ่ รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

- หนังสือการจับจีบผ๎าตกแตํง 
- หนังสือการตกแตํงสถานที่ 

2 แหล่งเรียนรู้  
- Youtube  
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ประเภทวิชา...คหกรรม      สาขาวิชา..คหกรรมศาสตร์ทั่วไป  

สมรรถนะวิชา ลูกประคบสมุนไพร   จ านวน ......6.... ชั่วโมง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สมรรถนะของหลักสูตร  

1. เพ่ือให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ภูมิป๓ญญาไทยและท๎องถิ่นด๎านสมุนไพร 
2.   สามารถน าความรู๎ที่ได๎มาดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวได๎ 
3.   ศึกษาวิธีการท าและฝึกปฏิบัติการท าลูกประคบสมุนไพร 

     4.   ค านวณต๎นทุนการผลิตลูกประคบสมุนไพร  
     3.   วางแผนประกอบอาชีพจ าหนํายลูกประคบสมุนไพร 
ค าอธิบายของหลักสูตร  
   ศึกษาสมุนไพรในชุมชนที่ใช๎ดูแลสุขภาพในกลุํมอาการ/โรคตํางๆ ได๎แกํ   อาการปวดเมื่อยกล๎ามเนื้อ,
โรคกระเพาะอาหาร, โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง, โรคไขมันในเลือดสูง  น าสมุนไพรที่ได๎จากชุมชนมา 
ประยุกต๑ใช๎สมุนไพรในการดูแลสุขภาพของตนเองและคนในชุมชน  ฝึกปฏิบัติการท าลูกประคบสมุนไพร 
ค านวณต๎นทุนการผลิตลูกประคบสมุนไพร  วางแผนประกอบอาชีพจ าหนํายลูกประคบสมุนไพร   

เนื้อหาสาระ 
หน่วยสมรรถนะ 
ลูกประคบสมุนไพร 

    เรื่องท่ีศึกษา 
ศึกษาสมุนไพรที่ใช้ในการท าลูกประคบและสรรพคุณ   

1. เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ๑การท าลูกประคบสมุนไพร  
2. ส ารวจพืชสมุนไพรในชุมชน  
3. ศึกษาสรรพคุณของสมุนไพรที่ใช๎ในการท าลูกประคบ 

 
ความหมายและชนิดของลูกประคบสมุนไพร 

1. ศึกษาข๎อดี – ข๎อเสียของลูกประคบสมุนไพรแตํละชนิด 
2. ศึกษาประโยชน๑ของการประคบสมุนไพร 
3. ฝึกการท าลูกประคบสมุนไพร 

 
งานอาชีพธุรกิจจ าหน่ายลูกประคบสมุนไพร 

1. วางแผนประกอบอาชีพจ าหนํายลูกประคบสมุนไพร 
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การวัดและประเมินผล 
 
ที ่ แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน  แบบประเมินการปฏิบัติงาน  10 
2 ตรวจสอบผลงาน แบบประเมินผลงาน 5 
3. มีจิตวิทยาศาสตร๑ แบบสังเกต 10 

รวม 25 
วัสดุ/อุปกรณ์  

    เขียง  มีด  หม๎อดินปากเล็ก  เตา  ครก  ผ๎าด๎ายดิบ  เชือกด๎าย  กะละมัง  ทัพพี  ถาด 

วัตถุดิบ 

หัวไพล          500    กรัม      
มะกรูด (ผิว)     100    กรัม      
การบูร             30    กรัม      
ขม้ินชัน        100     กรัม    
ตะไคร๎       20       กรัม 
ใบมะขาม      300     กรัม    
เกลือ         60      กรัม 
พิมเสน             30     กรัม 
 
เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 
 

ที ่ รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม  

- ต าราการท าลูกประคบสมุนไพร 
- ใบความรู๎ 
- คลิป VDO  การท าลูกประคบสมุนไพร 

2 แหลํงเรียนรู๎  
- ห๎องศูนย๑สวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 
- ห๎องสมุดโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 
- ห๎องปฏิบัติการ ECC / ห๎อง 527 
- ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร๑ 
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ประเภทวิชา...คหกรรม    สาขาวิชา..คหกรรมศาสตร์ทั่วไป  
สมรรถนะวิชา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น : มะขามแก้ว  จ านวน ......6.... ชั่วโมง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สมรรถนะของหลักสูตร  
1. แสดงความรู๎เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการท ามะขามแก๎ว 
2. เทคนิคการท ามะขามแก๎ว 
3. ค านวณต๎นทุนการท ามะขามแก๎ว 
4. วางแผนประกอบอาชีพจ าหนํายมะขามแก๎ว 
ค าอธิบายของหลักสูตร  
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการท ามะขามแก๎ว  เทคนิคการท ามะขามแก๎ว 
ค านวณต๎นทุนการท ามะขามแก๎ววางแผนประกอบอาชีพจ าหนํายมะขามแก๎ว 
เนื้อหาสาระ 
หน่วยสมรรถนะ 
สืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น : มะขาม
แก้ว 

    เรื่องท่ีศึกษา 
ศึกษาการท ามะขามแก้ว 
1. วัสดุและอุปกรณ๑การท ามะขามแก๎ว 
2. สูตรการท ามะขามแก๎ว       
เทคนิคการท ามะขามแก้ว 
1. หลักการท ามะขามแก๎ว 
2. เทคนิคการท ามะขามแก๎ว 

งานอาชีพธุรกิจจ าหน่ายมะขามแก้ว 
1. การคิดค านวณต๎นทุนการผลิตมะขามแก๎ว 
2. วางแผนประกอบอาชีพจ าหนํายมะขามแก๎ว 

การวัดและประเมินผล 
ที ่ แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน  แบบประเมินการ

ปฏิบัติงาน  
10 

2 ตรวจสอบผลงาน แบบประเมินผลงาน 5 
3. มีจิตวิทยาศาสตร๑ แบบสังเกต 10 

รวม 25 
 
 
 
 
 



42 
 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์  
1.  มะขามเปียก 
2. น้ าเปลํา 
3. เกลือ 
4. พริกปุน 
5. น้ าตาลทราย 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ 
 

ที ่ รายการ 
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม  

- ต าราการท ามะขามแก๎ว 
- ใบความรู๎ 
- คลิป VDO  การท ามะขามแก๎ว 

2 แหลํงเรียนรู๎  
- ห๎องปฏิบัติการ ECC  
- ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร๑ 
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5.แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Project Based Learning by Business Model Canvas  
 

Business Model Canvas  คือการลงรายละเอียดในแต่ละส่วนต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 4 ค าถาม ที่
ส าคัญ คือ ท าอะไร ท าอย่างไร ท าให้ใคร คุ้มหรือไม่ โดยจะแยกย่อยหัวข้อลงไปอีกเป็น 9 ส่วน และวิเคราะห์
ภาพรวมทั้งจุดเด่นและจุดด้อยไปพร้อมๆ กัน โดยเราจะเป็นผู้วิเคราะห์เพียงคนเดียว หรือจะร่วมมือกับ
ทีมงานหรือเพ่ือนๆ ในการร่วมกันวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความหลากหลายทางความคิดก็ได้ และวิธีการที่นิยมใช้
กับ Business Model Canvas เพ่ือวิเคราะห์โมเดลธุรกิจที่จะท านั้น คือการท าผังธุรกิจ หรือพิมพ์เขียว ที่
แสดงโมเดลความเชื่อมโยงในทุกมิติออกมา และให้คณะผู้ร่วมงานทุกคนร่วมกันวิเคราะห์แก่นหรือจุดเด่นจุด
ด้อยของธุรกิจผ่านการระดมความคิดและการแบ่งปันความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้ครบ 9 ส่วน ซึ่งหลังจากที่
ครบทั้งหมด และเห็นภาพรวมของธุรกิจไปในทางเดียวกันแล้วก็จะเป็นการระดมพลังสมองเพ่ือตรวจสอบ 
แก้ปัญหา หรือปรับปรุงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายๆ ส่วนที่น่าจะท าได้จริงโดยดูผลกระทบในส่วนที่อาจ
เกี่ยวข้องหรือต้องท าควบคู่กันไปด้วย น าไปสู่การลงลึกในการสร้างวิธีการแก้ปัญหาหรือการปรับปรุงต่อไป 
ตามแผนภาพ ดังนี้ 
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เมื่อน าแผนผัง Business Model Canvas มาบูรณาการกับการจัดการเรียนการท าโครงงาน จะมี
การเพ่ิมช่องในการเขียนอีก 2 ช่อง ได้แก่ Problem และ Solution ดังนี้ 

 

 
1. กิจกรรมสืบค๎นทฤษฎีความรู๎ Project Based Learning & Business Model  

Canvas จาก เอกสารความรู๎ และการแนะน าบรรณานุกรมความรู๎ที่ครูแนะน าให๎  
1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ๑ความรู๎ น าเสนอ หาข๎อสรุปองค๑ความรู๎ Project Based  

Learning & Business Model Canvas กับกลุํมเพ่ือน 3 – 6 คน  
    3. กิจกรรมลงพ้ืนที่ส ารวจป๓ญหาและความต๎องการของกลุํมเปูาหมายผู๎บริโภคเฉพาะแตํละกลุํม 

พร๎อมประมาณการจ านวนกลุํมเปูาหมาย ในชุมชนและท๎องถิ่น  
    4. กิจกรรมรวมกลุํมนักเรียนที่สนใจป๓ญหาความต๎องการของกลุํมเปาูหมายเดียวกันสร๎างพันธมิตร 

หรือหุ๎นสํวนการประกอบการ สร๎างแรงบันดาลใจพัฒนาผลิตภัณฑ๑ หรือบริการ  
    5. กิจกรรมถอดประสบการณ๑ทักษะความรู๎ตัวผลิตภัณฑ๑ หรือกระบวนการบริการ ในลักษณะ   

ตําง ๆ จากสถานประกอบการ หรือกลุํมอาชีพอิสระ พร๎อมกับสืบค๎น ศึกษา รวบรวมทฤษฎีความรู๎มาอธิบาย 
กระบวนการและข้ันตอนการเกิดทักษะ ตามกระบวน Problem Based Leaning & Business Model 
Canvas  

     6. กิจกรรมระดมความคิดเห็นหุ๎นสํวนผู๎ประกอบการก าหนดคุณลักษณะส าคัญที่เป็นจุดเดํน 
ของ ผลิตภัณฑ๑ หรือบริการ ทั้งตัวสินค๎า และกระบวนการผลิต ก าหนดชํองทางการโฆษณาสื่อสารลักษณะ
พิเศษ และจุดเดํนดังกลําว วิธีการขายที่อ านวยความสะดวก และวิธีการน าสํงผลิตภัณฑ๑ หรือการบริการ 
ดังกลําวให๎ กลุํมเปูาหมายถูกใจและประทับใจ ตลอดจนสร๎างสายสัมพันธ๑กับกลุํมเปูาหมายผู๎บริโภค โดยการ
ระบุประเภท ของความสัมพันธ๑ที่ต๎องการสร๎างกับกลุํมลูกค๎าให๎ชัดเจนได๎ตรงใจกับกลุํมเปูาหมายผู๎บริโภค 
ให๎มากขึ้น  
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7. กิจกรรมระดมความคิดเห็นกลุํมเฉพาะผู๎ประกอบการรายยํอย เพื่อก าหนดทรัพยากรที่จ าเป็น  
ตํอกระบวนการและขั้นตอนการผลิต ที่เป็นวัตถุดิบ อุปกรณ๑ เครื่องมือ สถานที่ รวมถึงบุคลากรผู๎มีความ  
ช านาญ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะทางการผลิต และหุ๎นสํวนทางธุรกิจ หรือพันธมิตรที่เอ้ือกระบวนการผลิตตํอกัน      

8. กิจกรรมระดมความคิดเห็นจ านวนต๎นทุนทั้งหมดทุกกระบวนการและขั้นตอนการผลิตที่น าไป  
หักออกจากรายได๎ เหลือเป็นผลก าไรสุทธิ ตลอดจนการท าบัญชีรายรับรายจากกระแสเงินสดหมุนเวียน  
โครงสร๎างสินทรัพย๑ที่ไมํใช๎เงินสด  
            9. กิจกรรมออกแบบก าหนดกิจกรรมตามกระบวนการและขั้นตอนวิธีการท างานตามกรอบ  
9 สํวน ของ Business Model Canvas เขียนเส๎นความเชื่อมโยงระหวํางกิจกรรมที่มีผลตํอกันระหวําง 9 สํวน 
และน ามาเขียนเคา๎โครงของโครงงานที่มีหลักทฤษฎีความรู๎จากการสืบค๎นมาใช๎อธิบายกระบวนการและขั้นตอน
การท างาน  

  10. กิจกรรมน าเสนอประเมินความรู๎เคา๎โครงของโครงงานธุรกิจพอเพียงที่ถูกอธิบายด๎วยหลัก 
ทฤษฎีความรู๎ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ หรือการบริการท าธุรกิจพอเพียง ตํอคณะครูที่ปรึกษาธุรกิจ 
พอเพียง ซึ่งครูที่ปรึกษาธุรกิจจะเป็นครูประจ าวิชาของแตํละระดับชั้นจะท าหนา๎ที่พิจารณาหลักความรู๎ 
ที่นักเรียนใช๎อธิบายตรงหรือสอดคล๎องกับหลักความรู๎ของตัวชี้วัดราวิชาของครูในรายวิชาใด และจะเพ่ิมเติม 
ความรูเ๎ชิงบูรณาการแหํงศตวรรษที่ 21 เรื่องใดลงไป หรือจะปรับปรุงทฤษฎีความรู๎ที่น ามาอธิบายให๎ชัดเจน 
ขึ้นอยํางไร เพ่ือให๎นักเรียนมองเห็นความชัดเจนการออกแบบกระบวนการและข้ันตอนการท างาน และจะได๎ 
น าไปปรับปรุงได๎ตามข๎อเสนอแนะ  

   11. กิจกรรมระดมทุนสร๎างภูมิค๎ุมกัน อยํางพอเพียง ที่ชํวยเหลือพ่ึงพาตนเองได๎ มีความม่ันคงและ
ยั่งยืน น าเสนอโครงสร๎างระบบการลงทุน และเครือขํายหุ๎นสํวนหรือพันธมิตรรํวมประกอบการและ ทดสอบ
หรือทดลองกระบวนการผลิตจ ากกลุํมตัวอยํางให๎เกิดความมั่นใจและเป็นไปได๎  

    12. กิจกรรมด าเนินการประกอบการและท าธุรกิจพอเพียงจริง จัดท าโครงสร๎างบริหารงานและ  
บริหารคน กระจายความรับผิดชอบ ไปจนถึงข๎อตกลงเงื่อนไขกับกลุํมหุ๎นสํวนและพันธมิตรรายยํอยอ่ืน มีแผน 
และก าหนดการท างานตามระยะเวลาที่ก าหนด รายงานผลการประกอบการ บัญชีรายรับ-รายจําย สรุป 
ป๓ญหาและอุปสรรค  ศึกษาและสรา๎งแนวทางการแก๎ไขและพัฒนาตํอยอด  

   13. กิจกรรมประชัดผู๎ประกอบการ ออกร๎านจัดจ าหนาํยผลิตภัณฑ๑ โชว๑นวัตกรรมความก๎าวหน๎า 
ของผลิตภัณฑ๑ วัดผลและประเมินผลการประกอบการ น าเสนอการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ๑ หรือบริการตัว 
ใหมํที่ดีกวํา ถูกใจตรงความต๎องการของกลุํมเปูาหมายผู๎บริโภคระดับที่ควรคาํการใช๎ผลิตภัณฑ๑ หรือการบริการ   

   14. กิจกรรมสรุปผลรายงานผลการประกอบการ จัดการความรู๎ น าเสนอรูปแบบที่หลากหลาย 
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(ตัวอย่างการจัดท าหน่วยบูรณาการ) 

แผนผังค าถามน าสู่การจัดท าหน่วยบูรณาการ 

 

 

  

เราจะเพิ่มมูลค่าของดินอย่างไร? 

ทรัพยากรดินคืออะไร 
(ทรัพยากรดิน) 

 

สามารถน าดินไปผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ใดบ้าง? 
(ผลิตภัณฑ๑จากดิน) 

เราจะเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ท า
จากดินได้อย่างไร 

(การเพ่ิมมูลคําผลิตภัณฑ๑ที่ท าจากดิน) 
 

- ดินมีก่ีชนิด ?  
( 1.1 ประเภทของดิน) 
(วิทยาศาสตร๑) 
- ดินแตํละชนิดมีสมบัติอยํางไร? 
(1.2 สมบัติของดิน) 
(วิทยาศาสตร๑) 
- ดินแตํละประเภทมีความ
เหมาะสมในการน าไปใช๎ประโยชน๑
ด๎านใด?  
( 1.3 ประโยชน๑ของดิน ) (การ
งาน, สังคมศึกษา) 
 
 
 
 

-การผลิตเซรามิกแบบเผาดิบมี
กระบวนการอยํางไร?  
( 2.1 เซรามิกแบบเผาดิบ ) 
 
- การผลิตเซรามิกแบบเผาเคลื่อบ
มีกระบวนการอยํางไร? 
( 2.2 เซรามิกแบบเผาเคลือบ ) 
 
- การท าอิฐประสานมี
กระบวนการอยํางไร?  
( 2.3 อิฐประสาน ) 
 
( ภาษาไทย,ศิลปะ,สังคม,อังกฤษ,
สุขศึกษา ) 
 
 
 

-เราจะทราบความต๎องการของ
ผู๎บริโภคตํอผลิตภัณฑ๑จากดินได๎
อยํางไร  
( 3.1ความต๎องการของผู๎บริโภค ) 
( คณิตศาสตร๑ ) 
 
- เราจะออกแบบผลิตภัณฑ๑ท่ีเป็น
ความต๎องการของตลาดอยํางไร ? 
( 3.2 การออกแบบผลิตภัณฑ๑ ) 
( การงานฯ,ศิลปะ, IS ) 
 
- มีวิธีการจ าหนํายผลิตภัณฑ๑
อยํางไร ? 
( 3.3 แผนการตลาด ) 
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หน่วยเรียนรู้บูรณาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปั้นดินให้เป็นดาว 

การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ท าจากดิน 

ความต้องการ
ของผู้บริโภค 

สมบัติของดิน 

ประโยชน์
ของดิน 

ผลิตภัณฑ์จากดิน 

ทรัพยากรดิน 
 

การออกแบบ 
ผลิภัณฑ์ ประเภท

ของดิน 
 

อิฐประสาน 

เซรามิกแบบ
เผาเคลือบ 

เซรามิกแบบ
ดินเผา 

แผนการ
ตลาด 
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การวิเคราะห์สาระเนื้อหาและตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาน าไปบูรณาการในหน่วยเรียนรู้บูรณาการ 

 

  

ปั้นดินให้เปน็ดาว 

การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ท าจากดิน 

ความต้องการ
ของผู้บริโภค 

ชื่อวิชา  คณติศาสตร ์
ชื่อเนื้อหา   
ชื่อตัวชี้วัด   

ชื่อวิชา  วิทยาศาสตร ์

ชื่อเนื้อหา   
ชื่อตัวชี้วัด   

 

ชื่อวิชา การงานอาชีพ 

ชื่อเนื้อหา   
ชื่อตัวชี้วัด   

 

สมบัติของดิน 

ประโยชน์
ของดิน 

ผลิตภัณฑ์จากดิน 

ทรัพยากรดิน 
 

การออกแบบ 
ผลิภัณฑ์ 

ชื่อวิชา  การงานอาชีพฯ 
ชื่อเนื้อหา   
ชื่อตัวชี้วัด   

ประเภท
ของดิน 

 

ชื่อวิชา วิทยาศาสตร ์
ชื่อเนื้อหา   
ชื่อตัวชี้วัด   

 

ชื่อวิชา  ภาษาต่างประเทศ 
ชื่อเนื้อหา   
ชื่อตัวชี้วัด   ชื่อวิชา  ศิลปะ 

ชื่อเนื้อหา   
ชื่อตัวชี้วัด   

ชื่อวิชา สังคมศึกษา 
ชื่อเนื้อหา   

ชื่อตัวชี้วัด   

อิฐประสาน เซรามิกแบบ
เผาเคลือบ 

เซรามิกแบบ
ดินเผา 

แผนการ
ตลาด 

ชื่อวิชา  สังคมศึกษา   
ชื่อเนื้อหา   
ชื่อตัวชี้วัด   

ชื่อวิชา  ภาษาไทย 
ชื่อเนื้อหา   
ชื่อตัวชี้วัด   

ชื่อวิชา สุขศึกษา 
ชื่อเนื้อหา   

ชื่อตัวชี้วัด   

ชื่อวิชา  ศิลปะ 
ชื่อเนื้อหา   
ชื่อตัวชี้วัด   

ชื่อวิชา IS1 
ชื่อเนื้อหา   
ชื่อตัวชี้วัด   

ชื่อวิชา  สงัคมศึกษา 

ชื่อเนื้อหา   
ชื่อตัวชี้วัด   

 



49 
 

กิจกรรมฝึกปฏิบตัิ  

ฝึกปฏิบัติจัดท าหลักสูตรหน่วยสมรรถนะวิชาชีพระยะสั้น 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ประเภทวิชา………………………………             สาขาวิชา……………………… 
สมรรถนะวิชา ………………………….              จ านวน  6  ชั่วโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สมรรถนะของหลักสูตร  

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ค าอธิบายของหลักสูตร  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
เนื้อหาสาระ 

หนํวยสมรรถนะ…… เรื่องท่ีศึกษา เวลา/ชั่วโมง 
  
  
  

การวัดและประเมินผล 
จุดประสงค๑การเรียนรู๎ 

 
เครื่องมือที่ใช๎ในการประเมิน 

วิธีการ / เครื่องมือ ผลงาน / ชิ้นงาน เกณฑ๑การผําน 
K – ความรู๎ 
 

   

P – ทักษะ / กระบวนการ 
 
 

   

A – คุณลักษณะ 
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์  

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
1 .…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

          3.……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4.…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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รหัสวิชา …………….. รายวิชา …………………………………………………………………. 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี…….  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 จ านวน  ………………  ชั่วโมง / ภาคเรียน  
จ านวน  ……………..  หน่วยกิต 

……………………………………………………………………… 
 

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

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

 
ผลการเรียนรู๎ 
1. .................................................................................................................... ............................... 
2. .................................................................................................................... .............................. 
3. ............................................................................................................. .......................................

.................................................................................................................................. ................ 
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โครงสร้างรายวิชา………………………… 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

1  
 
 

   

2  
 
 
 

   

 
3 
 
 

    

 
4 
 
 

    

5  
 
 

   

รวม 40 
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แบบสอบถามความพึงพอใจ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู๎ ทักษะงานทักษะอาชีพ โรงเรียน 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
ข๎อมูลผู๎ตอบแบบสอบถาม  โรงเรียน.........................................   
โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในชํองที่ตรงกับความคิดเห็นของทําน 
ข๎อ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น๎อย น๎อยที่สุด 
1 การสร้างความเข้าใจ      
1.1 สาระส าคัญและแนวคิดหลักในการด าเนินโครงการ      
1.2 วัตถุประสงค๑โครงการ      
1.3 การชี้แจงแผนการด าเนินโครงการ      
2 แนวทางการด าเนินงาน      
2.1 การสร๎างแรงบันดาลใจ น าศาสตร๑พระราชาสูํการปฏิบัติ      
2.2 การสร๎างความเข๎าใจ การจัดท าหลักสูตรหนํวย

สมรรถนะอาชีพระยะสั้น 
     

2.3 การฝึกปฏิบัติ        
2.4  การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎      
2.5 การปรับปรุงผลงานน าไปใช๎      
3. คุณภาพของอกสารการประชุม      
3.1 ความนําสนใจของเนื้อหา      
3.2 สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในการปฏิบัติงาน      
4 การบรรลุวัตถุประสงค์ของการประชุม      
4.1 ความรู๎ความเข๎าใจในการจัดท าหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม

หนํวยสมรรถนะวิชาชีพ 
     

4.2 ความรู๎ที่ได๎รับครั้งนี้สามารถน าไปใช๎ในการปฏิบัติงานได๎      
4.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในระหวํางการประชุม      
4.4 ความพึงพอใจในการเข๎ารับการประชุม      

5. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………… 
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คณะผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา 
ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑  
 
คณะท างาน 

๑. นางชนานันท๑  สุคันธา   ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศฯ หัวหน๎าคณะท างาน 
2. นายศุภชัย จันทระ   ศึกษานิเทศก๑ 
3. นางศิริพร  ตริยาวธัญ๒ู  ศึกษานิเทศก๑ 

 4. นางพรทิพา นันตะสุข   ศึกษานิเทศก๑ 
5. นายกมลพันธ๑ แก๎วโชติ   ศึกษานิเทศก๑ 
6. นายวริชดล  ค าศิริรักษ๑  ศึกษานิเทศก๑ 
7. นายกิตติรงค๑ บุญคง   ศึกษานิเทศก๑ 
8. นางวิพาพรรณ  ดอนจันทร๑โคตร  ศึกษานิเทศก๑  เลขานุการคณะท างาน 
 

ผู้เขียนและเรียบเรีย นางวิพาพรรณ  ดอนจันทร๑โคตร ศึกษานิเทศก๑  
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ภาคผนวก 
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