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ค าน า 
 หลักสูตร “รักษ์ตาก” เป็นหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษาที่เกิดจากแนวคิดการจัดการศึกษาในเขต
เศรษฐกิจพิเศษตาก ซึ่งเป็นความร่วมมือของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาจังหวัดตาก และสหวิทยาเขตไปศึกษาดูงานการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก (EEC) วัตถุประสงค์หลัก เพ่ือให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรการเรียนรู้เชิงรุก เน้นการพัฒนาทักษะ
อาชีพ และสมรรถนะให้ผู้เรียน เป็นสมรรถนะภายใต้การออกแบบเป็น 4 Models คือ รักษ์ภาษา รักษ์โลก                
รักษ์อาชีพ และรักษ์วัฒนธรรม เพ่ือรองรับกับเป้าหมาย(Flagship) ของการพัฒนาจังหวัดตาก โดยสถานศึกษา
ด าเนินการทดลองใช้หลักสูตรดังกล่าวเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก                  
จะประกาศใช้หลักสูตรนี้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2565 เป็นต้นไป 

 ขอขอบคุณ ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาตาก และคณะท างานทุกท่าน ที่ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาหลักสูตร “รักษ์ตาก” และน าไปใช้ประโยชน์              
ในการพัฒนาผู้เรียนมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

 

        (นายอวยชัย  ศรีตระกูล) 
      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 
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สารบัญ (ต่อ) 

เร่ือง  หน้า 
ภาคผนวก 222 
       - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามโครงการขับเคลื่อน          
การจัดการศึกษา เพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 
        - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและขับเคลื่อนการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ตามโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา เพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจ          
พิเศษจังหวัดตาก 
        - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานวิพากษ์หลักสูตรสถานศึกษา                  
ตามโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา เพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 
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 หลกัสตูรการศกึษาเพื่อการพฒันาผู้ เรียนในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (TAK for SDGs) 

  บทน ำ 
หลักกำรและเหตุผล 

  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็น     
กรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างความสามารถ         
ในการแข่งขัน ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐาน
แนวคิด “ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาดผสมผสาน
กับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้
และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดี  
อยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ า โดยหลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  ยึด“เป้าหมายอนาคตประเทศไทย  ปี 2579” ตามยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนา
ภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ มีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้อง คือ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิม          
ขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 

    คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้มีมติเห็นชอบให้มีการเตรียมการ ด้านการศึกษาใน            
การสร้างคนเพ่ือรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตำก มุกดาหาร สระแก้ว 
สงขลา ตราด หนองคาย นราธิวาส เชียงราย นครพนม และจังหวัดกาญจนบุรี โดยจัดการศึกษา และฝึกอาชีพให้กับ
เด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึงเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาตามบริบทแต่ละ
พ้ืนที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ด้วยจังหวัดตากถูกก าหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ ภายใต้นโยบายรัฐบาลและอยู่            
ในยุทธศาสตร์ส าคัญของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ ประกอบกับสภาพภูมิประเทศเป็นป่าไม้  และขุนเขา มีชายแดน            
ติดกับประเทศเพ่ือนบ้านที่อยู่ระหว่างการพัฒนา จึงเป็นโอกาสส าคัญที่ได้ความคิดในการก าหนดทิศและเป้าหมาย   
การขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ และแนวทางการพัฒนาการศึกษา เพ่ือให้มีการกระจายการพัฒนาไปสู่พ้ืนที่ต่างๆ 
โดยใช้กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายเป็นตัวน าในการพัฒนา อันเป็นการน ามาซึ่งการลงทุนและการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่เฉพาะและพ้ืนที่ใกล้เคียง สอดคล้องกับ (ร่าง) แผนแม่บทการจัดท าแผนพัฒนา
ก าลังคนเพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ภายใต้การบริหารจัดการ 9 อ าเภอของจังหวัดตาก ซึ่งได้จัดพ้ืนที่
จังหวัดตากและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ภายใต้การวิเคราะห์จากสภาพพ้ืนฐานโครงสร้างที่มีอยู่เดิมครอบคลุม             
ด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดน การลงทุน อุตสาหกรรม การศึกษา สาธารณสุข แรงงาน การคมนาคม สาธารณูปโภค 
ตลอดจนการเมืองของประเทศเพ่ือนบ้าน ให้สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติ ภูมิประเทศ สังคมและสิ่งแวดล้อมของ
จังหวัดตากท่ีเหมาะสม ด้วยการแสดงภาพพ้ืนที่อนาคตและความเป็นไปได้โดยแบ่งเป็น 4 พ้ืนที ่ ดังนี้  

Tak Forum (4 Fragship) 

  1) พ้ืนที่ A ก าหนดให้อ าเภอแม่สอด เตรียมความพร้อมในบทบาท การเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าระหว่าง
ประเทศ (Land Port)  
  2) พ้ืนที่ B อ าเภอเมืองตาก บ้านตาก และวังเจ้า เตรียมความพร้อมการเป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้า                
บนระเบียงเศรษฐกิจ East-West Economic Corridor and North-South Economic Corridor ที่เป็นศูนย์กลาง
การค้าการลงทุน  
  3) พ้ืนที่ C ใน 4 อ าเภอของจังหวัดตาก คือ พบพระ แม่ระมาด ท่าสองยาง และสามเงา เตรียมความพร้อม
บทบาทเป็นเมืองเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture City)  
  4) พ้ืนที่ D อ าเภออุ้มผาง ก าหนดให้มีบทบาทเป็นเมืองอารยธรรมแห่งขุนเขา (Civilized City in the 
Mountains)  
 



ห น้ า  | 2 
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อีกท้ังแผนพัฒนาจังหวัดตาก พ.ศ.2566 – 2570 ได้สรุปปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ด้านการศึกษา 
พบว่าจังหวัดประสบปัญหาการขาดแคลนนักศึกษาสายวิชาชีพ และแรงงานที่มีทักษะฝีมือได้มาตรฐาน จึงมีความ
ต้องการให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการสนับสนุน ให้มีการเรียนการสอน เช่น ในหลักสูตรทวิศึกษา หลักสูตรพัฒนา
ทักษะฝีมือการอาชีพ และหลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก มีความมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาสู่สากล พัฒนาก าลังคนในพ้ืนที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการท างานที่หลากหลาย กระจายโอกาสเพ่ิมขีดความสามารถ             
ในการแข่งขัน จึงได้จัดท าหลักสูตรการศึกษาเพ่ือการพัฒนาผู้เรียนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และความเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมถึงการสร้างโอกาส  ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

สถำนที่ตั้ง  

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ตั้งอยู่ เลขที่ 4 ถนนท่าเรือ ต าบลระแหง อ าเภอเมือง                
จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000 มีพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดตาก มีสถานศึกษา ในการก ากับดูแล 
จ านวนทั้งสิ้น 21 แห่ง  

พืน้ที่บริกำร  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก มีเขตพ้ืนที่บริการในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดตาก 
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ข้อมูลสหวิทยำเขตในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก  

  เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพคล่องตัว รวดเร็ว และมีหน่วยงานที่เชื่อมการท างาน  ระหว่าง
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด จึงแบ่งเป็น 4 สหวิทยาเขต โดยมีผู้อ านวยการโรงเรียน เป็นประธาน             
สหวิทยาเขต ดังนี้  

1. สหวิทยำเขตลุ่มน้ ำปิง  จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ 
1. โรงเรียนตากพิทยาคม 
2. โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 
3. โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 
4. โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาตม 
5. โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 

2. สหวิทยำเขตลุ่มน้ ำวัง  จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ 
1. โรงเรียนผดุงปัญญา 
2. โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง 
3. โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"  
4. โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 
5. โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 
6. โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

3. สหวิทยำเขตลุ่มน้ ำเมย  จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ 
1. โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 
2. โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
3. โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 
4. โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 
5. โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 

4. สหวิทยำเขตลุ่มน้ ำแม่กลอง จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ 
1. โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
2. โรงเรียนพบพระวิทยาคม 
3. โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 
4. โรงเรียนโมโกรวิทยาคม 
5. โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 
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หลักสูตรกำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำผู้เรียนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตำก “รกัษ์ตำก”  
 ออกแบบเป็น 4 Models คือ รักษ์ภาษา รักษ์โลก  รักษ์อาชีพ และรักษ์วัฒนธรรม เพ่ือรองรับกับเป้าหมาย

(Flagship) ของการพัฒนาจังหวัดตาก ดังนี้  

1. รักษ์ภำษำ  (เพื่อกำรสื่อสำร สร้ำงรำยได้ และกำรท่องเที่ยว) 
  จ านวน 9 แห่ง ได้แก่  โรงเรียนตากพิทยาคม  โรงเรียนสรรพวิทยาคม  โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม  

โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม  โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม  โรงเรียนแม่กุวิทยาคม  โรงเรียนพบพระวิทยาคม                  
โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม  และโรงเรียนผดุงปัญญา 

2. รักษ์โลก 
  จ านวน 6 แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม  โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม  โรงเรียนอุ้มผาง

วิทยาคม  โรงเรียนโมโกรวิทยาคม  โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม  และโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 

3. รักษ์งำนอำชีพ 
  จ านวน 11 แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนวังประจบวิทยาคม  โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม  โรงเรียนแม่ระมาด

วิทยาคม  โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม  โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม  โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม  โรงเรียนแม่กุ
วิทยาคม  โรงเรียนพบพระวิทยาคม  โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนผดุงปัญญา  และโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง   

 4. รักษ์วัฒนธรรม 
  จ านวน 5 แห่ง ได้แก่  โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม  โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม  โรงเรียนบ้านตาก 

“ประชาวิทยาคาร”  โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม  และโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ได้รวบรวมรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ผู้เรียนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก “รักษ์ตาก” โดยแบ่งออกเป็น 4 สหวิทยาเขต มีรายละเอียดดังนี้ 
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สหวิทยำเขตลุ่มน้ ำปิง 
    โรงเรยีนตากพิทยาคม 
    โรงเรยีนนาโบสถ์พทิยาคม 
    โรงเรยีนวังประจบวทิยาคม 
    โรงเรยีนวังหินกิตติวิทยาคม 

     โรงเรยีนวังเจ้าวทิยาคม 
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โรงเรียนตำกพิทยำคม 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ  

รหัสวิชำ : อ 30223 รำยวิชำ: ไลฟ์สู่ล้าน (Be a Millionaire from Live)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 เวลำเรียน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต  
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565  

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการน าเสนอข้อมูล ซึ่งได้แก่ องค์ประกอบส าคัญในการน าเสนอข้อมูล บุคลิก
และลักษณะภายนอกในขณะน าเสนอข้อมูลรูปแบบการน าเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ มีทักษะในการ น าเสนอข้อมูลตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ มีทักษะในการฟังและพูดเพ่ือขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับสินค้า OTOP                     
ของจังหวัดตาก มีทักษะในการใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม ตาม มารยาทสังคม และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษารู้หลักการในการค านวณต้นทุน-ก าไรจากการขายสินค้าออนไลน์และฝึกประสบการณ์การขายสินค้า 
OTOP ออนไลน์เพ่ือสามารถน าไปหารายได้เสริมระหว่างเรียน และต่อยอดในการประกอบอาชีพ โดยใช้ทักษะ            
การสื่อสาร ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการกลุ่ม ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหาในการท างาน เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าในท้องถิ่นของตนเอง มีทักษะ มีเจตคติที่ดีต่อการ ใช้ภาษาอังกฤษใน          
การขายสินค้า OTOP ออนไลน์ท างานด้วยความรับผิดชอบตรงต่อเวลา ขยัน ซื่อสัตย์ สามารถสืบค้นความรู้เพิ่มเติมได้
จากเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและน าผลงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์หรือเป็นแนวทางพ้ืนฐานอาชีพได้  

ผลกำรเรียนรู้  
1. อธิบายเกี่ยวกับหลักการน าเสนอข้อมูล   
2. อธิบายหลักการในการค านวณต้นทุน-ก าไรจากการขายสินค้าออนไลน์  
3. มีทักษะในการน าเสนอข้อมูลตามสถานการณ์ต่าง ๆ   
4. มีทักษะในการฟังและพูดเพ่ือขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า OTOP ของ            

จังหวัดตาก  
5. มีทักษะในการใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรม 

ของเจ้าของภาษา  
6. ฝึกประสบการณ์การขายสินค้า OTOP ออนไลน์  

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ  
รหัสวิชำ : อ 30223 รำยวิชำ: ไลฟ์สู่ล้าน (Be a Millionaire from Live)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี4 เวลำเรียน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต  
ภำคเรียนที1่ ปีกำรศึกษำ 2565 
 

ที่  ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

ผลกำรเรียนรู้  สำระส ำคัญ เวลำ  
เรียน 

น้ ำหนัก  
คะแนน 

1. กำรน ำเสนอ
ข้อมูลเป็น 

ภำษำอังกฤษ 

1. อธิบายเกี่ยวกับ
หลักการ น าเสนอ
ข้อมูล  
3. มีทักษะในการน าเสนอ  
ข้อมูลตามสถานการณ์ต่าง 
ๆ 

1.1 องค์ประกอบส าคัญ
ในการ น าเสนอข้อมูล  
1.2 บุคลิกและลักษณะ

ภายนอก ในขณะน าเสนอ
ข้อมูล  

1.3 รูปแบบการน าเสนอ
ข้อมูล ให้น่าสนใจ 

6  10 

1.4 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับการ น าเสนอ  

1.4.1 ประโยคส าหรับการ  
แนะน าตนเอง  

1.4.2 ประโยคส าหรับการ  
น าเสนอสินค้า 

10  10 

2. หลักกำรใน
กำรค ำนวณ 
ต้นทุน-ก ำไร
ในกำรขำย 

สินค้ำออนไลน์ 

2. อธิบายหลักการในการ  
ค านวณต้นทุน-ก าไร
จากการ ขายสินค้า
ออนไลน์ 

2.1 หลักการค านวณต้นทุน-
ก าไร 2.1.1 วิธีค านวณ
ต้นทุนสินค้า 2.1.2 วิธี
ค านวณก าไร-ขาดทุน 
2.1.3 วิธีการตั้งราคาขาย 

 

4  10 

3.  ไลฟ์สู่ล้ำน 4. มีทักษะในการฟังและ
พูด เพื่อขอและให้ข้อมูล 
และแสดง ความคิดเห็น
เกี่ยวกับ สินค้า OTOP 
ของจังหวัดตาก 

3.1 สินค้า OTOP 
จังหวัดตาก 3.1.1 สินค้า 
OTOP ส าคัญ ของ อ.
เมืองตาก  
3.1.2 สินค้า OTOP ใน

ชุมชน ของนักเรียน 
 

10  5 
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ที่  ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

ผลกำรเรียนรู้  สำระส ำคัญ เวลำ  
เรียน 

น้ ำหนัก  
คะแนน 

  5. มีทักษะในการใช้ภาษา  
น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง
สุภาพ เหมาะสม ตาม
มารยาทสังคม และ
วัฒนธรรมของเจ้าของ 
ภาษา  
6. ฝึกประสบการณ์การ
ขาย สินค้า OTOP 
ออนไลน์ 

3.2 แพลตฟอร์มออนไลน์  
ส าหรับการไลฟ์ขายสินค้า  
3.2.1 Facebook  
3.2.2 Line  
3.2.3 Instagram  
3.2.4 TikTok 

4  5 

   3.3 การขายสินค้า OTOP  
ออนไลน์  
3.3.1 วางแผนการ
น าเสนอ สินค้า  
3.3.2 ฝึกการน าเสนอสินค้า 

2  20 

   3.3.3 การขายสินค้า 
OTOP ออนไลน์ผ่าน
ช่องทางสื่อต่าง ๆ  เช่น 
Facebook, Line,   
Instagram, TikTok ฯลฯ  
(สอบปลายภาคเรียน) 

2  20 

คะแนนเก็บตลอดภำคเรียน  38  60 

คะแนนสอบกลำงภำคเรียน  2  20 

คะแนนสอบปลำยภำคเรียน  0  0 

คะแนนรวมทั้งหมด  40  100 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้  

รหัสวิชำ: อ30223 วิชำ: ไลฟ์สู่ล้ำน (Be Millionaire from live)  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้: ภำษำต่ำงประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  

หน่วยกำรเรียนรู้ที่3 ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้: ไลฟ์สู่ล้ำน Be Millionaire from live แผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่: 13 เรื่อง: ไลฟ์สู่ล้ำน Be Millionaire from live  

จ ำนวน: 4 ชั่วโมง ครูผู้สอน : นำงสำวธันชิตำ เตชะนำ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลกำรเรียนรู้  

5.มีทักษะในการใช้ภาษา น้ าเสยีง และกิริยาท่าทางสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรม ของ
เจ้าของ ภาษา  

6. ฝึกประสบการณ์การขาย สินค้า OTOP ออนไลน์  
2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้  

นักเรียนเข้าใจกระบวนการน าเสนอไลฟ์สดท่ีน่าสนใจ (k)  
นักเรียนน าเสนอสินค้าOTOPผ่านการไลฟ์สด ได้อย่างน่าสนใจ (P)  
นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอสินค้า สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปสร้างรายได้เสริมและต่อ ยอด

ในการประกอบอาชีพ(A)  

3. สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด  

 การเข้าใจและมีทักษะในการน าเสนอสินค้าผ่านทางแพลตฟอร์มท่ีสนใจ เพื่อน าเสนอสินค้าท้องถิ่น (OTOP)ให้
น่าสนใจเป็นตัวเลือกในการสร้างรายได้เสริมและต่อยอดในการประกอบอาชีพ 4. สำระกำรเรียนรู้  

หลักการน าเสนอสินค้าผ่านการไลฟ์สด  
5. สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน (ที่เกิดจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน)  

[ ⁄ ] ความสามารถในการสื่อสาร  
[ ⁄ ]ความสามารถในการคิด  
[ / ]ความสามารถในการแก้ปัญหา  
[ / ] ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
[ / ] ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์/ศักยภำพพลโลก  
[ ] รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
[ ] มีวินัย  
[ ⁄ ] ใฝ่เรียนรู้  
[ ] อยู่อย่างพอเพียง  
[ / ] มุ่งมั่นในการท างาน 
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7. จุดเน้นสู่กำรพัฒนำผู้เรียน ควำมสำมำรถและทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21   
(เฉพำะที่เกิดในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้นี้)   

 3Rs คือ �1. (R)eading (อ่านออก) � 2. W(R)iting (เขียนได้) 3. A(R)ithmatics (คิดเลขเป็น)  8Cs 
คือ  
 � C1- Critical Thinking and Problem Solving  
 (ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา)  

 � C2- Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม)   
 � C3 - Cross-cultural Understanding   
 (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์)  
 � C4 - Collaboration, Teamwork and Leadership  
 (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า)  
 � C5 - Communications, Information and Media Literacy   
 (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ)  
 � C6 - Computing and ICT Literacy   
 (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)   
 � C7 - Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)  
 � C8 - Compassion (ความมีเมตตากรุณา มีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม)  

8. กิจกรรมกำรเรียนรู้ (ชั่วโมงที่ 1)  
กิจกรรมน ำเข้ำสู่บทเรียน (Warm up)  

-นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับค าว่า วางแผน เช่น การท าการต่างๆท่ีเป็นขั้นตอนตามท่ีวางไว้ เป็น
ต้น  

-ตัวแทนห้องเรียน 2 คน พูดถึงสถานท่ีส าคัญในเมืองตาก คนละ 1 ท่ี จากนั้นครูสรุปข้อมูลว่า สิ่งท่ี ตัวแทน
ห้องได้พูดไปสักครู่ นี่คือการน าเสนอข้อมูลอย่างคร่าว  

-ครูบอกหัวข้อที่จะเรียนรู้ในวันนี้คือ การวางแผนการน าเสนอสินค้า OTOP  
กิจกรรมขั้นน ำเสนอ (Presentation)  

- ครูน าเสนอขั้นตอนการ วางแผนการน าเสนอข้อมูลให้เป็นท่ีสนใจแก่ผู้รับชม ดังต่อไปน้ี  
ขั้นท่ี 1 Benefit Approach เกริ่นน าถึงผลประโยชน์  
ขั้นท่ี 2 Problem and Solutions  พูดถึงปัญหาและทางแก้ไข 
ขั้นท่ี 3 Curiosity Stimulating ระตุ้นความอยากรู้  
ขั้นท่ี 4 Information Giving ข้อมูลส าคัญ  
ขั้นท่ี 5 Dramatic Demonstration การสาธิตท่ีน่าสนใจ 

ขั้นฝึก (Practice)  

 - นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน จ านวน 6 กลุ่ม  
- นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนขั้นตอนการน าเสนอท่ีน่าสนใจในน าเสนอข้อมูลสินค้ าในขณะไลฟ์สด รูปแบบ               

การขายท่ีน่าสนใจสามารถเพิ่มยอดผู้เข้าชมได้ตามรูปแบบขั้นตอนการวางแผนน าเสนอข้อมูล 5 ขั้น  

ขั้นน ำไปใช(้Production)  
- นักเรียนแต่ละกลุ่มเสนอรูปแบบการวางแผนการน าเสนอสินค้าให้ครูผู้สอน เพื่อปรับปรุงแก้ไขหรือ เพิ่มเติม  

ขั้นสรุป (wrap up)  
- ครูสรุปข้อมูลจากการตรวจการวางแผนน าเสนอข้อมูลของแต่ละกลุ่มในแบบภาพรวม และให้ข้อคิด เพิ่มเติม  
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กิจกรรมกำรเรียนรู้(ชั่วโมงที่ 2-3)  
กิจกรรมน ำเข้ำสู่บทเรียน (Warm up)  

-นักเรียนแต่กลุ่มเตรียมตัวน าเสนอข้อมูลสินค้าของตนเอง  
-นักเรียนทุกคนสามารถเอาสินค้าของตนเองมาประกอบการจ าลองค้าขายสินค้าออนไลน์ในห้องเรียนได้ 

กิจกรรมขั้นน ำเสนอ (Presentation)  
- ครูชี้แจงการน าเสนอ การจ าลองสถานการณ์จริงนักเรียนสามารถปฏิบัติการเสมือนการไลฟ์สดได้โดย แต่ละ

กลุ่มมีเวลาในการน าเสนอ กลุ่มละ 10 นาที  

ขั้นฝึก (Practice)  
- นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนก าหนดขั้นตอนการไลฟ์สด ต าแหน่งการยืน การแต่งกาย และหน้าท่ี รับผิดชอบ

ของแต่ละบุคคล  

ขั้นน ำไปใช(้Production)  
- นักเรียนกลุ่มที่ 1-3 จ าลองการไลฟ์สดขายสินค้า OTOP เมืองตาก ในห้องเรียน (ในชั่วโมงท่ี 2) - 
นักเรียนกลุ่มที่ 4-6 จ าลองการไลฟ์สดขายสินค้า OTOP เมืองตาก ในห้องเรียน (ในชั่วโมงท่ี 3)  

ขั้นสรุป (wrap up)  
- ครูให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้องกับการไลฟ์สดของนักเรียน  

กิจกรรมกำรเรียนรู้(ชั่วโมงที่ 4) “ไลฟ์สดขำยสินค้ำ OTOP”  
นักเรียนแต่ละกลุ่มแยกย้ายไปตามห้องต่างๆท่ีได้ก าหนดไว้เพื่อไลฟ์สดขายสินค้าOTOPท่ีเตรียมมาผ่าน

แพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ตามความถนัด เช่น Line, Facebook, Instagram, TikTok เป็นต้น โดย ครูผู้สอนเชิญครู
ท่านอื่น ๆ เข้าร่วมรับชมการไลฟ์ขายสินค้าของนักเรียนและประเมินให้คะแนนตามความเป็นจริง 
9. ส่ือกำรเรียนรู/้แหล่งกำรเรียนรู้  

9.1 ส่ือกำรเรียนรู้  
  - แพลตฟอร์มการไลฟ์สด (Line, Facebook, Instagram, TikTok)  

        - ตัวอย่างสินค้า OTOP 
9.2 แหล่งเรียนรู้  

-  
10. กำรวัดผลและประเมินผล  

วิธีกำรวัด  เครื่องมือ  เกณฑ์ 

กระบวนการน าเสนอ  แบบประเมินการน าเสนอ  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60ขึ้นไป 

กระบวนการกลุ่ม 
(ท างาน เป็นกลุ่ม) 

แบบประเมินกระบวนการกลุ่ม  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60ขึ้นไป 

ยอดผู้ชม ในไลฟ์สด  จ านวนยอดผู้ชม  5 คนขึ้นไป = ผ่าน 
 

11. ควำมเห็นและข้อเสนอแนะของครูนิเทศ/ผู้ที่ได้รับมอบหมำย/หัวหน้ำสถำนศึกษำ  

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

 (ลงชื่อ)............................................................  
      (..........................................................) 
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12. บันทึกผลกำรสอน  
 1) ผลการเรียนรู้  
 1.1) ผู้เรียนท่ีผ่านตัวชี้วัด มีจ านวน ................ คน คิดเป็นร้อยละ...............   
1.2) ผู้เรียนท่ีไม่ผ่านตัวชี้วัด มีจ านวน ............. คน คิดเป็นร้อยละ...............  
 1 .............................................. สาเหตุ....................................................................... .   
 2 .............................................. สาเหตุ........................................................................  
 แนวทางแก้ปัญหา............................................................................................................  
 1.3) นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้แก่...............................................................................   
แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม.........................................................................................  
.........................................................................................................................................   
1.4) ผู้เรียนได้รับความรู้ (K) 
...............................................................................................................................................................................
................................................. .............   
1.5) ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)...................................................................................  
............................................................................................................................. .............   
1.6) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A)..........................................................................  
............................................................................................................................. .............   
2) ปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี)................................................................................................................   
3) ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี).....................................................................................................................  

 

 ลงชื่อ ....................................... ผู้สอน    ลงชื่อ ........................................... ผู้นิเทศ 
 (นางสาวธันชิตา เตชะนา)                            ( ..................................................... )   
 ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย                                  ต าแหน่ง ............................................ 
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เกณฑ์ประเมินกำรน ำเสนอ  
ระดับคะแนน 

ประเด็น 
กำรประเมิน 

4  3  2  1 น้ ำหนัก  
ควำม  
ส ำคัญ 

คะแนน  
รวม 

องค์ประกอบ  
กำรน ำเสนอ 

น าเสนอโดยมี  
องค์ประกอบ
ครบ ท้ัง 3 
องค์ประกอบ 
หลัก 

น าเสนอโดยมี 
องค์ประกอบ  
เพียง 2 ใน 3 

น าเสนอโดยมี 
องค์ประกอบ  
เพียง 1 ใน 3 

น าเสนอโดยไม่
มี ทั้ง 3   
องค์ประกอบ  

1  4 

ควำมถูกต้อง  
ของภำษำ 

ใช้โครงสร้าง
ภาษา ถูกต้อง
ทุกประโยค 

ใช้โครงสร้าง  
ภาษาผิด 2-3  
ประโยค 

ใช้โครงสร้าง  
ภาษาผิด 4-5  
ประโยค 

ใช้โครงสร้าง  
ภาษาผิดเกิน 
5 ประโยค 

2  8 

กำรถ่ำยทอด  
เนื้อหำ 

-น าเสนออย่าง  
คล่องแคล่วและ  
มั่นใจ การเสนอ
ดูน่าสนใจ  
- มีการเว้น
จังหวะ  และ
การเน้นค า  
หรือเน้น  
สาระส าคัญอย่าง 
เหมาะสมเพื่อท า
ให้ ผู้ฟังเข้าใจสิ่งท่ี  
น าเสนอ 

-น าเสนอด้วย  
ความมั่นใจ แต่ 
ยังติดขัดอยู่บ้าง 
การน าเสนอ  
น่าสนใจ  
- มีการเว้น  
จังหวะและการ
เน้นค า หรือเน้น
สาระส าคัญบ้าง 
เพื่อท าให้ผู้ฟัง  
เข้าใจส่ิงท่ี  
น าเสนอ 

-น าเสนอ
ติดขัด
ค่อนข้างมาก   
ขาดความมั่นใจ  
การน าเสนอไม่ 
ค่อยน่าสนใจ  
- มีการเว้น  
จังหวะและการ 
เน้นค าหรือเน้น 
สาระส าคัญ
น้อย มาก 

- น าเสนอ
ติดขัด   
ไม่มีความ
มั่นใจ  
การน าเสนอไม่ 
น่าสนใจ  
- ไม่มีการเว้น  
จังหวะและ
การเน้นค า 
หรือเน้น
สาระส าคัญ 

2  8 

 
 

เกณฑ์กำรตัดสิน  
18 – 20 = ดีมาก  
15 – 17 = ดี  
12 – 14 = พอใช้  
≥11 = ปรับปรุง 
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แบบประเมินกระบวนกำรกลุ่ม  

สมาชิกกลุ่มที่.............ห้อง..................  
1...............................................................................เลขท่ี...................หน้าท่ี.............. ...................... 
2...............................................................................เลขท่ี...................หน้าท่ี.................................... 
3...............................................................................เลขท่ี...................หน้าท่ี.............. ......................  
4...............................................................................เลขท่ี...................หน้าท่ี....................................  
5...............................................................................เลขท่ี...................หน้าท่ี.............. ......................  

ค ำชี้แจง : ให้ผู้สอนประเมินจากการสังเกตทักษะกระบวนการกลุ่มในระหว่างเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยให้ระดับ
คะแนนลงในตารางที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียน  

เกณฑ์กำรให้คะแนน 3 = ดีมาก 2 = พอใช้ 1 = ต้องปรับปรุง  

ข้อที่  พฤติกรรมที่สังเกต  คุณภำพกำรปฏิบัติ 

3  2  1 

1  มีการปรึกษาและวางแผนร่วมกันก่อนท างาน    

2  มีการแบ่งหน้าที่อย่างเหมาะสม และสมาชิกท างานตามหน้าท่ี    

3  มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน    

4  มีการให้ความช่วยเหลือกัน    

5  มีการเคารพกติกาของกลุ่ม    

6  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น    

7  แสดงความคิดเห็นท่ีมีประโยชน์ต่อกลุ่ม    

8  มีความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี    

9  ร่วมมือกันท างานจนส าเร็จ    

10  บทพูดน าเสนอมีความถูกต้องและเสร็จทันเวลาก าหนด    

คะแนนรวม  

 

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 
 

ช่วงคะแนน  ระดับคุณภำพ 

25 - 30  ดีมาก 

20 - 24  ด ี

15- 19  ปานกลาง 

1 – 14  ปรับปรุง 

 

ลงชื่อ ............................................ ผู้ประเมิน 

 ( ............................................................ ) 
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  โรงเรียนนำโบสถ์พิทยำคม 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ ขนมอบเพื่ออำชีพ 
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพ 
รำยวิชำ ขนมอบเพื่ออำชีพ   รหัส ง30242        ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
จ ำนวนเวลำ 80 ชั่วโมง/ภำคเรียน          ปีกำรศึกษำ 2565            จ ำนวน 2.0 หน่วยกิต 

*************************************************************************** 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศึกษาขนมอบประเภทต่าง ๆ การใช้เลือกซื้อ เลือกใช้ วัตถุดิบ-อุปกรณ์ และการเก็บรักษา การชั่ง ตวง 
การใช้เตาอบ การใช้เครื่องตีไข่ 

ปฏิบัติงานเตรียมวัตถุดิบ-อุปกรณ์ ในการอบขนม การส ารวจแหล่งวัสดุ ฝึกการชั่ง การตวง ปฏิบัติงานการ
ท าขนมอบเพื่อจ าหน่าย การน าวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บรรจุจ าหน่าย ค านวณค่าใช้จ่าย 
ก าหนดราคาขาย จัดจ าหน่าย ท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายอย่างง่าย 

  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการท างานขนมอบ มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์ มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน พึงตนเองได้ มีจิตสาธารณะและจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือน าไปประกอบอาชีพ 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายวัตถุดิบที่ใช้ในการท าขนมอบได้ 
2. อธิบายการเลือกใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับขนมอบได้ 
3. สามารถปฏิบัติงานขนมอบประเภทต่างๆได้ 
4. มีความรู้ความเข้าใจการเลือกบรรจุภัณฑ์เพ่ือให้เก็บขนมอบไว้ได้นาน 
5. มีความรู้ความเข้าใจการท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย และก าหนดราคาจ าหน่ายได้ 
รวมทั้งหมด 5 ผลกำรเรียนรู้ 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
รำยวิชำ ขนมอบเพื่ออำชีพ รหัสรำยวิชำ ง30242 
จ ำนวน 2.0 หน่วยกิต   2 คำบ/สัปดำห์             

 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
กำรเรียนรู ้

มำตรฐำน
กำรเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด/ผล
กำรเรียนรู ้

สมรรถนะส ำคัญ
ของนักเรียน 

สำระส ำคัญ/ 
ควำมคิดรวบยอด 

เวลำ  
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก  
คะแนน 

1 เบื้องต้นกับขนม
อบ 

ข้อที่  1,2 
 

ความสามารถ
ในการสื่อสาร  
 ความสามารถ
ในการคิด 
 ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา 
ความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต 
□ ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

การท างานขนมอบ 
ต้องมีความรู้เกี่ยวกับ 
การเลือกวัตถุดิบ การ
เตรียมวัตถุดิบก่อนท า
ขนมอบ การเลือกใช้ 
การบ ารุงรักษาอุปกรณ์
เป็นความรู้พ้ืนฐานที่จะ
น าไปปฏิบัติงานให้
เกิดผลส าเร็จ 

10 10 

2 การประกอบ
ขนมอบ 
 

ข้อที่ 3 
 

□ ความสามารถใน
การสื่อสาร  
□ ความสามารถใน
การคิด 
 ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา 
 ความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต 
□ ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

การประกอบขนมอบ 
ต้องเรียนรู้ชนิดของ
ขนมอบแต่ละประเภท 
การเลือกใช้วัตถุดิบที่มี
คุณภาพ ขั้นตอนการ
เตรียมวัตถุดิบ 

20 40 

3 เรียนรู้สู่การ
จ าหน่าย 

ข้อที่  4,5  ความสามารถ
ในการสื่อสาร  
 ความสามารถ
ในการคิด 
 ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา 

การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์
และการออกบรรจุ
ภัณฑ์ให้เกิดความ
สวยงาม สะดุดตา จะ
ช่วยในการตัดสินใจ
เลือกซื้อได้ง่ายขึ้น และ

6 30 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
กำรเรียนรู ้

มำตรฐำน
กำรเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด/ผล
กำรเรียนรู ้

สมรรถนะส ำคัญ
ของนักเรียน 

สำระส ำคัญ/ 
ควำมคิดรวบยอด 

เวลำ  
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก  
คะแนน 

ความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต 
 ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี 

การประกอบขนมอบ
เพ่ือให้ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย
ผู้ประกอบการขนมอบ
ต้องจัดท าบัญชีรายรับ-
รายจ่ายเพื่อจะได้
ก าหนดราคาขายได้ซึ่ง
เป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ 

  36 60 
  2 20 
  2 20 
  40 100 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย     โรงเรียนนำโบสถ์พิทยำคม 
รำยวิชำขนมอบเพื่ออำชีพ   รหัส ง30242   ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  ภำคเรยีนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 
หน่วยกำรเรียนรู้ เบื้องต้นกับขนมอบ  เวลำ 2 ชั่วโมง        ผู้สอน นำงมุกดำ  พลนำค 

ผลกำรเรียนรู้  1. อธิบายวัตถุดิบที่ใช้ในการท าขนมอบได้ 
2. อธิบายการเลือกใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับขนมอบได้ 

สำระส ำคัญ 
ศึกษาขนมอบประเภทต่าง ๆ การใช้เลือกซื้อ เลือกใช้ วัตถุดิบ-อุปกรณ์ และการเก็บรักษา การชั่ง ตวง 

การใช้เตาอบ การใช้เครื่องตีไข่ 
สำระกำรเรียนรู้ 

การท างานขนมอบ ต้องมีความรู้เกี่ยวกับ การเลือกวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบก่อนท าขนมอบ การเลือกใช้ 
การบ ารุงรักษาอุปกรณ์เป็นความรู้พ้ืนฐานที่จะน าไปปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จ 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 1. อธิบายวัตถุดิบที่ใช้ในการท าขนมอบได้ (K) 
 2. อธิบายการเลือกใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับขนมอบได้ (K) 
 3. สามารถตีความหมาย และสรุปวัตถุดิบที่ใช้ในการท าขนมอบได้(P) 
 4. สามารถตีความหมาย และสรุปอุปกรณ์เกี่ยวกับขนมได้ (P) 
 5. ใฝ่เรียนรู้ กล้าซักถาม และมีความรับผิดชอบ (A) 
สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
 ความสามารถในการสื่อสาร  
 □  ความสามารถในการคิด 
 □  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 □ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
 1. นักเรียนศึกษาและอธิบายประวัติความเป็นมาของขนมอบ การเริ่มด าเนินกิจการขนมอบในประเทศไทย 
 2. นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขนมอบ และยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ขนมอบที่นักเรียนรู้จัก 
 3. นักเรียนอธิบายความหมาย ความส าคัญ คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ในการท าขนมอบ 
 4. นักเรียนศึกษาค้นคว้าความรู้จากเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ขนมอบเพื่ออาชีพ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
ประวัติความเป็นมาขนมอบ และสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมจากสื่ออินเตอร์เน็ต เพ่ือท าใบงานที่ 1 เรื่องขนมอบที่นิยมใน
ท้องตลาดทั่วไป 
 5. นักเรียนศึกษาค้นคว้าจากเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ขนมอบเพื่ออาชีพ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วัตถุดิบที่
ในการท าขนมอบ และสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมจากสื่ออินเตอร์เน็ต เพ่ือท าใบงานที่ 2 – 5  เรื่องขนมอบที่นิยมใน
ท้องตลาดทั่วไป 
 6. ครูผู้สอนและนักเรียน ช่วยกันสรุป เนื้อหาที่ได้เรียน 
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สื่อ อุปกรณ์ 
  1. เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ขนมอบเพ่ืออาชีพ หน่วยการเรียนที่ 1 ประวัติความเป็นขนมอบ 
 2.  เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ขนมอบเพ่ืออาชีพ หน่วยการเรียนที่ 2 วัตถุดิบในการท าขนมอบ 
 3. ใบงานที่ 1-5 
วิธีกำรวัดและประเมินผล 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ วิธีวัดผล เครื่องมือวัด เกณฑ์กำรผ่ำนจุดประสงค์ 
ด้ำนควำมรู้ (K) 
1. อธิบายวัตถุดิบที่ ใช้ ในการท า
ขนมอบได ้

2. อธิบายการเลื อกใช้ อุปกรณ์
เกี่ยวกับขนมอบได ้

 
ตรวจใบงาน 

 
แบบประเมิน

ความรู้ความเข้าใจ 
เรื่อง เบื้องต้นกับ

ขนมอบ 

 
  
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P) 
1. สามารถตีความหมาย และสรุป
วัตถุดิบที่ใช้ในการท าขนมอบได้ 
2. สามารถตีความหมาย และสรุป
อุปกรณ์เก่ียวกับขนมได้ 

 
ตรวจใบงาน 

 

 
แบบประเมินทักษะ
การตีความหมาย
ข้อมูล และการลง

ข้อสรุป 

  
ระดับคุณภาพ 3 หรือ 

ระดับดีข้ึนไป 
 

ด้ำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ (A) 
1. ใฝ่ เรียนรู้  กล้าซักถาม และมี
ความรับผิดชอบ 
 
 

 
การสังเกต

พฤติกรรมในชั้น
เรียนตั้งใจใฝ่

เรียนรู้ มีความ
รับผิดชอบ 

 
แบบประเมิน

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านการใฝ่
เรียนรู้ และมีความ

รับผิดชอบ 

 
ระดับคุณภาพ 3 หรือ 

ระดับดีข้ึนไป 

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
2. ความสามารถในใช้ทักษะชีวิต 

 
การสังเกต

พฤติกรรมในชั้น
เรียน และ 

ตรวจใบงาน 

แบบประเมิน
สมรรถนะส าคัญ

ของผู้เรียน 

 
ระดับคุณภาพ 3 หรือ 

ระดับดีข้ึนไป 

 
ชื้นงำน/ภำระงำน 

- ใบงานที่ 1 – 5 
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ใบควำมรู้เร่ือง ควำมเป็นมำของขนมอบ 
บทที่ 1 วัตถุดิบเกี่ยวกับขนมอบ 

ขนมอบ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารหวานที่มีส่วนผสมของแป้ง น้ าตาล ไข่ไก่ เนย เป็นหลักที่ท าให้
สุกด้วยความร้อนจากไอน้ าหรือไฟ ขนมต่างชาติ เช่น เค้ก คุกกี้ ขนมปัง พาย ขนมไทย เช่น ขนมหม้อแกง                
ขนมแป้งจี่ 

ขนมอบหรือเบเกอรี่หรือขนมฝรั่ง สันนิษฐานว่าเริ่มมีในเมืองไทย สมัยอยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช จากการเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับชาวต่างประเทศชาติต่างๆ เช่นฮอลันดา ฝรั่งเศส โปตุเกต            
ท าให้วัฒนธรรมการเป็นอยู่และอาหารการกินของชาวต่างชาติ ได้แพร่หลายเข้าสู่คนไทย เริ่มจากในราชส านัก    
โดยท้าวทองกีบม้ามีหน้าที่เป็นต้นเครื่องท าอาหารให้ราชส านัก มีชื่อเสียงถึงปัจจุบัน 
      ขนมฝรั่งในสมัยรัตนโกสินทร์ แรก ๆ พบที่ชุมชนแถวโบสถ์ซางตาครู้ส ซึ่งถือเป็นต้นก าเนิดขนมฝรั่งกุฎีจีนที่ใช้
เตาถ่าน และที่สะพานหันเป็นขนมผิงฝรั่ง โดยใช้เตาปิ้งแบบดั้งเดิม ลักษณะมีไฟในเตาด้านล่างและ มีไฟครอบ
ด้านบนอีกที ในเรื่องของเตาท าขนมนี้ จีนนับเป็นชาติแรกที่รู้จักการท าขนมปังที่เรียกว่า โรตี เป็นขนมปังของ             
ชาวไหหล า ส าหรับเตามีธรรมเนียมการเอาเกลือมาฝังไว้ใต้เตาแล้วก่ออิฐปิด สุมไฟเข้าไป เกลือจะเป็นตัวกระจาย
ความร้อนท าให้ขนมสุก 
ที่มำ http://www.sattha.ac.th/thxxx/images/com/website/index.php?mode=lesson1 

วัตถุดิบทีใ่ช้ในกำรท ำขนมอบ 
1. แป้งสำลี มีหน้าที่เสริมโครงสร้างของขนมอบ และเป็นตัวช่วยรวมส่วนผสมอ่ืนๆให้เข้ากันที่ผลิตออกมา

เพ่ือจ าหน่าย ให้เหมาะสมกับขนมอบแต่ละประเภทที่ต้องการจ าแนกออกเป็น 
 1.1. แป้งขนมปัง (Bread Flours) ผลิตจากแป้งสาลีชนิดที่มีปริมาณโปรตีนสูง เหมาะส าหรับท าขนมปัง 

ปริมาณโปรตีนอยู่ในช่วง 13-14 % แป้งขนมปังมีความสามารถในการดูดซึมน้ าสูง ลักษณะของแป้งขนมปังจะ
หยาบกว่าแป้งเค้ก มีสีครีม เมื่อกดนิ้ว ลงบนแป้ง แป้งจะไม่เกาะตัวกัน แป้งสาลีมีโปรตีนสูงดูได้จากการผสมน้ า              
ลงในแป้งสาลีผ่านการนวดจะเกิดการยืดหยุ่น น ามาล้างน้ าจนการละลายของแป้งหมดเหลือสิ่งที่เรียกว่า กลูเต็น 
(Gluten) หรือโปรตีนของแป้งสาลี 
       1.2 แป้งเค้ก ผลิตจากแป้งสาลีชนิดเบา มีโปรตีนต่ าอยู่ในช่วงปริมาณ 7-9 % เนื้อแป้ง มีลักษณะเนื้อแป้ง
ละเอียดเบา สีขาวที่สุดกว่าแป้งสาลีทุกชนิด เหมาะส าหรับท าเค้ก และคุกก้ีบางชนิด 
    1.3 แป้งอเนกประสงค์ ผลิตจากแป้งสาลีมีปริมาณโปรตีน 10-12 % หรือการน าแป้งสาลีชนิดเบาและ
ชนิดหนักผสมกันมีสีขาวไม่มากออกสีครีมเล็กน้อย เนื้อแป้งค่อนข้างละเอียด เหมาะส าหรับ ท าขนมอบได้                   
ทุก อย่างเช่น คุกกี้ เพสตรี้ ปาท่องโก๋ 
     1.4. แป้งส ำเร็จรูป เป็นแป้งที่ผสมวัตถุดิบไว้เรียบร้อยเพียงน ามาเติมส่วนผสมที่เป็นของสด เช่น น้ าตาล 
เนยสด ไข่ไก ่
วิธีกำรเลือกซื้อแป้งทุกชนิด 
      1. เลือกซื้อให้เหมาะสมกับชนิดของขนมอบ 
      2. เลือกซื้อที่บรรจุหีบห่อที่ปลอดภัย ไม่มีสิ่งเจือปน 
      3. ไม่มีกลิ่นเหม็นสาบ ไม่มีมอด ไม่ข้ึนรา 
      การเก็บรักษาแป้งสาลีทุกชนิด ควรเก็บในภาชนะท่ีปิดสนิท  เพราะแป้งถ้ามีความชื้นสูงจะท าให้เป็นตัวแมลง 
ขึ้นราง่าย 
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2. ไข่ ไข่มีหน้าที่ช่วยให้เกิดโครงสร้างของขนมอบโปร่งฟู ช่วยเพ่ิมความชื้น กลิ่น รส สีของขนม และมี
คุณค่าทางโภชนาการ การท าขนมอบนิยมใช้ไข่ไก่ เพราะหาซื้อได้สะดวกไม่มีกลิ่นคาวที่แรง ซึ่งขนมอบบางอย่าง 
ไม่จ าเป็นต้องใช้ผงฟู เพราะอากาศที่เข้าไป ในไข่ขณะที่ตี   เมื่อได้รับความร้อน จะขยายตัวท าให้ ขนมขึ้นฟูอย่าง
เพียงพอ โดยทั่วไปในการท าขนมไข่ไก่  1 ฟอง มีน้ าหนัก 50 กรัมการเลือกซื้อ ควรเลือกไข่ไก่ที่ใหม่สดเปลือกไข่ 
จะมีผิวนวล ไม่ควรเลือกซื้อที่มีรอยร้าว หรือบุบการเก็บรักษา หากใช้ไม่หมดควรจัดเก็บใส่ตู้เย็นไม่ควรซื้อ จ านวน
ละมากๆ เพ่ือป้องกัน  การเน่าเสีย 

3. น้ ำตำล มีหน้าที่เพ่ิมรสชาติความหวานของขนม ยังมีส่วนช่วยให้เส้นใยกลูเตนของขนมนุ่ม ขนมเหลือง
สวย เก็บความชื้นได้ดี และช่วยให้เกิดสีที่เปลือกนอกของขนม ในการท าขนมอบมีน้ าตาลหลายชนิด ดังนี้ 
      3.1 น้ ำตำลทรำยขำว ท าจากอ้อยหรือหัวบีท ควรเลือกสีขาวสะอาดเม็ดเล็กละเอียด หรือน้ าตาลทราย
ป่น เพราะละลายได้ง่าย เข้ากับส่วนผสมอื่นๆได้ดี 

 3.2 น้ ำตำลทรำยแดง เป็นน้ าตาลจากอ้อยที่ยังไม่ได้ฟอกสี สีจึงค่อนข้างแดงมีกลิ่นที่หอม มีชนิดเป็นเกล็ด
และน้ าตาลทรายแดงป่น เหมาะส าหรับท าขนมอบบางประเภท เช่น เค้กผลไม้ คัสตาร์ด 
       3.3 น้ ำตำลไอซิ่ง เป็นน้ าตาลผงละเอียด มีแป้งข้าวโพดหรือแป้งมัน 3% เพ่ือป้องกัน การจับตัวกันเป็น
ก้อน 
  3.4 น้ ำตำลมะพร้ำวหรือน้ ำตำลปีบ ได้จากมะพร้าว มีสีเหลืองเหนียว อาจเป็นก้อนหรือเหลวเล็กน้อย 

วิธีกำรเลือกซื้อน้ ำตำล 
     1. เลือกซื้อให้เหมาะสมกับชนิดของขนมอบ 
     2. บรรจุปลอดภัยไม่มีสิ่งเจือปน สะอาดแห้ง 
     3. ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่ขึน้รา 
การเก็บรักษา ควรเก็บในภาชนะท่ีปิดให้สนิท 

ที่มำ http://www.sattha.ac.th/thxxx/images/com/website/index.php?mode=lesson1 
ตัวอย่ำง ใบงำน 
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  หลักสูตรท้องถิ่น/เขตเศรษฐกิจพิเศษตำก 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

 

 

 

 

 

  โรงเรียนวังประจบวิทยำคม 

  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำมัธยมศึกษำตำก 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รำยวิชำ จักสำนไม้ไผ่   รหัสวิชำ ง 21202   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ   
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ภำคเรียนที่ 1   เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 

 

ศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์งานจักสานไม้ไผ่ท้องถิ่น เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท างาน ศึกษารูปแบบและ
ออกแบบผลิตภัณฑ์งานจักสานไม้ไผ่โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคนิควิธีการท างานวิธีการปฏิบัติงานจักสานไม้ไผ่
ตามท่ีก าหนด การตกแต่งชิ้นงานและคิดราคาค่าใช้จ่าย  ตลอดจนการจ าหน่าย 

โดยสามารถระบุชนิดผลิตภัณฑ์จักสานจากวัสดุต่าง ๆ ในท้องถิ่น  สามารถระบุและเลือกใช้เครื่องมือวัสดุ
อุปกรณ์ได้ถูกต้องกับงาน ออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานโดยใช้ภูมิปัญญาจากท้องถิ่น ก าหนดวิธีการ ขั้นตอนการท างาน
และสามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งฝึกค านวณต้นทุน ก าหนดราคาจ าหน่าย และ
ออกแบบสินค้าได้อย่างสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้มีความรู้เรื่องการจักสารไม้ไผ่ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นในการท างาน และเห็นคุณค่าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการท างานอย่างคุ้มค่า 
ถูกวิธีและตัดสินใจเลือกอาชีพที่หลากหลายโดยใช้กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลในท้องถิ่น 

ผลกำรเรียนรู้ 
 1. บอกชนิดผลิตภัณฑ์จักสานจากวัสดุต่าง ๆ ในท้องถิ่นได้ 
 2. บอกเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท างาน 
 3. สามารถเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการท างานได้ 
 4. ออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานโดยใช้ภูมิปัญญาจากท้องถิ่นได้ 
 5. ก าหนดวิธีการข้ันตอนการท างานและสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนได้ 
 6. สามารถคิดค านวณ ก าไร ต้นทุน ราคาขายและบริหารจัดการด้านการตลาดได้อย่างหลากหลาย 
รวมทั้งหมด 6 ผลกำรเรียนรู้ 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ 

รำยวิชำ จักสำนไม้ไผ่  รหัสวิชำ ง 21202   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ   
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1    ภำคเรียนที่ 1    เวลำ  40  ชั่วโมง   จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ เวลำ
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

1 ความรู้เบื้องต้น 
เกี่ยวกับงานจักสาน  

-บอกชนิดผลิตภัณฑ์จักสาน
จากวัสดุต่าง ๆ ในท้องถิ่นได้ 
-บอกเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ในการท างาน 
 

ความส าคัญและความรู้
เบื้องต้นและการเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ 

3 10 

2 การจักสาน ด้วยไม้
ไผ่ 

-สามารถเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
ในการท างานได้ 
-ออกแบบผลิตภัณฑ์จักสาน
โดยใช้ภูมิปัญญาจากท้องถิ่น
ได้ 
-ก าหนดวิธีการข้ันตอนการ
ท างานและสามารถปฏิบัติ
ตามข้ันตอนได้ 
 

-ทักษะการเลือกใช้เครื่องมือ 
-จักสาน 
-การเตรียมวัสดุ 
-วิธีการ 
-การออกแบบผลิตภัณฑ์แบบ
ร่วมสมัย 

32 80 

3 ธุรกิจและการตลาด -สามารถคิดค านวณ ก าไร 
ต้นทุน ราคาขายและบริหาร
จัดการด้านการตลาดได้อย่าง
หลากหลาย 
 

-จัดท าบัญชีเบื้องต้น 
-การค านวณต้นทุน-ก าไร 
-ทักษะการวางแผนการตลาด 
 

5 10 

รวมตลอดภำคเรียน 40 100 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพ รำยวิชำ จักสำนไม้ไผ่ รหัสวิชำ ง 21202                 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1     เรื่อง ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงำนจักสำนไม้ไผ่ เวลำ  2 ชั่วโมง 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ ตัวชี้วัด / ผลกำรเรียนรู้           
     1.1 ผลการเรียนรู้ 
  -  บอกชนิดผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ ในท้องถิ่นได้  

 - บอกเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท างาน 
 

2.  จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
      2.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)  
 - บอกชนิดผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ได้ 

- บอกเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท างานของงานจักสานไม้ไผ่ได้ถูกต้อง 
      2.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)  
 - สืบค้นข้อมูลความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานจักสานไม้ไผ่ 

 - น าเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับชนิดผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่และเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท างานของงานจัก
สาน ไม้ไผ่ได้ 
      2.3 ด้ำนคุณลักษณะ (A)   
 - ใฝ่เรียนรู้และมุ่งม่ันในการท างาน 
 - มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพจักสานไม้ไผ่ 
 

3.  สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด 
ความส าคัญและความรู้เบื้องต้นและการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ 
 

4.  สำระกำรเรียนรู ้
ความส าคัญและความรู้เบื้องต้นและการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ 
 

5.  สมรรถนะส ำคัญท่ีเกิดกับผู้เรียน (ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้) 
        1) ความสามารถในการสื่อสาร  
        2) ความสามารถในการคิด  
        3) ความสามารถในการแก้ปัญหา  
        4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
        5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์     2) ซื่อสัตย์ สุจริต        3) มีวินัย      4) ใฝ่เรียนรู้  

 5) อยู่อย่างพอเพียง        6) มุ่งม่ันในการท างาน    7) รักความเป็นไทย    8) มีจิตสาธารณะ            

7. จุดเน้นสู่กำรพัฒนำผู้เรียน ควำมสำมำรถและทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
     3Rs คือ  1. (R)eading (อ่านออก)       2. W(R)iting (เขียนได้)       3. A(R)ithmatics (คิดเลขเป็น) 
     8Cs คือ  C1- Critical Thinking and Problem Solving  
                          (ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา) 
       C2- Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 
       C3- Cross-cultural Understanding  
                 (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) 
       C4- Collaboration, Teamwork and Leadership  
                 (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า) 
       C5- Communications, Information and Media Literacy  
                (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ) 
       C6-Computing and ICT Literacy  
               (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  
       C7-Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) 
       C8- Compassion (ความมเีมตตากรุณา มีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม) 

8.  กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
8.1 ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน  
       1. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานจักสานไม้ไผ่ 
       2. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
       3. นักเรียนและครูร่วมสนทนากันเกี่ยวกับงานจักสานไม้ไผ่ 
8.2 ขั้นกำรจัดกำรเรียนรู ้
      1. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 4-5 คน  

2. ให้นักเรียนทุกกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับงานจักสานไม้ไผ่จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
      3. ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอผังมโนทัศน์ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นหน้าชั้นเรียน 
8.3 ขั้นสรุป 

 1. นักเรียนร่วมกันสรุปชนิดผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ในท้องถิ่นและเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท างาน 
 2. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานจักสานไม้ไผ่ 

9. สื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ 
    9.1 สื่อกำรเรียนรู้  
  - ใบกิจกรรม 
          9.2 แหล่งกำรเรียนรู้ 
       - ชุมชน 
       - อินเตอร์เน็ต  
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10. กำรวัดและประเมินผล (K-P-A) 
 

สิ่งท่ีวัด วิธีกำรวัดผล เครื่องมือวัด เกณฑ์กำรประเมินผล 
ด้ำนควำมรู้ (K) :  
-บอกชนิดผลิตภัณฑ์จักสาน
จากวัสดุต่างๆ ในท้องถิ่นได้ 
-บอกเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในการท างานของงานจัก
สานได้ถูกต้อง 

 

ตรวจแบบทดสอบ ก่อนเรียน 
– หลังเรียน 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลัง
เรียน 

ผ่านการประเมิน             
ร้อยละ 80 

ประเมินผลงาน ผังมโนทัศน์ แบบประเมินผลงาน             
ผังมโนทัศน์ 

ผ่านการประเมิน             
ร้อยละ 80 

ด้ำนทักษะกระบวนกำร 
(P) :  
- สืบค้นข้อมูลความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับงานจักสาน
ไม้ไผ่ 
 

สังเกตพฤติกรรมการ             
มีส่วนร่วม 

แบบสังเกตพฤติกรรม เข้าร่วมกิจกรรมระดับดี 

- น าเสนอองค์ความรู้
เกี่ยวกับชนิดผลิตภัณฑ์จัก
สานไม้ไผ่และเครื่องมือวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการท างาน
ของงานจักสาน ไม้ไผ่ได้ 
 

ประเมินการน าเสนอและ
ผลงาน 

แบบประเมินการน าเสนอและ
ผลงาน 

ผ่านการประเมิน             
ร้อยละ 80 

ด้ำนคุณลักษณะ (A) :  
- ใฝ่เรียนรู้และมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
 

ประเมินพฤติกรรมการ
ท างานเป็นรายบุคคล 

แบบประเมินพฤติกรรมการ
ท างานเป็นรายบุคคล 

ผลการประเมิน
พฤติกรรมการท างาน
เป็นรายบุคคล                
ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 
 

- มีเจตคติท่ีดีต่อการ
ประกอบอาชีพจักสานไม้ไผ่ 
 

ประเมินเจตคติท่ีดีต่อการ
ประกอบอาชีพจักสานไม้ไผ่ 

แบบประเมินเจตคติท่ีดีต่อการ
ประกอบอาชีพจักสานไม้ไผ่ 
 

ผลการประเมิน              
ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 
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  หลักสูตรท้องถิ่น/เขตเศรษฐกิจพิเศษตำก 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

 

 

 

 

 

  โรงเรียนวังประจบวิทยำคม 

  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำมัธยมศึกษำตำก 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รำยวิชำ ข้ำวหลำมชำววัง  รหัสวิชำ ง 31202   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ   
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ภำคเรยีนที่ 1   เวลำ  40  ชั่วโมง    จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 

 

ศึกษาความรู้ทั่วไปความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของข้าวหลาม   การเลือกใช้วัตถุดิบ  วัสดุ  
อุปกรณ์และการเก็บรักษาในการท าข้าวหลามได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย  การเลือกซื้อและการเก็บรักษา
เครื่องปรุงอย่างถูกสุขลักษณะ  หลักการท างานคุณลักษณะที่ดีของผู้ประกอบอาหารจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น   
สามารถปฏิบัติงานตามกระบวนการและข้ันตอนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

โดยสามารถวางแผนการท างานในการท าข้าวหลามอย่างเป็นขั้นตอน  ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง สอดคล้องตาม
หลักการสุขาภิบาลอาหาร  ใช้อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย  ออกแบบสินค้าได้อย่างสร้างสรรค์  รวมทั้ง
สามารถค านวณต้นทุน ก าหนดราคาจ าหน่าย  

เพ่ือให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางด้านอาชีพผู้ประกอบอาหาร ตลอดจนมีจิตส านึกในการ
ประกอบอาหาร โดยค านึงถึงความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งเตรียมพร้อมเข้าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 

 ผลกำรเรียนรู้ 
   1. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการท าข้าวหลาม 
 2. มีความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้วัตถุดิบวัสดุอุปกรณ์ส าหรับท าข้าวหลาม 
 3. มีความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อและการเก็บรักษาอาหารสดและอาหารแห้ง 
 4. สามารถปฏิบัติการเตรียมวัสดุอุปกรณ์และท าข้าวหลามแต่ละชนิดได้ 
 5. สามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวหลามได้ 
รวมทั้งหมด 5 ผลกำรเรียนรู้ 
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 โครงสร้ำงรำยวิชำ 
รำยวิชำ ข้ำวหลำมชำววัง  รหัสวิชำ ง31202   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ    
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  4   ภำคเรียนที่ 1    จ ำนวนเวลำ  40  ชั่วโมง      จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 

 

ที ่
ชื่อหน่วยกำร

เรียนรู้ 
ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ 

เวลำ 

(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยว
กับข้าวหลาม 

มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
การท าข้าวหลาม 

- ความเป็นมาของข้าวหลาม 

- ความหมายของข้าวหลาม 

 

2 5 

2 การเลือกใช้วัตถุดิบ
วัสดุอุปกรณ์ 
ส าหรับท าข้าว
หลาม 

มีความรู้เกี่ยวกับการ
เลือกใช้วัตถุดิบ วัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับ              
ท าข้าวหลาม 
 

- การเลือกใช้วัตถุดิบส าหรับท าข้าวหลาม 

- เลือกซื้อเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เกี่ยว
กับข้าวหลามได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

 

2 5 

3 การเลือกซื้อและ
การเก็บรักษา
อาหารสดและ
อาหารแห้ง 

มีความรู้เกี่ยวกับการ
เลือกซื้อและการเก็บ
รักษาอาหารสดและ
อาหารแห้ง 

- การเลือกซื้ออาหารสดและอาหารแห้ง 

- การเก็บรักษาเครื่องปรุงอาหารสดและ
อาหารแห้งได้ถูกต้องและเหมาะสม 

 

4 20 

4 ปฏิบัติการท าข้าว
หลามแต่ละชนิด 
 

ปฏิบัติการเตรียม
วัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์
และท าข้าวหลามแต่ละ
ชนิดได้ 

- ใช้วัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ในการท า             
ข้าวหลามได้อย่างถูกต้อง 

- สามารถปฏิบัติการท าข้าวหลามแต่ละ
ชนิดได้ 

- มีทักษะเกี่ยวกับการท าข้าวหลาม 

 

20 40 

5 การจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ 

ก าหนดรูปแบบการ
จ าหน่ายข้าวหลามได้
อย่างเหมาะสม 

การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางตลาด                 
หน้าร้านค้า และทางตลาด Online จาก 
Facebook /Line /Website 

 

10 10 

รวม 38 80 
สอบกลางปี/ภาคเรียน - - 
สอบปลายปี/ภาคเรียน 2 20 
รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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                แผนกำรจัดกำรเรียนรู้  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำน
อำชีพ 

รำยวิชำ ข้ำวหลำมชำววัง        รหัสวิชำ ง 31202                 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง  ปฏิบัติกำรท ำข้ำวหลำม 

ข้ำวหลำมหน้ำสังขยำ 
เวลำ  4  ชั่วโมง 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ ตัวชี้วัด / ผลกำรเรียนรู้           
     1.1 ผลการเรียนรู้ 
  สามารถปฏิบัติการเตรียมวัสดุอุปกรณ์และท าข้าวหลามแต่ละชนิดได้ 
 

2.  จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
2.1. ด้ำนควำมรู้ (K) 

   นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการท าข้าวหลามหน้าสังขยาได้อย่างถูกต้อง     
2.2 ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร (P)  

  นักเรียนสามารถปฏิบัติการท าข้าวหลามหน้าสังขยาได้    
2.3 ด้ำนเจตคติ (A)  

  นักเรียนตระหนักถึงวิธีการท าข้าวหลามหน้าสังขยาได้อย่างเหมาะสม  
3. สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด 

ใช้วัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ในการท าข้าวหลามหน้าสังขยาได้อย่างถูกต้อง  โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและ
คุ้มค่าได้อย่างเหมาะสม  
4.  สำระกำรเรียนรู้ 
 1. การท าข้าวหลามหน้าสังขยา 

-  การเตรียมวัตถุดิบ  วัสดุ อุปกรณ์ 
-  ขั้นตอนในการท าข้าวหลามหน้าสังขยา 
-  การปฏิบัติงานท าข้าวหลามหน้าสังขยา 

5.  สมรรถนะส ำคัญท่ีเกิดกับผู้เรียน (ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้) 
        1) ความสามารถในการสื่อสาร  
        2) ความสามารถในการคิด  
        3) ความสามารถในการแก้ปัญหา  
        4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
        5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์     2) ซ่ือสัตย์ สุจริต         3) มีวินัย       4) ใฝ่เรียนรู้  
 5) อยู่อย่างพอเพียง          6) มุ่งม่ันในการท างาน    7) รักความเป็นไทย   8) มีจิตสาธารณะ    
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7. จุดเน้นสู่กำรพัฒนำผู้เรียน ควำมสำมำรถและทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
     3Rs คือ  1. (R)eading (อ่านออก)       2. W(R)iting (เขียนได้)       3. A(R)ithmatics (คิดเลขเป็น) 
     8Cs คือ  C1- Critical Thinking and Problem Solving  
                          (ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา) 
       C2- Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 
       C3- Cross-cultural Understanding  
                 (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) 
       C4- Collaboration, Teamwork and Leadership  
                 (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า) 
       C5- Communications, Information and Media Literacy  
                (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ) 
       C6-Computing and ICT Literacy  
               (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  
       C7-Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) 
       C8- Compassion (ความมีเมตตากรุณา มีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม) 
 

8.  กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
8.1 ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน  
       1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 

             2. นักเรียนและครูร่วมสนทนาเกี่ยวกับข้าวหลามในแต่ละท้องถิ่นพร้อมกับให้นักเรียนดูรูปภาพการท า                   
ข้าวหลามท่ีนักเรียนจะต้องปฏิบัติในวันนี้โดยใช้โปรแกรม Power Point ประกอบการสอน    

                3. จากนั้นครูได้เชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องที่จะสอน คือ ปฏิบัติการท าข้าวหลามหน้าสังขยา  
8.2 ขั้นกำรจัดกำรเรียนรู ้
ชั่วโมงที่ 1 - 2 
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 4 – 5 คน  
 2. ให้นักเรียนทุกกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการท าข้าวหลามจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และจัดท าเป็นแผนภาพ
ขั้นตอนการท าข้าวหลาม 
3. ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกวิธีการท าข้าวหลามท่ีสนใจ 1 อย่าง โดยไม่ซ้ ากันใน ใบงานที่ 1  

  5. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ในการท าข้าวหลามหน้าสังขยาโดยน ามาในปริมาณที่พอดีกับ
จ านวนสมาชิกในกลุ่มในชั่วโมงต่อไป 
ชั่วโมงที่ 3 – 4  

       6. ครูสาธิต/ศึกษาจากแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนวิธีการท าข้าวหลามหน้าสังขยาตามล าดับขั้นตอนให้นักเรียนดู 
       7. นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติการท าข้าวหลามด้วยความระมัดระวังโดยมีครูคอยให้ค าแนะน าและค าปรึกษา 
       8. ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการท าข้าวหลามหน้าสังขยาในใบ

งานที่ 2 
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8.3 ขั้นสรุป 
1. นักเรียนร่วมกันน าเสนอผลงาน/ชิ้นงาน และประเมินผลงาน 

9. สื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ 
   9.1 สื่อกำรเรียนรู้  

1. โปรแกรมน าเสนองาน Power Point  
2. วีดิทัศน์เกี่ยวกับปฏิบัติการท าข้าวหลาม 
3. รูปภาพข้าวหลาม จ านวน 1 รูปภาพ      
4. วัสดุ – อุปกรณ์ที่จะใช้ในการปฏิบัติการท าข้าวหลาม 
5. การสาธิตปฏิบัติการท าข้าวหลาม 

   9.2 แหล่งกำรเรียนรู้ 
  - ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 - Internet 

 

10. กำรวัดและประเมินผล (K-P-A) 
 

สิ่งท่ีวัด วิธีกำรวัดผล เครื่องมือวัด เกณฑ์กำรประเมินผล 
ด้ำนควำมรู้ (K) :  
นักเรียนสามารถอธิบาย
วิธีการท าข้าวหลามหน้า
สังขยาได้อย่างถูกต้อง     

การตรวจใบงาน แบบประเมินใบงาน 
 

ผ่านการประเมิน 60 % 

ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P) 
: นักเรียนสามารถปฏิบัติการ
ท าข้าวหลามหน้าสังขยาได้    

การสังเกตพฤติกรรม
การท างานกลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบประเมินผลงาน 

ผ่านการประเมิน 60 % 

ด้ำนคุณลักษณะ (A) :  
นักเรียนตระหนักถึงวิธีการท า
ข้าวหลามหน้าสังขยาได้อย่าง
เหมาะสม 

ประเมินการท างาน
ร่วมกัน 

แบบประเมินผลงาน ผ่านการประเมิน 60 % 
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ใบงำนที่ 1 
เรื่อง  วิธีกำรท ำข้ำวหลำม 

ชื่อกลุ่ม……………………………………..……………….ชั้น………………….. 
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 
1……………………………..……..เลขที่…………   2……………………………..……..เลขที…่……… 
3……………………………..……..เลขที่…………   4……………………………..……..เลขที…่……… 
5……………………………..……..เลขที่…………   6……………………………..……..เลขที…่……… 
 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนทุกกลุ่มเลือกวิธีการท าข้าวหลามจากกลุ่มที่น าเสนอหน้าชั้นเรียนที่สนใจ 1 วิธ ีพร้อมทั้ง
บันทึกการปฏิบัติงาน 
1. วัสดุอุปกรณ์ 
1……………………………………..………………………….    2………………………………………………………..…………………… 
3………………………………………………………………….    4……………………………………………………………….…………… 
5………………………………………………………………….    6………………………………………………………………….………… 
2. ส่วนประกอบ 
1……………………………………..………………………….     2………………………………………………………..…………………… 
3………………………………………………………………….    4……………………………………………………………….…………… 
5………………………………………………………………….    6………………………………………………………………….………… 
3. ขั้นตอนกำรปฏิบัติ 
1……………………………………..………………………….    2………………………………………………………..…………………… 
3………………………………………………………………….    4……………………………………………………………….…………… 
5………………………………………………………………….    6………………………………………………………………….………… 
4. ผลกำรปฏิบัติงำน 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…….  
5. ปัญหำและอุปสรรค์/แนวทำงแก้ไข 
1……………………………………..………………………….    2………………………………………………………..…………………… 
3………………………………………………………………….    4……………………………………………………………….…………… 
5………………………………………………………………….    6………………………………………………………………….………… 
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ใบงำนที่ 2 
กำรออกแบบวิเครำะห์องค์ควำมรู้ 

ชื่อกลุ่ม………………………………………………………………………….ชั้น………………….. 
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 
1……………………………..……..เลขที่…………     2……………………………..……..เลขที่………… 
3……………………………..……..เลขที่…………     4……………………………..……..เลขที่………… 
5……………………………..……..เลขที่…………     6……………………………..……..เลขที่………… 

 
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนออกแบบการวิเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้รับให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากการท าข้าวหลามในรูปแบบต่าง ๆ 
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แบบประเมิน 
ใบงำนที่ 1   

กำรสืบค้นข้อมูล 
รหัสวิชำ   ง31202   รำยวิชำ  ข้ำวหลำมชำววัง        เรื่อง  กำรจัดท ำข้ำวหลำม 

 
             รายการ 
   
     กลุ่มท่ี 

คุณภาพ    
ของงาน 

ความสามัคคี ความ
รับผิดชอบ 

การน าเสนอ รวมคะแนน 

5 5 5 5 20 
1      
2      
3      
4      
5      
6      

 
ลงชื่อ…………………………………..ผู้ประเมิน 

(…………………………………………) 
……………/…………./………….. 

 
เกณฑ์การประเมิน 

17-20  คะแนน    ดีมาก  ได้คุณภาพ   ระดับ 4  
14-16  คะแนน    ดี   ได้คุณภาพ  ระดับ 3 
11-13  คะแนน    พอใช้  ได้คุณภาพ  ระดับ  2 
ต่ ากว่า  10 คะแนน   ปรับปรุง  ได้คุณภาพ ระดับ  1 
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แบบประเมินที่ 2 
ผลงำน 

รหัสวิชำ   ง31202  รำยวิชำ   ข้ำวหลำมชำววัง  เรื่อง กำรจัดท ำข้ำวหลำม  
 

             รายการ 
       
 กลุ่มท่ี 

ความละเอียด
รอบคอบ 

ทักษะการ
ท างาน 

ความคิด
สร้างสรรค์ 

คุณภาพ 
ของงาน 

รวมคะแนน 

5 5 5 5 20 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
 
ผู้ประเมิน              ครูผู้สอน               ตนเอง               เพื่อน 
 

ลงชื่อ…………………………………..ผู้ประเมิน 
(…………………………………………) 
……………/…………./………….. 

 
เกณฑ์การประเมิน 

17 - 20  คะแนน   ดีมาก  ไดคุ้ณภาพ   ระดับ  4  
14 - 16  คะแนน  ดี   ได้คุณภาพ ระดับ  3 
11 - 13  คะแนน   พอใช้  ได้คุณภาพ  ระดับ  2 
ต่ ากว่า  10 คะแนน   ปรับปรุง  ได้คุณภาพ ระดับ  1 
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แบบสังเกตพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนกลุ่ม 
 

รหัสวิชำ   ง31202   รำยวิชำ   ข้ำวหลำมชำววัง       เรื่อง กำรท ำข้ำวหลำม 
      รายการ 
                
     
 กลุ่มท่ี 

การวางแผน
ปฏิบัติงาน 

ความสามัคคี ทักษะการ
ท างาน 

ความรับผิดชอบ คุณภาพของงาน รวมคะแนน 

4 4 4 4 4 20 

1       
2       
3       
4       
5       
6       

 
 ผู้ประเมิน          ครูผู้สอน                   ตนเอง                เพื่อน 
 

ลงชื่อ…………………………………..ผู้ประเมิน 
(…………………………………………) 
……………/…………./………….. 

 
เกณฑ์การประเมิน 

17 - 20  คะแนน   ดีมาก  ได้คุณภาพ   ระดับ  4  
14 - 16  คะแนน  ดี   ได้คุณภาพ ระดับ  3 
11 - 13  คะแนน   พอใช้  ได้คุณภาพ  ระดับ  2 
ต่ ากว่า  10 คะแนน  ปรับปรุง ได้คุณภาพ ระดับ  1 
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แบบประเมินผลงำน 
 

รำยวิชำข้ำวหลำมชำววัง  ง31202          ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  
เรื่อง กำรท ำข้ำวหลำมหน้ำ…………….                                    เวลำ  2  คำบ 

 

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม…………..   ชั้น………………….. 
    1................................................ 2...............................................3...................................... 
    4..................................................5...............................................6...................................... 
    7..................................................8...............................................9...................................... 

 
ที ่

 
รำยกำรประเมิน 

 

ระดับคุณภำพ 

 

    

1 การปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ 
 

    

2 รสชาติ 
 

    

3 ลักษณะและสีสัน 
 

    

4 ความสะอาด 

 

    

5 ความคิดสร้างสรรค์ในการการจัดแต่ง 

 

    
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน   
 ®  พฤติกรรมหรือผลงานมีความถูกต้อง สมบูรณ์             =    ดีมาก    ได้คะแนน  4  คะแนน 
 ®  พฤติกรรมหรือผลงานมีความถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์      =    ดี    ได้คะแนน  3  คะแนน 
 ®  พฤติกรรมหรือผลงานเทียบเท่าทั่วไป                      =   พอใช ้ ได้คะแนน  2  คะแนน 
 ®  พฤติกรรมหรือผลงานต่ ากว่าคนทั่วไป                        =   ปรับปรุง   ได้คะแนน  1  คะแนน                           
 

 ระดับคุณภำพ     
 คะแนน    =  16 - 20 ดีมาก        

  คะแนน     =  11- 15 ดี   
 คะแนน    =   6 - 10 พอใช้       
 คะแนน     =   0 - 5 ปรับปรุง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

       ได้คะแนน  =  ............/20  คะแนน 
      

 ลงชื่อ.....................................................ผู้ประเมิน 
         (.....................................................) 
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บันทึกหลงัแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

1. ผลที่เกิดกับผู้เรียนตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ 
 

ชั้น ม…………… 
นักเรียน ………. คน 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ปัญหำ/อุปสรรค แนวทำงวิธีกำรแก้ไข 

1. ด้านความรู้(K) 
     ผ่าน    คน 
     ไม่ผ่าน    คน 

 
  
  

     
     
     

     
     
     

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
     ผ่าน    คน 
     ไม่ผ่าน    คน 

 
  
  

     
     
     

     
     
     

3. ด้านคุณลักษณะฯ(A) 
     ผ่าน    คน 
     ไม่ผ่าน    คน 

 
  
  

     
     
     

     
     
     

 

2. บรรยำกำศในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
              
             
 
 

3. ผลกำรซ่อม/เสริม 
 

รำยชื่อนักเรียนที่ได้รับกำรแกไ้ข วิธีกำรแก้ไข ผลกำรแก้ไข 
    
    
    
     

    
    
    
     

    
    
    
     

 

4. ข้อเสนอแนะ/แนวทำงกำรจัดท ำวิจัยในชั้นเรียน 
                                                                                                        
             
    
       ลงชื่อ     ครูผู้สอน 
                (                                 ) 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



ห น้ า  | 43 

 

 หลกัสตูรการศกึษาเพื่อการพฒันาผู้ เรียนในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (TAK for SDGs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยำคม 
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ง23239 ผักพื้นถิ่นสร้ำงรำยได้ 

 รำยวิชำเพิ่มเติม       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3  ภำคเรียนที่  1 เวลำ  20  ชั่วโมง            จ ำนวน  0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของพืชผักสวนครัว ตามสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของ

จังหวัดตาก การเตรียมดินปลูก แปลงเพาะ แปลงปลูก วิธีการปลูกการปฏิบัติ ดูแล การเก็บเก่ียว และจัดผลผลิต
การบรรจุภัณฑ์  จ าหน่ายพืชผักสวนครัว ในรูปแบบออนไลน์หรือขายส่งร้านค้าในท้องถิ่น ปฏิบัติการค านวณ
ค่าใช้จ่าย ก าไร ต้นทุน   

โดยใช้กระบวนบูรณาข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหา ด้านการ
สื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม คุณธรรม 
และค่านิยมที่เหมาะสม และเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 

ผลกำรเรียนรู้ 
1.อธิบายความหมายความส าคัญและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวได้ 
2. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพืชสวนครัวได้ 
3.วิเคราห์สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกผักได้ 
4.สืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดน ามาเลือก 

ปลูกผักให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและสอดคล้องกับหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.อธิบายและปฏิบัติการเลือกพ้ืนที่และเตรียมดินให้เหมาะสมกับชนิดของปลูกพืชผักสวนครัวได้ 
6.ปลูกพืชผักสวนครัวชนิดต่าง ๆ ได้อย่างน้อย  3  ชนิด 
7.ปฏิบัติการดูแลรักษาพืชผักสวนครัวโดยใช้เทคโนโลยีทางชีวภาพได้ 
8.ปฏิบัติการเก็บเกี่ยวและเก็บรักษาผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว 
9.วิเคราะห์ ออกแบบ ตัดสินใจและเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม 
10.ปฏิบัติการค านวณค่าใช้จ่าย ก าไร ต้นทุน  การก าหนดราคาขาย การจัดจ าหน่ายพืชผักสวนครัว ใน 

รูปแบบออนไลน์หรือขายส่งร้านค้าในท้องถิ่น 

รวมทั้งหมด 10 ผลกำรเรียนรู้ 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
รายวิชา ผักพ้ืนถิ่นสร้างรายได้  รหัส ง23239                     ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 
จ านวนเวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน  ปีการศึกษา 2565        จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
กำรเรียนรู ้

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ 
ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ 

สำระส ำคัญ เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

1 ผักสวนครัว 1. อธิบายความหมาย
ความส าคัญและประโยชน์ของ
พืชผักสวนครัวได้ 
2. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับพืชสวนครัวได้ 
3. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมต่อการปลูกผักได้ 

- ความหมาย ความส าคัญ 
ประโยชน์ของผักชนิดต่างๆที่มีใน
ท้องถิ่น 
- การเลือกท าเลแหล่งน้ า พื้นที่ที่
เหมาะสมกับการปลูกพืชผักแต่ละ
ชนิดในท้องถิ่น 

2 10 

2 วิเคราะห์
ความ
ต้องการของ
ตลาด 

4. สืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์
ความต้องการของตลาดน ามา
เลือก 
ปลูกผักให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
และสอดคล้องกับหลักการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การคัดเลือกพันธุ์พืชผักที่มีใน
ท้องถิ่นทั้งผักกินใบ  กินดอก กิน
ผล  ฯลฯ  

2 10 

3 การปลูก
และดูแล
รักษา 

5. อธิบายและปฏิบัติการเลือก
พ้ืนที่และเตรียมดินให้เหมาะสม
กับชนิดของปลูกพืชผักสวนครัว
ได้ 
6. ปลูกพืชผักสวนครัวชนิดต่าง 
ๆ ได้อย่างน้อย  3 ชนิด 
 
7. ปฏิบัติการดูแลรักษาพืชผัก
สวนครัวโดยใช้เทคโนโลยีทาง
ชีวภาพได้ 

ปฏิบัติการเตรียมดิน  เพาะกล้า  
ปลูก  บ ารุงดูแลรักษา การใส่ปุ๋ย  
การรดน้ า การป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช  

10 20 

4 การเก็บ
เกี่ยว 

8. ปฏิบัติการเก็บเกี่ยวและเก็บ
รักษาผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว 
 

การเก็บเกี่ยว พืชผักแต่ละชนิด  
การจัดเก็บการบรรจุเพ่ือส่งไป
จ าหน่าย 
 

2 10 

5 การตลาด 9. วิเคราะห์ ออกแบบ การ
โฆษณาสินค้า 
10. ปฏิบัติการค านวณค่าใช้จ่าย 
ก าไร ต้นทุน  การก าหนดราคา
ขาย การจัดจ าหน่ายพืชผักสวน
ครัว ในรูปแบบออนไลน์หรือขาย
ส่งร้านค้าในท้องถิ่น 

การค านวณค่าใช้จ่าย ก าไร ต้นทุน
ก าหนดราคา และจ าหน่ายใน
ท้องถิ่น  
 
 

4 10 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
กำรเรียนรู ้

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ 
ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ 

สำระส ำคัญ เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

สอบกลางภาค 1 20 
สอบปลายภาค 1 20 
รวมตลอดภาคเรียน 20 100 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1 
รำยวิชำ ผักพ้ืนถิ่นสร้างรายได้                รหัสวิชำ ง23239              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ การงานอาชีพ 
โรงเรียน วังหินกิตติวิทยาคม       ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3                        ภำคเรียนที ่1 ปีกำรศึกษำ 2565 
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1                เรื่อง ผักสวนครัว                                       เวลำ 100 นาที (2 คาบ) 
แผนกำรเรียนรู้เรื่อง ผักสวนครัว                                                      ผู้สอน..................................... 
วันที่สอน....................................................................................................................................... ....................... 

 
1. ผลกำรเรียนรู้ 
1) อธิบายความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของพืชผักสวนครัวได้ 
2) สืบค้นข้อมูลและน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพืชสวนครัวได้ 
3) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกผักได้ 
2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 1) นักเรียนอธิบายความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของพืชผักสวนครัวได้ (Knowledge) 
 2) นักเรียนวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการปลูกผักได้ (Knowledge) 
 3) นักเรียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพืชสวนครัวโดยใช้ Mind Mapping (Practice) 
 4) นักเรียนมีวัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งม่ันในการท างาน (Attitude) 
3. สำระกำรเรียนรู้ 
พืชผักสวนครัว หมายถึง พืชที่ใช้ส่วนต่างๆ เป็นอาหาร เช่น ล าต้น ใบ ดอก ผล และหัว พืชผักสวนครัวสามารถ

ปลูกไว้ในบริเวณบ้านเพ่ือใช้บริโภคภายในครอบครัว ถ้าเหลือก็สามารถน าไปจ าหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับ
ครอบครัว ซึ่งสามารถแบ่งตามลักษณะการน ามาประกอบอาหารได้ 4 ประเภท ดังนี้ 

1. ใช้ผลเป็นอาหาร เช่น แตงกวา มะเขือเทศ พริกหวาน 
2. ใช้ใบและล าต้นเป็นอาหาร เช่น ผักกาดขาว ต าลึง ผักคะน้า สะระแหน่ 
3. ใช้ดอกเป็นอาหาร เช่น กะปล่ าดอก ดอกแค บร็อคโคลี่ 
4. ใช้หัวหรือรากท่ีอยู่ใต้ดินเป็นอาหาร เช่น หอมหัวใหญ่ แครอต กระเทียม ขิง 
พืชผักสวนครัวเป็นแหล่งรวมสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกลือแร่ และวิตามิน  
4. สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด 
- ความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ของผักชนิดต่างๆที่มีในท้องถิ่น 
- การเลือกท าเลแหล่งน้ า พื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกพืชผักแต่ละชนิดในท้องถิ่น 
5. สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนและคุณลักษะอันพึงประสงค์ 

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด   
   1) ทักษะการวัด 
   2) ทักษะการสังเกต 
   3) ทักษะการทดลอง 
   4) ทักษะการใช้จ านวน   
   5) ทักษะการสื่อสาร 
   6) ทักษะการวิเคราะห ์
   7) ทักษะการค านวณ  
   8) ทักษะการท างานร่วมกัน 
   9) ทักษะการน าความรูไ้ปใช้ 
  10) ทักษะการตีความหมายข้อมลูและ

ลงข้อสรุป 

1. มีวินัย รับผิดชอบ   
2. ใฝ่เรียนรู ้  
3. ซื่อสัตย์ สุจริต 
4. มุ่งมั่นในการท างาน 
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สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

 
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้ (แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : แบบ GPAS 5 Steps) 
 STEP 1 สังเกต รวบรวมข้อมูล (Gathering) 
 1. นักเรียนทบทวนความรู้เดิมเรื่องพืชผักสวนครัว ความหมาย ความส าคัญ พร้อมกับศึกษาจุดประสงค์

ของเรื่องที่จะเรียนและน าเข้าสู่บทเรียน โดยร่วมกันค้นหาข้อมูลเพื่อตอบค าถามส าคัญ ดังนี้ 
  1) บอกความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของพืชผักสวนครัว? 
  2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกผัก? 

กิจกรรมกลุ่ม และการปฏิบัติกิจกรรม เป็นการสร้างเสริมทักษะศตวรรษท่ี 21 ด้านการ
ร่วมมือท างานเป็นทีม การคิดแก้ปัญหา และรับผิดชอบต่อผลงานร่วมกัน 

 2. นักเรียนแบ่งกลุ่มและแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายผลการตอบค าถามในกิจกรรม ผ่านการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มอ่ืน และเขียนประเด็นที่ได้บนกระดาน 

 3. สรุปผลจากการตอบค าถามในกิจกรรมที่ผ่านมาว่าได้เรียนรู้อะไรไปบ้าง 
 STEP 2 วิเคระห์และสรุปความรู้ (Processing) 
 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มท า งำนที่ 1 เรื่อง ผักสวนครัว โดยการประชุมกันเลือกพืชผักสวนครัวมากลุ่มละ 3 

ชนิด ซึ่งชนิดพืชต้องไม่ซ้ ากับกลุ่มอ่ืน และร่วมกันเชื่อมโยงความรู้ที่ได้จากการท ากิจกรรมก่อนหน้านี้ เกี่ยวกับ
ความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกผักชนิดนั้น  

 STEP 3 ปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ (Applying and Constructing the Knowledge) 
 5. นักเรียนแต่ละคนกลุ่มร่วมกันจัดท า infographic สรุปเกี่ยวกับพืชทั้ง 3 ชนิด ที่เลือกมา โดยใช้

โปรแกรม canva ในการท า 
 STEP 4 สื่อสารและน าเสนอ (Applying to Communication Skill) 
 6. นักเรียนแต่ละกลุ่มรวมกันน าเสนอ infographic ของพืชแต่ละชนิดที่แต่ละกลุ่มเลือกมา 
 7. นักเรียนกลุ่มที่รับฟังการน าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนที่น าเสนอโดยการถามค าถามหรือบอก

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 STEP 5 ประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Self-Regulating) 
 8. นักเรียนเผยแพร่ผลงาน infographic ที่จัดท าใน Platform ออนไลน์ เช่น facebook  
 9. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังเรียน ในประเด็นต่อไปนี้ 
  1) สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
  2) นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  3) เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  4) นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
  5) นักเรียนจะน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้

     อย่างไร 
8. สื่อ/แหล่งกำรเรียนรู้ 
   8.1 สื่อกำรเรียนรู้ 
 1) งานที่ 1 ผักสวนครัว 
 2) Google  
 3) Canva 
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 8.2 แหล่งเรียนรู้ 
 1) ห้องสมุด 
 2) ห้องเรียน 
 3) อินเตอร์เน็ต 
9. กำรวัดและประเมินผล 

รำยกำรวัด วิธีกำรวัด เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 
1) นักเรียนอธิบายความหมาย 
ความส าคัญ และประโยชน์
ของพืชผักสวนครัวได้ 
(Knowledge) 
 
 

1. ตรวจผลงานจาก 
Canva 
 

1. แบบประเมิน 
Knowledge 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 

2) นักเรียนวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อ
การปลูกผักได้ (Knowledge) 

1. ตรวจผลงานจาก 
Canva 
 

1. แบบประเมิน 
Knowledge 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 

3) นักเรียนน าเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับพืชสวนครัวโดยใช้ 
Mind Mapping (Practice) 

1. สังเกตการอภิปราย
และการน าเสนอ  
2. สังเกตการท างานเป็น
ทีม 

1. แบบประเมิน Practice ผ่านเกณฑ์ระดับ 2 
พอใช้ 

4) นักเรียนมีวัย ใฝ่เรียนรู้ 
ซื่อสัตย์สุจริต และมุ่งมั่นใน
การท างาน (Attitude) 

1. สังเกตจากพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

1. แบบประเมิน Attitude ผ่านเกณฑ์ระดับ 2 
พอใช้ 

 
10. แบบประเมินเกณฑ์กำรประเมินเชิงคุณภำพตำมจุดประสงค์ 
   10.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 1 นักเรียนอธิบายความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของพืชผักสวนครัวได้ 

(Knowledge) 
        แบบประเมิน Knowledge 

ที ่ ชื่อ-สกุล คะแนนที่ได ้
(คะแนนเต็ม 8 

คะแนน) 

ร้อยละของ
คะแนนที่ได ้

ผลกำรประเมินควำมรู้ 
ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 60 (4.8 

คะแนน) 
1 เด็กชายเจษฎา  จิ๋วสายแจ่ม    
2 เด็กชายคุณานนท์  โตพุ่ม    
3 เด็กชายบรรพต  มะลิเทิน    
4 เด็กชายภูธเนศ  แสงค า    
5 เดก็ชายรัตติเทพ  ศรีสงคราม    
6 เด็กชายธีรโชติ  ทองเครือ    
7 เด็กหญิงบุญฑริกา  รอดคุ้ม    
8 เด็กหญิงพลอยสวย  จันทร์โชติ    
9 เด็กหญิงมณีทิพย์  ถาวร    
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เกณฑ์การประเมิน Knowledge 

รำยกำรประเมิน ระดับคุณภำพ 
4 ดีมำก 3 ดี 2 พอใช้ 1 ปรับปรุง 

1. เนื้อหา เนื้อหาครอบคลุม 
ถูกต้อง ชัดเจน 
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 
ท าความเข้าใจได้
ง่าย 

เนื้อหาครอบคลุม 
ถูกต้อง ชัดเจน 
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 

เนื้อหาครอบคลุม 
ถูกต้อง สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์
ได้จริง 

เนื้อหาครอบคลุม 
แต่ไม่ถูกต้อง  

2. องค์ประกอบ สวยงาม ชัดเจน 
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ท า
ความเข้าใจได้ง่าย 

สวยงาม ชัดเจน 
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  

สวยงาม ชัดเจน  สวยงาม  

   10.2 จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 2 นักเรียนวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกผักได้ (Knowledge) 
        แบบประเมิน Knowledge 

ที ่ ชื่อ-สกุล คะแนนที่ได ้
(คะแนนเต็ม 8 

คะแนน) 

ร้อยละของ
คะแนนที่ได ้

ผลกำรประเมินควำมรู้ 
ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 60 (4.8 

คะแนน) 
1 เด็กชายเจษฎา  จิ๋วสายแจ่ม    
2 เด็กชายคุณานนท์  โตพุ่ม    
3 เด็กชายบรรพต  มะลิเทิน    
4 เด็กชายภูธเนศ  แสงค า    
5 เด็กชายรัตติเทพ  ศรีสงคราม    
6 เด็กชายธีรโชติ  ทองเครือ    
7 เด็กหญิงบุญฑริกา  รอดคุ้ม    
8 เด็กหญิงพลอยสวย  จันทร์โชติ    
9 เด็กหญิงมณีทิพย์  ถาวร    
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 เกณฑ์การประเมิน Mind mapping 

รำยกำรประเมิน ระดับคุณภำพ 
4 ดีมำก 3 ดี 2 พอใช้ 1 ปรับปรุง 

1. เนื้อหา เนื้อหาครอบคลุม 
ถูกต้อง ชัดเจน 
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 
ท าความเข้าใจได้
ง่าย 

เนื้อหาครอบคลุม 
ถูกต้อง ชัดเจน 
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 

เนื้อหาครอบคลุม 
ถูกต้อง สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์
ได้จริง 

เนื้อหาครอบคลุม 
แต่ไม่ถูกต้อง  

2. องค์ประกอบ สวยงาม ชัดเจน 
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ท า
ความเข้าใจได้ง่าย 

สวยงาม ชัดเจน 
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  

สวยงาม ชัดเจน  สวยงาม  

   10.3 จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 3 น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพืชสวนครัวโดยใช้ Mind Mapping (Practice) 
        แบบประเมิน Practice 

ที ่ ชื่อ-สกุล คะแนนที่ได ้
(คะแนนเต็ม 8 

คะแนน) 

ร้อยละของ
คะแนนที่ได ้

ผลกำรประเมินควำมรู้ 
ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 60 (4.8 

คะแนน) 
1 เด็กชายเจษฎา  จิ๋วสายแจ่ม    
2 เด็กชายคุณานนท์  โตพุ่ม    
3 เด็กชายบรรพต  มะลิเทิน    
4 เด็กชายภูธเนศ  แสงค า    
5 เด็กชายรัตติเทพ  ศรีสงคราม    
6 เด็กชายธีรโชติ  ทองเครือ    
7 เด็กหญิงบุญฑริกา  รอดคุ้ม    
8 เด็กหญิงพลอยสวย  จันทร์โชติ    
9 เด็กหญิงมณีทิพย์  ถาวร    
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 เกณฑ์การประเมิน Attitude 
รำยกำรประเมิน ระดับคุณภำพ 

4 ดีมำก 3 ดี 2 พอใช้ 1 ปรับปรุง 
1. การมีส่วนร่วมในการ
ท างานกลุ่ม 

นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการท างาน
กลุม่ มีบทบาท
หน้าที่ และปฏิบัติ
ตามหน้าที่ได้
อย่างดีและ
ต่อเนื่อง สมาชิก
ในกลุ่มมีความ
สามัคคี 

นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการท างาน
กลุ่ม มีบทบาท
หน้าที่ และปฏิบัติ
ตามหน้าที่ได้
อย่างดี สมาชิกใน
กลุ่มมีความ
สามัคคี 

นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการท างาน
กลุ่ม มีบทบาท
หน้าที่ และปฏิบัติ
ตามหน้าที่ได้
พอใช้ ต้องได้รับ
การกระตุ้นจาก
ผู้อื่น  

นักเรียนไม่มีส่วน
ร่วมในการท างาน
กลุ่ม ท าให้กลุ่ม
ขาดความสามัคคี  

2. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
กลุ่ม 

นักเรียนมุ่งมั่น 
และท าตามแผนที่
วางไว้จนท าให้
กลุ่มประสบ
ความส าเร็จตาม
เป้าหมาย และมี
ความโดดเด่น 
(กลุ่มได้คะแนน
สูงสุด) 

นักเรียนมุ่งม่ัน 
และท าตามแผนที่
วางไว้จนท าให้
กลุ่มประสบ
ความส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

นักเรียนมุ่งมั่น 
และท าตามแผนที่
วางไว้จนท าให้
กลุ่มประสบ
ความส าเร็จตาม
เป้าหมาย แต่
ค่อนข้าง
ยากล าบาก 

นักเรียนไม่มุ่งม่ัน 
และไม่มีการ
วางแผนจนท าให้
กลุ่มไม่ประสบ
ความส าเร็จตาม
เป้าหมาย หรือ
ประสบความเร็จ 
ค่อนข้าง
ยากล าบาก 
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   10.4 จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 4 นักเรียนมีวัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์สุจริต และมุ่งมั่นในการท างาน (Attitude) 
        แบบประเมิน Attitude 

ที ่ ชื่อ-สกลุ รำยกำรประเมิน ระดับคุณภำพ
เฉลี่ย 

(คิดทศนิยม
ตำมหลักกำร
คณติศำสตร์) 

ผลกำรประเมิน
ควำมรู้ 

ผ่ำนเกณฑ์
ระดับ 2 
(พอใช้) 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 

1 เด็กชายเจษฎา  จิ๋วสายแจ่ม       
2 เด็กชายคุณานนท์  โตพุ่ม       
3 เด็กชายบรรพต  มะลิเทิน       
4 เด็กชายภูธเนศ  แสงค า       
5 เด็กชายรัตติเทพ  ศรีสงคราม       
6 เด็กชายธีรโชติ  ทองเครือ       
7 เด็กหญิงบุญฑริกา  รอดคุ้ม       
8 เด็กหญิงพลอยสวย  จันทร์โชติ       
9 เด็กหญิงมณีทิพย์  ถาวร       

        เกณฑ์การประเมิน Attitude 
รำยกำรประเมิน ระดับคุณภำพ 

4 ดีมำก 3 ดี 2 พอใช้ 1 ปรับปรุง 
1. มีวินัย เข้าเรียนตรงเวลา 

และส่งงานตรง
เวลา 

สม่ าเสมอและ
ส่งเสริมให้เพ่ือนมี
วินัย 

เข้าเรียนตรงเวลา 
และส่งงานตรง
เวลา 

สม่ าเสมอ 

เข้าเรียนตรงเวลา 
และส่งงานตรง
เวลา 

เป็นส่วนมาก 

เข้าเรียนตรงเวลา 
และส่งงานตรง
เวลา 

เป็นส่วนน้อย 

2. ใฝ่เรียนรู้ มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทุกครั้ง 
และส่งเสริมให้
เพ่ือนใฝ่เรียนรู้ 
 

มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทุกครั้ง 

มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เป็น
ส่วนมาก 

มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เป็นส่วน
น้อย 

3. มุ่งม่ันในการท างาน นักเรียนมุ่งมั่น 
และท าตามแผนที่
วางไว้จนท าให้
ประสบ
ความส าเร็จตาม
เป้าหมาย และมี
การช่วยเหลือ
ผู้อื่น 

นักเรียนมุ่งมั่น 
และท าตามแผนที่
วางไว้จนท าให้
ประสบ
ความส าเร็จตาม
เป้าหมาย  

นักเรียนมุ่งมั่น 
และท าตามแผนที่
วางไว้จนท าให้
ประสบ
ความส าเร็จตาม
เป้าหมาย แต่ต้อง
ได้รับการ
ช่วยเหลือจาก
ผู้อื่นบ้าง 

นักเรียนไม่มุ่งม่ัน 
และไม่มีการ
วางแผนในการ
ท างานให้ประสบ
ความส าเร็จ 
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11. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................ ..............................................................................................................  
 
        ลงชื่อ...................................................... 
           (............................................) 
        ต าแหน่ง................................................. 
 
12. บันทึกหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ 
   12.1 ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ 
........................................................................................................................................ ...................................... 
............................................................................................ .................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
   12.2 ปัญหำ/อุปสรรค 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................ ......................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
   12.3 แนวทำงแก้ไข 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................. ............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
        ครูผู้สอน................................................ 
            (..........................................) 
        วันที่บันทึก............................................. 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 2 
รำยวิชำ ผักพ้ืนถิ่นสร้างรายได้                รหัสวิชำ ง23239              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ การงานอาชีพ 
โรงเรียน วังหินกิตติวิทยาคม       ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3                        ภำคเรียนที ่1 ปีกำรศึกษำ 2565 
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2                เรื่อง วิเคราะห์ความต้องการของตลาด              เวลำ 100 นาที (2 คาบ) 
แผนกำรเรียนรู้เรื่อง วิเคราะห์ความต้องการของตลาด                             ผู้สอน..................................... 
วันที่สอน.................................................................................... .......................................................................... 

 
1. ผลกำรเรียนรู้ 
 4) สืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดน ามาเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและ

สอดคล้องกับหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 1) นักเรียนสามารถใช้ Canva ในการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดในรูปแบบกราฟ (Knowledge) 
 2) นักเรียนลงพ้ืนที่จริงเพ่ือส ารวจความต้องการของตลาดเกี่ยวกับชนิดผัก และได้ข้อสรุปชนิดผักท่ีจะปลูก 

(Practice) 
 3) นักเรียนมีวัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งม่ันในการท างาน (Attitude) 
3. สำระกำรเรียนรู้ 
    กรำฟ นิยามของกราฟมีดังนี้  
1. แผนภูมิที่ใช้จุด แท่ง ภาพ หรือเส้น เป็นต้น แทนค่าของข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบ 
2. ซตของจุดที่เรียงกันอย่างมีระเบียบตามที่ก าหนดด้วยสมการ หรืออสมการ 
    ควำมต้องกำรของตลำด 
ความต้องการของผู้บริโภค (Consumer Needs) คือ ความต้องการ ความอยากได้ในสินค้าและบริการซึ่งท าให้

เกิดความ พอใจ เมื่อความต้องการและความอยากได้นั้นได้รับการตอบสนอง ทั้งจากประโยชน์ใช้สอยในตัวสินค้า
และบริการนั้นและ อรรถประโยชน์จากการบริโภคสินค้า 

4. สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด 
- การคัดเลือกพันธุ์พืชผักที่มีในท้องถิ่นทั้งผักกินใบ  กินดอก กินผล  ฯลฯ 
5. สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนและคุณลักษะอันพึงประสงค์ 

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 

        1) ทักษะการวัด 
   2) ทักษะการสังเกต 
   3) ทักษะการทดลอง 
   4) ทักษะการใช้จ านวน 

        5) ทักษะการสื่อสาร 
   6) ทักษะการวิเคราะห์ 
   7) ทักษะการค านวณ  
   8) ทักษะการท างานร่วมกัน 
   9) ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 
  10) ทักษะการตีความหมาย

ข้อมูลและลงข้อสรุป 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

1. มีวินัย รับผิดชอบ   
2. ใฝ่เรียนรู้  
3. ซื่อสัตย์ สุจริต 
4. มุ่งม่ันในการท างาน 
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สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ

ชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยี 
 
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้ (แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : แบบ GPAS 5 Steps) 
 STEP 1 สังเกต รวบรวมข้อมูล (Gathering) 
 1. นักเรียนทบทวนความรู้เดิมเรื่องความต้องการของตลาด และกราฟแต่ละประเภทจาก google                

ด้วยตนเอง 
 2. นักเรียนแบ่งกลุ่มและแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนเพ่ือไปส ารวจความต้องการของตลาด เกี่ยวกับชนิด           

ผักที่จะปลูก 
 STEP 2 วิเคระห์และสรุปความรู้ (Processing) 
 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มท า งำนที่ 2 เรื่อง วิเครำะห์ควำมต้องกำรของตลำด  โดยการประชุมกันเพ่ือ

วางแผนเก็บข้อมูล โดยการลงพ้ืนที่จริง โดยใช้วิธีการต่าง ๆ ตามมติของกลุ่ม เช่น ใช้แบบส ารวจ ใช้แบบสอบถาม ใช้
การซักถาม เป็นต้น 

 5. นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกรูปแบบกราฟที่จะน าเสนอ โดยใช้โปรแกรม canva เมื่อเลือกรูปแบบได้แล้ว  
ก็เริ่มลงพ้ืนที่จริงในการส ารวจข้อมูล  

 STEP 3 ปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ (Applying and Constructing the Knowledge) 
 5. นักเรียนแต่ละกลุ่มลงพ้ืนที่จริงในชุมชนเพื่อส ารวจความต้องการของตลาด เกี่ยวกับชนิดที่ต้องการ เพ่ือ

น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห ์
 6. เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท ากราฟเพ่ือน าเสนอข้อมูลที่ได้ ว่าผักชนิดไหนที่ตลาด 

มีความต้องการมากไปน้อย 
 STEP 4 สื่อสารและน าเสนอ (Applying to Communication Skill) 
 7. นักเรียนแต่ละกลุ่มรวมกันน าเสนอกราฟข้อมูลที่วิเคราะห์แล้ว ให้เพ่ือกลุ่มอ่ืนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 8. นักเรียนกลุ่มที่รับฟังการน าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนที่น าเสนอโดยการถามค าถามหรือบอก

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 STEP 5 ประเมินเพื่อเพ่ิมคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Self-Regulating) 
 9. นักเรียนทุกกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้มาทั้งหมด แล้วลงความเห็นว่าจะปลูกพืช 3 ชนิด             

ที่มีความต้องการของตลาดมากเป็นสามอันดับแรก เพ่ือจะได้ตรงต่อความต้องการของชุมชน  
 10. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังเรียน ในประเด็นต่อไปนี้ 
  1) สิ่งทีน่ักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
  2) นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  3) เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  4) นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
  5) นักเรียนจะน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้

     อย่างไร 
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8. สื่อ/แหล่งกำรเรียนรู้ 
   8.1 สื่อกำรเรียนรู้ 
 1) งานที่ 2 วิเคราะห์ความต้องการของตลาด 
 2) Google  
 3) Canva 
   8.2 แหล่งเรียนรู้ 
 1) ห้องสมุด 
 2) ห้องเรียน 
 3) อินเตอร์เน็ต 
9. กำรวัดและประเมินผล 
รำยกำรวดั วิธีกำรวัด เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 
1) นักเรียนสามารถใช้ 
Canva ในการวิเคราะห์
ความต้องการของตลาด
ในรูปแบบกราฟ 
(Knowledge) 

1. ตรวจผลงานจาก 
Canva 
 

1. แบบประเมิน 
Knowledge 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 

2) นักเรียนลงพ้ืนที่จริง
เพ่ือส ารวจความต้องการ
ของตลาดเกี่ยวกับชนิด
ผัก และได้ข้อสรุปชนิด
ผักที่จะปลูก (Practice) 

1. ประเมินจาก
พฤติกรรมการท างาน 
 

1. แบบประเมิน Practice ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 

3) นักเรียนมีวัย ใฝ่
เรียนรู้ ซื่อสัตย์สุจริต 
และมุ่งมั่นในการท างาน 
(Attitude) 

1. สังเกตจากพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

1. แบบประเมิน Attitude ผ่านเกณฑ์ระดับ 2 
พอใช้ 
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10. แบบประเมินเกณฑ์กำรประเมินเชิงคุณภำพตำมจุดประสงค์ 
   10.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 1 นักเรียนอธิบายความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของพืชผักสวนครัวได้ 

(Knowledge) 
        แบบประเมิน Knowledge 

ที ่ ชื่อ-สกุล คะแนนที่ได ้
(คะแนนเต็ม 8 

คะแนน) 

ร้อยละของ
คะแนนที่ได ้

ผลกำรประเมินควำมรู้ 
ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 60 (4.8 

คะแนน) 
1 เด็กชายเจษฎา  จิ๋วสายแจ่ม    
2 เด็กชายคุณานนท์  โตพุ่ม    
3 เด็กชายบรรพต  มะลิเทิน    
4 เด็กชายภูธเนศ  แสงค า    
5 เด็กชายรัตติเทพ  ศรี

สงคราม 
   

6 เด็กชายธีรโชติ  ทองเครือ    
7 เด็กหญิงบุญฑริกา  รอดคุ้ม    
8 เด็กหญิงพลอยสวย  จันทร์

โชต ิ
   

9 เด็กหญิงมณีทิพย์  ถาวร    
 
        เกณฑ์การประเมิน Knowledge 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
4 ดีมาก 3 ดี 2 พอใช้ 1 ปรับปรุง 

1. เนื้อหาจากกราฟใน 
canva 

เนื้อหาครอบคลุม 
ถูกต้อง ชัดเจน 
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 
ท าความเข้าใจได้
ง่าย 

เนื้อหาครอบคลุม 
ถูกต้อง ชัดเจน 
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 

เนื้อหาครอบคลุม 
ถูกต้อง สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์
ได้จริง 

เนื้อหาครอบคลุม 
แต่ไม่ถูกต้อง  

2. องค์ประกอบของ
กราฟใน canva 

สวยงาม ชัดเจน 
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ท า
ความเข้าใจได้ง่าย 

สวยงาม ชัดเจน 
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  

สวยงาม ชัดเจน  สวยงาม  
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10.2 จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 2 นักเรียนลงพ้ืนที่จริงเพ่ือส ารวจความต้องการของตลาดเกี่ยวกับชนิดผัก และได้
ข้อสรุปชนิดผักท่ีจะปลูก (Practice) 

        แบบประเมิน Practice 
ที ่ ชื่อ-สกุล คะแนนที่ได ้

(คะแนนเต็ม 8 
คะแนน) 

ร้อยละของ
คะแนนที่ได ้

ผลกำรประเมินควำมรู้ 
ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 60 (6 

คะแนน) 
1 เด็กชายเจษฎา  จิ๋วสายแจ่ม    
2 เด็กชายคุณานนท์  โตพุ่ม    
3 เด็กชายบรรพต  มะลิเทิน    
4 เด็กชายภูธเนศ  แสงค า    
5 เดก็ชายรัตติเทพ  ศรี

สงคราม 
   

6 เด็กชายธีรโชติ  ทองเครือ    
7 เด็กหญิงบุญฑริกา  รอดคุ้ม    
8 เด็กหญิงพลอยสวย  จันทร์

โชต ิ
   

9 เด็กหญิงมณีทิพย์  ถาวร    
 
        เกณฑ์การประเมิน Attitude 

รำยกำรประเมิน ระดับคุณภำพ 
4 ดีมำก 3 ดี 2 พอใช้ 1 ปรับปรุง 

1. การลงพื้นที่จริงเพ่ือ
เก็บข้อมูล 

นักเรียนมีการ
วางแผนให้สมาชิก
ทุกคนมีส่วนร่วม 
และออกแบบการ
เก็บรวบรวม
ข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ และไม่มี
ปัญหาเกิดขึ้น 

นักเรียนมีการ
วางแผนให้สมาชิก
ทุกคนมีส่วนร่วม 
และออกแบบการ
เก็บรวบรวม
ข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ แต่มีปัญหา
เกิดข้ึนบ้าง
เล็กน้อย 

นักเรียนมีการ
วางแผนให้สมาชิก
ทุกคนมีส่วนร่วม 
และออกแบบการ
เก็บรวบรวม
ข้อมูล แต่ยังไม่
เป็นระบบ มี
ปัญหาเกิดขึ้นมาก 

นักเรียนบางคนไม่
มีส่วนร่วมในกลุ่ม 
วางแผนไม่เป็น
ระบบ และไม่มี
การออกแบบการ
เก็บรวบรวม
ข้อมูล  

2. ผลจากการลงพ้ืนที่
จริง 

นักเรียนได้ข้อสรุป
จากการลงพ้ืนที่
จริง และน าข้อมูล
มาท ากราฟวิ
เคราห์ได้อย่าง
น่าสนใจ และ
น่าเชื่อถือ 

นักเรียนได้ข้อสรุป
จากการลงพ้ืนที่
จริง และน าข้อมูล
มาท ากราฟวิ
เคราห์ได้อย่าง
น่าสนใจ 

นักเรียนได้ข้อสรุป
จากการลงพ้ืนที่
จริง และน าข้อมูล
มาท ากราฟวิ
เคราห์ 

นักเรียนไม่ได้
ข้อสรุปจากการลง
พ้ืนที่จริง  
ไมส่ามารถน า
ข้อมูลมาท ากราฟ
วิเคราะห์ได้ 
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 10.3 จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 3 นักเรียนมีวัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์สุจริต และมุ่งมั่นในการท างาน (Attitude) 
        แบบประเมิน Attitude 

ที ่ ชื่อ-สกลุ รำยกำรประเมิน ระดับคุณภำพ
เฉลี่ย 

(คิดทศนิยมตำม
หลักกำร

คณิตศำสตร์) 

ผลกำร
ประเมิน
ควำมรู้ 

ผ่ำนเกณฑ์
ระดับ 2 
(พอใช้) 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 

1 เด็กชายเจษฎา  จิ๋วสายแจ่ม       
2 เด็กชายคุณานนท์  โตพุ่ม       
3 เด็กชายบรรพต  มะลิเทิน       
4 เด็กชายภูธเนศ  แสงค า       
5 เด็กชายรัตติเทพ  ศรี

สงคราม 
      

6 เด็กชายธีรโชติ  ทองเครือ       
7 เด็กหญิงบุญฑริกา  รอดคุ้ม       
8 เด็กหญิงพลอยสวย  จันทร์

โชต ิ
      

9 เด็กหญิงมณีทิพย์  ถาวร       
 
        เกณฑ์การประเมิน Attitude 

รำยกำรประเมิน ระดับคุณภำพ 
4 ดีมำก 3 ดี 2 พอใช้ 1 ปรับปรุง 

1. มีวินัย เข้าเรียนตรงเวลา 
และส่งงานตรงเวลา 
สม่ าเสมอและ
ส่งเสริมให้เพ่ือนมี
วินัย 

เข้าเรียนตรงเวลา 
และส่งงานตรง
เวลา 
สม่ าเสมอ 

เข้าเรียนตรงเวลา 
และส่งงานตรงเวลา 
เป็นส่วนมาก 

เข้าเรียนตรงเวลา 
และส่งงานตรงเวลา 
เป็นส่วนน้อย 

2. ใฝ่เรียนรู้ มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ทุกครั้ง และส่งเสริม
ให้เพ่ือนใฝ่เรียนรู้ 
 

มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทุกครั้ง 

มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
เป็นส่วนมาก 

มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
เป็นส่วนน้อย 

3. มุ่งม่ันในการ
ท างาน 

นักเรียนมุ่งมั่น และ
ท าตามแผนที่วางไว้
จนท าให้ประสบ
ความส าเร็จตาม
เป้าหมาย และมีการ
ช่วยเหลือผู้อื่น 

นักเรียนมุ่งมั่น 
และท าตามแผนที่
วางไว้จนท าให้
ประสบ
ความส าเร็จตาม
เป้าหมาย  

นักเรียนมุ่งมั่น และ
ท าตามแผนที่วางไว้
จนท าให้ประสบ
ความส าเร็จตาม
เป้าหมาย แต่ต้อง
ได้รับการช่วยเหลือ
จากผู้อื่นบ้าง 

นักเรียนไม่มุ่งม่ัน 
และไม่มีการวางแผน
ในการท างานให้
ประสบความส าเร็จ 
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11. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................ ......................................................................................................  
 
        ลงชื่อ...................................................... 
           (นางการเวก ไชยโอชะ) 
        ต าแหน่ง................................................. 
12. บันทึกหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ 
   12.1 ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ 
.................................................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................ ...................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
   12.2 ปัญหำ/อุปสรรค 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................ ..............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
   12.3 แนวทำงแก้ไข 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................. ............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
        ครูผู้สอน................................................ 
            (..........................................) 
        วันที่บันทึก............................................. 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 3 
รำยวิชำ ผักพ้ืนถิ่นสร้างรายได้                รหัสวิชำ ง23239              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ การงานอาชีพ 
โรงเรียน วังหินกิตติวิทยาคม       ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3                        ภำคเรียนที ่1 ปีกำรศึกษำ 2565 
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3                เรื่อง การปลูกและการดูแลรักษา                   เวลำ 500 นาที (10 คาบ) 
แผนกำรเรียนรู้เรื่อง การปลูกและการดูแลรักษา                                    ผู้สอน..................................... 
วันที่สอน................................................................................ .............................................................................. 

 
1. ผลกำรเรียนรู้ 
5) อธิบายและปฏิบัติการเลือกพ้ืนที่และเตรียมดินให้เหมาะสมกับชนิดของปลูกพืชผักสวนครัวได้ 
6) ปลูกพืชผักสวนครัวชนิดต่าง ๆ ได้อย่างน้อย  3 ชนิด 
2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 1) นักเรียนอธิบายการเลือกพ้ืนที่และเตรียมดิน และบันทึกการผลการเจริญเติบโตของผักสวนครัว โดย
การท า infographic ผ่านโปรแกรม canva (Knowledge) 
 2) นักเรียนปฏิบัติการเตรียมดิน ปลูกผักสวนครัว และดูแลรักษาผักสวนครัวจนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
ได้ (Practice) 
 3) นักเรียนมีวัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งม่ันในการท างาน (Attitude) 
3. สำระกำรเรียนรู้ 
   วิธีกำรเตรียมดินส ำหรับกำรปลูกพืชผัก 
1. กำรเตรียมกำรก่อนปลูกพืชผัก 
   1) พิจารณาดูเสียก่อนว่าพืชผักที่จะน ามาปลูกชอบดินลักษณะใด เมื่อเลือกต้นไม้ที่ชอบสภาพและลักษณะดิน
ได้แล้ว ก็จะต้องเตรียมดินปลูกในหลุมนั้น โดยการขุดหลุมเล็กหรือใหญ่ตามขนาดของต้นไม้ ควรขุดหลุมกว้าง
หรือลึกเท่ากับความยาวของรากแก้ว เมื่อขุดดินแล้วก็ตากดินนั้นไว้ที่ปากหลุม ประมาณ 1 สัปดาห์ เพ่ือก าจัด
วัชพืชออกไป 
   2) เมื่อตากดินไว้ 1 สัปดาห์แล้ว ให้ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ 1 ส่วน ปูนขาว 1 ส่วน ผสมกับดินให้เข้ากัน 
แล้วน าใส่ก้นหลุม น าต้นไม้ท่ีเตรียมไว้ปลูกวางลงบนดินที่ผสมไว้ และปักหลักผูกกับต้นไม้ไว้ไม่ให้ล้ม   
   3) เอาดินที่ขุดตากไว้ใส่ลงในหลุมดิน พลิกดินโดยเอาดินที่เป็นส่วนตอนบนใส่ลงไปข้างล่าง เอาดินส่วนล่าง
ก้นหลุมกลบไว้ข้างบน กดให้แน่น เพ่ือไม่ให้ต้นไม้เอนไปมา หาวัตถุพวกหญ้าแห้ง แกลบ ฟาง คลุมดินไว้ เพ่ือ
ช่วยรักษาความชุ่มชื้น แล้วรดน้ าให้ชุ่ม 
   4) ควรจะปลูกในตอนเย็น และถ้าต้นไม้นั้น เป็นต้นไม้ที่ถอนกล้า หรือเป็นต้นเล็กมาปลูก ต้องท าที่ก าบังแดด
จนกว่าต้นไม้จะทรงตัวได้ 
2. กำรปลูกพืชผักในแปลง  
   1) ก่อนปลูก ต้องท าแปลงขนาดกว้างยาวตามพ้ืนที่ แต่ความกว้างไม่ควรเกิน 1 เมตร ถ้าแปลงกว้างไปจะท า
ให้ดูแลรักษายาก ให้ท าการขุดดินตามขนาดที่ก าหนดไว้ และเก็บวัชพืชที่อยู่ในดินออกให้หมด ตากดินให้แห้ง 
ประมาณ 1 สัปดาห์ แล้วท าการย่อยดินให้เป็นก้อนเล็กๆ ผสมดินด้วยปุ๋ยคอก ปูนขาว และปุ๋ยอินทรีย์ อย่างละ 
1 ส่วน เมื่อผสมได้แล้ว ให้ท าเป็นรูปแปลง เตรียมที่จะปลูกพืชผักต่อไป 
   2) ก่อนที่จะปลูก ต้องดูว่าต้นไม้ที่จะน ามาปลูกนั้น จะปลูกเป็นแถวติดกัน หรือห่างกัน ถ้าห่าง ก็ขุดดิน             
เป็นหลุมเล็กๆ ไว้ตามระยะท่ีพอเหมาะ ถ้าจะปลูกเป็นแถว ให้ท าดินให้เป็นรางติดต่อกันไป 
   3) การถอนกล้ามาปลูก ควรท าในตอนเย็น และควรขุดให้มีดินติดมาด้วย อย่าให้รากขาด ถ้ารากขาดจะท าให้
ต้นไม้โตช้า น าต้นกล้ามาปลูกลงในร่อง หรือหลุมนั้น เมื่อตั้งต้นกล้าลงในหลุมได้ที่แล้ว ก็เอาดินกลบกดดินให้
แน่น เพ่ือให้รากเกาะกับดิน ให้คลุมดินด้วยหญ้าหรือฟาง แล้วรดน้ าให้ชุ่ม และท าร่มเงาแก่ต้นกล้า จนกว่า             
ต้นจะทรงตัวได ้
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3. กำรปลูกต้นไม้ลงกระถำง  
   1) ก่อนที่จะปลูกต้นไม้ลงในกระถาง จะต้องเลือกกระถางให้มีขนาดพอเหมาะกับต้นไม้ เมื่อได้กระถางมาแล้ว 
ให้หากระเบื้องแตกปิดรูก้นกระถาง ทุบอิฐมอญเป็นก้อนเล็กๆ ใส่ลงก้นกระถาง สูงประมาณ 1 นิ้ว เพ่ือช่วย             
ในการระบายน้ าได้ดีข้ึน 
   2) ผสมดินส าหรับปลูก ดินร่วน 1 ส่วน ใบไม้ผุ 1 ส่วน ปุ๋ยคอก 1 ส่วน เอาดินที่ผสมแล้ว ใส่ลงไปประมาณ
ครึ่งกระถาง เอาต้นไม้วางลง แล้วเอาดินที่ผสมไว้ใส่ลงเกือบเต็มกระถาง กดดินให้แน่น เพ่ือไม่ให้ต้นไม้ล้ม รดน้ า
ให้ชุ่ม แล้ววางในที่ร่ม หรือพักไว้ในเรือนต้นไม้จนกว่าต้นไม้จะทรงตัว แล้วจึงน าออกไปวางเป็นไม้ประดับได้ 
4. สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด 
- ปฏิบัติการเตรียมดิน  เพาะกล้า  ปลูก  บ ารุงดูแลรักษา การใส่ปุ๋ย  การรดน้ า การป้องกันก าจัดศัตรูพืช  
5. สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนและคุณลักษะอันพึงประสงค์ 

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด   
   1) ทักษะการวัด 
   2) ทักษะการสังเกต 
   3) ทักษะการทดลอง 
   4) ทักษะการใช้จ านวน   
   5) ทักษะการสื่อสาร 
   6) ทักษะการวิเคราะห์ 
   7) ทักษะการค านวณ  
   8) ทักษะการท างานร่วมกัน 
   9) ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 
  10) ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

1. มีวินัย รับผิดชอบ   
2. ใฝ่เรียนรู้  
3. ซื่อสัตย์ สุจริต 
4. มุ่งม่ันในการท างาน 
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7. กิจกรรมกำรเรียนรู้ (แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : แบบ GPAS 5 Steps) 
 STEP 1 สังเกต รวบรวมข้อมูล (Gathering) 
 1. นักเรียนทบทวนความรู้เดิม เรื่อง การเตรียมดิน การปลูกและการดูแลรักษาพืชผักสวนครัว แต่ละชนิด
ที่ได้วิเคราะห์ความต้องการของตลาดมาแล้ว จ านวน 3 ชนดิ  
 2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน เพื่อจะได้ท ากิจกรรมกลุ่ม 
 STEP 2 วิเคระห์และสรุปความรู้ (Processing) 
 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มท า งำนที่ 3 เรื่อง กำรปลูกและกำรดูแลรักษำ โดยแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์การ
เตรียมดิน การปลูก และการดูแลรักษา ในแต่ละช่วง ในรูปแบบของการจัดบันทึกการเจริญเติบโตของพืช 
ตลอดการปลูก ในรูปแบบที่นักเรียนก าหนดเอง ผ่านโปรแกรม canva 
 STEP 3 ปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ (Applying and Constructing the Knowledge) 
 5. นักเรียนทุกกลุ่มช่วยกันเตรียมดิน และลงมือปลูกและดูแลผักสวนครัว จนสามารถเก็บเกี่ยวได้  
 6. ทุกกลุ่มช่วยกันวางแผนเพ่ือแบ่งหน้าที่การดูแลต้นไม้หลังจากปลูกเสร็จแล้ว  
 STEP 4 สื่อสารและน าเสนอ (Applying to Communication Skill) 
 7. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการปลูก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ผ่าน Padlet ของรายวิชา เพื่อให้ครูเข้าไป
ประเมินผลงาน 
 STEP 5 ประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Self-Regulating) 
 8. นักเรียนเผยแพร่ผลงาน infographic ที่จัดท าใน Platform ออนไลน์ เช่น กลุ่มของโรงเรียน 
facebook เพ่ือให้นักเรียนชั้นอ่ืน ได้เรียนรู้พฤติกรรมของพืชและการเจริญเติบโตของพืช 
 9. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังเรียน ในประเด็นต่อไปนี้ 
  1) สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
  2) นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  3) เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  4) นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
  5) นักเรียนจะน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้
     อย่างไร 
8. สื่อ/แหล่งกำรเรียนรู้ 
   8.1 สื่อกำรเรียนรู้ 
 1) งานที่ 3 การปลูกและการดูแลรักษา 
 2) Google  
 3) Canva 
 4) Padlet 
   8.2 แหล่งเรียนรู้ 
 1) ห้องสมุด 
 2) ห้องเรียน 
 3) อินเตอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | 65 

 

 หลกัสตูรการศกึษาเพื่อการพฒันาผู้ เรียนในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (TAK for SDGs) 

9. กำรวัดและประเมินผล 
รำยกำรวัด วิธีกำรวัด เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 

1) นักเรียนอธิบายการ
เลือกพ้ืนที่และเตรียมดิน 
และบันทึกการผลการ
เจริญเติบโตของผักสวน
ครัว โดยการท า 
infographic ผ่าน
โปรแกรม canva 
(Knowledge) 

1. ตรวจผลงานจาก 
Canva ที่ Upload ไป
ยัง Padlet 
 

1. แบบประเมิน 
Knowledge 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 

2) นักเรียนปฏิบัติการ
เตรียมดิน ปลูกผักสวน
ครัว และดูแลรักษาผัก
สวนครัวจนสามารถเก็บ
เกี่ยวผลผลิตได้ 
(Practice) 

1. ประเมินจาก
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

1. แบบประเมิน 
Knowledge 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 

3) นักเรียนมีวัย ใฝ่
เรียนรู้ ซื่อสัตย์สุจริต 
และมุ่งมั่นในการท างาน 
(Attitude) 

1. สังเกตจากพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

1. แบบประเมิน Attitude ผ่านเกณฑ์ระดับ 2 
พอใช้ 

10. แบบประเมินเกณฑ์กำรประเมินเชิงคุณภำพตำมจุดประสงค์ 
   10.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 1 นักเรียนอธิบายการเลือกพ้ืนที่และเตรียมดิน และบันทึกการผลการ
เจริญเติบโตของผักสวนครัว โดยการท า infographic ผ่านโปรแกรม canva (Knowledge) 
        แบบประเมิน Knowledge 

ที ่ ชื่อ-สกุล คะแนนที่ได ้
(คะแนนเต็ม 8 

คะแนน) 

ร้อยละของ
คะแนนที่ได ้

ผลกำรประเมินควำมรู้ 
ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 60 (4.8 

คะแนน) 
1 เด็กชายเจษฎา  จิ๋วสายแจ่ม    
2 เด็กชายคุณานนท์  โตพุ่ม    
3 เดก็ชายบรรพต  มะลิเทิน    
4 เด็กชายภูธเนศ  แสงค า    
5 เด็กชายรัตติเทพ  ศรี

สงคราม 
   

6 เด็กชายธีรโชติ  ทองเครือ    
7 เด็กหญิงบุญฑริกา  รอดคุ้ม    
8 เด็กหญิงพลอยสวย  จันทร์

โชต ิ
   

9 เด็กหญิงมณีทิพย์  ถาวร    
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    เกณฑ์การประเมิน Knowledge 
รำยกำรประเมิน ระดับคุณภำพ 

4 ดีมำก 3 ดี 2 พอใช้ 1 ปรับปรุง 
1. เนื้อหา เนื้อหาครอบคลุม 

ถูกต้อง ชัดเจน 
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 
ท าความเข้าใจได้
ง่าย 

เนื้อหาครอบคลุม 
ถูกต้อง ชัดเจน 
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 

เนื้อหาครอบคลุม 
ถูกต้อง สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์
ได้จริง 

เนื้อหาครอบคลุม 
แต่ไม่ถูกต้อง  

2. องค์ประกอบ สวยงาม ชัดเจน 
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ท า
ความเข้าใจได้ง่าย 

สวยงาม ชัดเจน 
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  

สวยงาม ชัดเจน  สวยงาม  

   10.2 จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 2 นักเรียนปฏิบัติการเตรียมดิน ปลูกผักสวนครัว และดูแลรักษาผักสวนครัวจน
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ (Practice) 
        แบบประเมิน Practice 

ที ่ ชื่อ-สกุล คะแนนที่ได ้
(คะแนนเต็ม 8 

คะแนน) 

ร้อยละของ
คะแนนที่ได ้

ผลกำรประเมินควำมรู้ 
ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 60 (4.8 

คะแนน) 
1 เด็กชายเจษฎา  จิ๋วสายแจ่ม    
2 เด็กชายคุณานนท์  โตพุ่ม    
3 เด็กชายบรรพต  มะลิเทิน    
4 เด็กชายภูธเนศ  แสงค า    
5 เด็กชายรัตติเทพ  ศรี

สงคราม 
   

6 เด็กชายธีรโชติ  ทองเครือ    
7 เด็กหญิงบุญฑริกา  รอดคุ้ม    
8 เด็กหญิงพลอยสวย  จันทร์

โชต ิ
   

9 เด็กหญิงมณีทิพย์  ถาวร    
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | 67 

 

 หลกัสตูรการศกึษาเพื่อการพฒันาผู้ เรียนในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (TAK for SDGs) 

 เกณฑ์การประเมิน Attitude 
รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 3 ดี 2 พอใช้ 1 ปรับปรุง 
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
กลุ่ม 

นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการท างาน
กลุ่ม มีบทบาท
หน้าที่ และปฏิบัติ
ตามหน้าที่ได้
อย่างดีและ
ต่อเนื่อง สมาชิก
ในกลุ่มมีความ
สามัคคี 

นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการท างาน
กลุ่ม มีบทบาท
หน้าที่ และปฏิบัติ
ตามหน้าที่ได้
อย่างดี สมาชิกใน
กลุ่มมีความ
สามัคคี 

นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการท างาน
กลุ่ม มีบทบาท
หน้าที่ และปฏิบัติ
ตามหน้าที่ได้
พอใช้ ต้องได้รับ
การกระตุ้นจาก
ผู้อื่น  

นักเรียนไม่มีส่วน
ร่วมในการท างาน
กลุ่ม ท าให้กลุ่ม
ขาดความสามัคคี  

2. การปฏิบัติการ
เตรียมดิน ปลูกผักสวน
ครัว และดูแลผักสวน
ครัว 

นักเรียนปฏิบติได้
อย่างถูกต้อง 
ช านาญ และผัก
สวนครัวสามารถ
เจริญเติบโต และ
มีคุณภาพที่ดี 

นักเรียนปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง 
ช านาญ และผัก
สวนครัวสามารถ
เจริญเติโตได้ 

นักเรียนปฏิบัติได้
ถูกต้อง และผัก
สวนครัวสามารถ
เจริญเติบโตได้ 

นักเรยีนไม่
สามารถปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง ผัก
สวนครัวไม่
สามารถ
เจริญเติบโตได้ 

10.3 จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 3 นักเรียนมีวัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์สุจริต และมุ่งมั่นในการท างาน (Attitude) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ รำยกำรประเมิน ระดับคุณภำพ
เฉลี่ย 

(คิดทศนิยมตำม
หลักกำร

คณิตศำสตร์) 

ผลกำร
ประเมิน
ควำมรู้ 

ผ่ำนเกณฑ์
ระดับ 2 
(พอใช้) 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 

1 เด็กชายเจษฎา  จิ๋วสายแจ่ม       
2 เด็กชายคุณานนท์  โตพุ่ม       
3 เด็กชายบรรพต  มะลิเทิน       
4 เด็กชายภูธเนศ  แสงค า       
5 เด็กชายรัตติเทพ  ศรี

สงคราม 
      

6 เด็กชายธีรโชติ  ทองเครือ       
7 เด็กหญิงบุญฑริกา  รอดคุ้ม       
8 เด็กหญิงพลอยสวย  จันทร์

โชต ิ
      

9 เด็กหญิงมณีทิพย์  ถาวร       
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 แบบประเมิน Attitude 
เกณฑ์การประเมิน Attitude 

รำยกำรประเมิน ระดับคุณภำพ 
4 ดีมำก 3 ดี 2 พอใช้ 1 ปรับปรุง 

1. มวีินัย เข้าเรียนตรงเวลา 
และส่งงานตรง
เวลา 
สม่ าเสมอและ
ส่งเสริมให้เพ่ือนมี
วินัย 

เข้าเรียนตรงเวลา 
และส่งงานตรง
เวลา 
สม่ าเสมอ 

เข้าเรียนตรงเวลา 
และส่งงานตรง
เวลา 
เป็นส่วนมาก 

เข้าเรียนตรงเวลา 
และส่งงานตรง
เวลา 
เป็นส่วนน้อย 

2. ใฝ่เรียนรู้ มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทุกครั้ง 
และส่งเสริมให้
เพ่ือนใฝ่เรียนรู้ 
 

มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทุกครั้ง 

มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เป็น
ส่วนมาก 

มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เป็นส่วน
น้อย 

3. มุ่งม่ันในการท างาน นักเรียนมุ่งมั่น 
และท าตามแผนที่
วางไว้จนท าให้
ประสบ
ความส าเร็จตาม
เป้าหมาย และมี
การช่วยเหลือ
ผู้อื่น 

นักเรียนมุ่งมั่น 
และท าตามแผนที่
วางไว้จนท าให้
ประสบ
ความส าเร็จตาม
เป้าหมาย  

นักเรียนมุ่งมั่น 
และท าตามแผนที่
วางไว้จนท าให้
ประสบ
ความส าเร็จตาม
เป้าหมาย แต่ต้อง
ได้รับการ
ช่วยเหลือจาก
ผู้อื่นบ้าง 

นักเรียนไม่มุ่งม่ัน 
และไม่มีการ
วางแผนในการ
ท างานให้ประสบ
ความส าเร็จ 

 

11. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................................... .......... 
 
        ลงชื่อ...................................................... 
           (............................................) 
        ต าแหน่ง................................................. 
 
12. บันทึกหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ 
   12.1 ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ 
................................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................... .........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
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   12.2 ปัญหำ/อุปสรรค 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
   12.3 แนวทำงแก้ไข 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................. ............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
        ครูผู้สอน................................................ 
            (..........................................) 
        วันที่บันทึก............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 4 
รำยวิชำ ผักพ้ืนถิ่นสร้างรายได้                รหัสวิชำ ง23239              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ การงานอาชีพ 
โรงเรียน วังหินกิตติวิทยาคม       ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3                        ภำคเรียนที ่1 ปีกำรศึกษำ 2565 
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4                เรื่อง การเก็บเกี่ยว                              เวลำ 100 นาที (2 คาบ) 
แผนกำรเรียนรู้เรื่อง การเก็บเกี่ยว             ผู้สอน....................................... 
วันที่สอน...................................................................................................... ........................................................ 

 
1. ผลกำรเรียนรู้ 
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8) ปฏิบัติการเก็บเกี่ยวและเก็บรักษาผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว 
2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 1) นักเรียนอธิบายวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยใช้โปรแกรม canva (Knowledge) 
 2) นักเรียนปฏิบัติการเก็บเกี่ยวและเก็บรักษาผลผลิตหลังการเก็บเก่ียว (Practice) 
 3) นักเรียนมีวัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งม่ันในการท างาน (Attitude) 
3. สำระกำรเรียนรู้ 
 การเก็บเกี่ยวผลผลิต คือ การน าผลผลิตที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วมาใช้ประโยชน์ 
4. สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด 
- การเก็บเกี่ยว พืชผักแต่ละชนิด การจัดเก็บการบรรจุเพ่ือส่งไปจ าหน่าย 
5. สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนและคุณลักษะอันพึงประสงค์ 

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
  
   1) ทักษะการวัด 
   2) ทักษะการสังเกต 
   3) ทักษะการทดลอง 
   4) ทักษะการใช้จ านวน 
  
   5) ทักษะการสื่อสาร 
   6) ทักษะการวิเคราะห์ 
   7) ทักษะการค านวณ  
   8) ทักษะการท างานร่วมกัน 
   9) ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 
  10) ทักษะการตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

1. มีวินัย รับผิดชอบ   
2. ใฝ่เรียนรู้  
3. ซื่อสัตย์ สุจริต 
4. มุ่งม่ันในการท างาน 

 
 
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้ (แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : แบบ GPAS 5 Steps) 
 STEP 1 สังเกต รวบรวมข้อมูล (Gathering) 
 1. นักเรียนทบทวนความรู้เดิม เรื่อง การเก็บเกี่ยวผลผลิตของผักสวนครัว จ านวน 3 ชนิด ที่เลือกปลูก 
 2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน เพื่อจะได้ท ากิจกรรมกลุ่ม 
 STEP 2 วิเคระห์และสรุปความรู้ (Processing) 
 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มท า งำนที่ 4 เรื่อง กำรเก็บเกี่ยว โดยแต่ละกลุ่มร่วมกนันักเรียนอธิบายวิธีการเก็บ
เกี่ยวผลผลิต ในรูปแบบที่นักเรียนก าหนดเอง ผ่านโปรแกรม canva 
 STEP 3 ปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ (Applying and Constructing the Knowledge) 
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 5. นักเรียนทุกกลุ่มช่วยกันเก็บเกี่ยวผลผลิตตามวิธีการที่นักเรียนได้ศึกษามา   
 6. นักเรียนบรรจุภัณฑ์ผลผลิตที่ได้เพ่ือเตรียมน าไปจ าหน่าย ตามร้านค้าที่ได้วิเคราะห์ความต้องการของ
ตลาด ทั้งในรูปแบบออนไลน์หรือขายส่งร้านค้าในท้องถิ่น 
 STEP 4 สื่อสารและน าเสนอ (Applying to Communication Skill) 
 7. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการการศึกษาวิธีการเก็บเก่ียว และการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ผ่าน 
Padlet ของรายวิชา เพื่อให้ครูเข้าไปประเมินผลงาน 
 STEP 5 ประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Self-Regulating) 
 8. นักเรียนเผยแพร่ผลงาน infographic ที่จัดท าใน Platform ออนไลน์ เช่น กลุ่มของโรงเรียน 
facebook เพ่ือให้นักเรียนชั้นอ่ืน ได้เรียนรู้พฤติกรรมของพืชและการเจริญเติบโตของพืช 
 9. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังเรียน ในประเด็นต่อไปนี้ 
  1) สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
  2) นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  3) เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  4) นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
  5) นักเรียนจะน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้
     อย่างไร 
8. สื่อ/แหล่งกำรเรียนรู้ 
   8.1 สื่อกำรเรียนรู้ 
 1) งานที่ 3 การปลูกและการดูแลรักษา 
 2) Google  
 3) Canva 
 4) Padlet 
   8.2 แหล่งเรียนรู้ 
 1) ห้องสมุด 
 2) ห้องเรียน 
 3) อินเตอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
9. กำรวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1) นักเรียนอธิบาย
วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
โดยใช้โปรแกรม canva 
(Knowledge) 

1. ตรวจผลงานจาก 
Canva ที่ Upload ไป
ยัง Padlet 
 

1. แบบประเมิน 
Knowledge 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 

2) นักเรียนปฏิบัติการ 1. ประเมินจาก 1. แบบประเมิน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 
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รายการวัด วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
เก็บเก่ียวและเก็บรักษา
ผลผลิตหลังการเก็บเก่ียว 
(Practice) 

พฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

Knowledge 

3) นักเรียนมีวัย ใฝ่
เรียนรู้ ซื่อสัตย์สุจริต 
และมุ่งมั่นในการท างาน 
(Attitude) 

1. สังเกตจากพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

1. แบบประเมิน Attitude ผ่านเกณฑ์ระดับ 2 
พอใช้ 

 
10. แบบประเมินเกณฑ์กำรประเมินเชิงคุณภำพตำมจุดประสงค์ 
   10.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 1 นักเรียนวิเคราะห์ ออกแบบ ตัดสินใจเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม โดยการ
ท า infographic ผ่านโปรแกรม canva (Knowledge) 
        แบบประเมิน Knowledge 

ที ่ ชื่อ-สกุล คะแนนที่ได้  
(คะแนนเต็ม 8 
คะแนน) 

ร้อยละของ
คะแนนที่ได้ 

ผลการประเมินความรู้ 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 (4.8 
คะแนน) 

1 เด็กชายเจษฎา  จิ๋วสายแจ่ม    
2 เด็กชายคุณานนท์  โตพุ่ม    
3 เด็กชายบรรพต  มะลิเทิน    
4 เด็กชายภูธเนศ  แสงค า    
5 เด็กชายรัตติเทพ  ศรี

สงคราม 
   

6 เด็กชายธีรโชติ  ทองเครือ    
7 เด็กหญิงบุญฑริกา  รอดคุ้ม    
8 เด็กหญิงพลอยสวย  จันทร์

โชต ิ
   

9 เด็กหญิงมณีทิพย์  ถาวร    
 
 
 
 
 
 
 
        เกณฑ์การประเมิน Knowledge 

รำยกำรประเมิน ระดับคุณภำพ 
4 ดีมำก 3 ดี 2 พอใช้ 1 ปรับปรุง 

1. เนื้อหา เนื้อหา
ครอบคลุม 
ถูกต้อง 
ชัดเจน 

เนื้อหา
ครอบคลุม 
ถูกต้อง 
ชัดเจน 

เนื้อหา
ครอบคลุม 
ถูกต้อง 
สามารถ

เนื้อหา
ครอบคลุม แต่
ไม่ถูกต้อง  
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รำยกำรประเมิน ระดับคุณภำพ 
4 ดีมำก 3 ดี 2 พอใช้ 1 ปรับปรุง 

สามารถ
น าไปใช้
ประโยชน์ได้
จริง 
ท าความเข้าใจ
ได้ง่าย 

สามารถ
น าไปใช้
ประโยชน์ได้
จริง 

น าไปใช้
ประโยชน์ได้
จริง 

2. องค์ประกอบ สวยงาม 
ชัดเจน เป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย ท า
ความเข้าใจได้
ง่าย 

สวยงาม 
ชัดเจน เป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย  

สวยงาม 
ชัดเจน  

สวยงาม  

10.2 จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 2 นักเรียนปฏิบัติการเก็บเกี่ยวและเก็บรักษาผลผลิตหลังการเก็บเก่ียว(Practice) 
          แบบประเมิน Practice 

ที ่ ชื่อ-สกุล คะแนนที่
ได้ 

(คะแนน
เต็ม 4 

คะแนน) 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
ที่ได้ 

ผลกำรประเมินควำมรู้ 
ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 60 (2.4 

คะแนน) 

1 เด็กชายเจษฎา  จิ๋วสายแจ่ม    
2 เด็กชายคุณานนท์  โตพุ่ม    
3 เด็กชายบรรพต  มะลิเทิน    
4 เด็กชายภูธเนศ  แสงค า    
5 เด็กชายรัตติเทพ  ศรีสงคราม    
6 เด็กชายธีรโชติ  ทองเครือ    
7 เด็กหญิงบุญฑริกา  รอดคุ้ม    
8 เด็กหญิงพลอยสวย  จันทร์โชติ    
9 เด็กหญิงมณีทิพย์  ถาวร    

 
         
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน Attitude 
รำยกำร
ประเมิน 

ระดับคุณภำพ 
4 ดีมำก 3 ดี 2 พอใช้ 1 ปรับปรุง 

1. การเก็บ
เกี่ยว 

นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติการเก็บเกี่ยว

นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติการเก็บเกี่ยวได้

นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติการเก็บเกี่ยวได้

นักเรียนไม่สามรถ
ปฏิบัติการเก็บเกี่ยว  
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รำยกำร
ประเมิน 

ระดับคุณภำพ 
4 ดีมำก 3 ดี 2 พอใช้ 1 ปรับปรุง 

ได้อย่างถูกต้อง 
คล่องแคล่ว และ
ผลผลติไมไ่ดร้ับ
ความเสยีหาย 

อย่างถูกต้อง 
คล่องแคล่ว  

อย่างถูกต้อง 

   10.3 จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 3 นักเรียนมีวัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์สุจริต และมุ่งมั่นในการท างาน (Attitude) 
        แบบประเมิน Attitude 

ที ่ ชื่อ-สกลุ รำยกำรประเมิน ระดับคุณภำพ
เฉลี่ย 

(คิดทศนิยมตำม
หลักกำร

คณิตศำสตร์) 

ผลกำร
ประเมิน
ควำมรู้ 

ผ่ำนเกณฑ์
ระดับ 2 
(พอใช้) 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 

1 เด็กชายเจษฎา  จิ๋วสายแจ่ม       
2 เด็กชายคุณานนท์  โตพุ่ม       
3 เด็กชายบรรพต  มะลิเทิน       
4 เด็กชายภูธเนศ  แสงค า       
5 เด็กชายรัตติเทพ  ศรี

สงคราม 
      

6 เด็กชายธีรโชติ  ทองเครือ       
7 เด็กหญิงบุญฑริกา  รอดคุ้ม       
8 เด็กหญิงพลอยสวย  จันทร์

โชต ิ
      

9 เด็กหญิงมณีทิพย์  ถาวร       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        เกณฑ์การประเมิน Attitude 

รำยกำรประเมิน ระดับคุณภำพ 
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4 ดีมำก 3 ดี 2 พอใช้ 1 ปรับปรุง 
1. มีวินัย เข้าเรียนตรงเวลา 

และส่งงานตรง
เวลา 
สม่ าเสมอและ
ส่งเสริมให้เพ่ือนมี
วินัย 

เข้าเรียนตรงเวลา 
และส่งงานตรง
เวลา 
สม่ าเสมอ 

เข้าเรียนตรงเวลา 
และส่งงานตรง
เวลา 
เป็นส่วนมาก 

เข้าเรียนตรงเวลา 
และส่งงานตรง
เวลา 
เป็นส่วนน้อย 

2. ใฝ่เรียนรู้ มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทุกครั้ง 
และส่งเสริมให้
เพ่ือนใฝ่เรียนรู้ 
 

มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทุกครั้ง 

มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เป็น
ส่วนมาก 

มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เป็นส่วน
น้อย 

3. มุ่งม่ันในการท างาน นักเรียนมุ่งมั่น 
และท าตามแผนที่
วางไว้จนท าให้
ประสบ
ความส าเร็จตาม
เป้าหมาย และมี
การช่วยเหลือ
ผู้อื่น 

นักเรียนมุ่งมั่น 
และท าตามแผนที่
วางไว้จนท าให้
ประสบ
ความส าเร็จตาม
เป้าหมาย  

นักเรียนมุ่งมั่น 
และท าตามแผนที่
วางไว้จนท าให้
ประสบ
ความส าเร็จตาม
เป้าหมาย แต่ต้อง
ได้รับการ
ช่วยเหลือจาก
ผู้อื่นบ้าง 

นักเรียนไม่มุ่งม่ัน 
และไม่มีการ
วางแผนในการ
ท างานให้ประสบ
ความส าเร็จ 

 

 
11. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
        ลงชื่อ...................................................... 
           (............................................) 
        ต าแหน่ง................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. บันทึกหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ 
   12.1 ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ 
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................................................................................................................................ .............................................. 

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

............................................................................................................................. ................................................. 
 
   12.2 ปัญหำ/อุปสรรค 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................................. . 
............................................................................................................................. ................................................. 
   12.3 แนวทำงแก้ไข 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................. ............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
        ครูผู้สอน................................................ 
            (..........................................) 
        วันที่บันทึก............................................. 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 5 
รำยวิชำ ผักพ้ืนถิ่นสร้างรายได้                รหัสวิชำ ง23239              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ การงานอาชีพ 
โรงเรียน วังหินกิตติวิทยาคม       ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3                        ภำคเรียนที ่1 ปีกำรศึกษำ 2565 
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 5                เรื่อง การตลาด                                          เวลำ 200 นาที (4 คาบ) 
แผนกำรเรียนรู้เรื่อง การตลาด                                                        ผู้สอน..................................... 
วันที่สอน.............................................................. ................................................................................................  

 
1. ผลกำรเรียนรู้ 

9) วิเคราะห์ ออกแบบ การโฆษณาสินค้า 
10) ปฏิบัติการค านวณค่าใช้จ่าย ก าไร ต้นทุน  การก าหนดราคาขาย การจัดจ าหน่ายพืชผักสวนครัว               

ในรูปแบบออนไลน์หรือขายส่งร้านค้าในท้องถิ่น 
2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 1) นักเรียนอธิบายสินค้าผ่านการโฆษณาสินค้า โดยการท า infographic ผ่านโปรแกรม canva (Knowledge) 
 2) นักเรียนปฏิบัติการก าหนดราคาขาย ขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์และขายส่งร้านค้า ค านวณค่าใช้จ่าย ก า ไร 
ต้นทุน (Practice) 
 3) นักเรียนมีวัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน (Attitude) 
3. สำระกำรเรียนรู้ 

1. โฆษณำ คือ การเผยแพร่ข้อความออกไปยังสาธารณชน 
2. กำรตลำด คือ กระบวนการของการสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการไปยังลูกค้า การตลาดอาจ

ถูกตีความว่าเป็นศิลปะแห่งการขายสินค้าในบางครั้ง แต่การขายนั้นเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ส่วนหนึ่งของการตลาด 
3. ก ำไร คือ ผลที่ได้มากกกว่าต้นทุน 
4. ต้นทุน คือ มูลค่า ที่คิดเป็นเงิน ซึ่งใช้จ่ายหรือสิ้นเปลืองไปในการด าเนินงานหรือการผลิต ทั้งทางตรง

หรือทางอ้อม และไม่สามารถจะน าไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนได้อีก 
5. รำยรับ คือ รายได้ที่ได้รับเข้ามาจากการท าธุรกิจ รวมถึงผลประโยชน์ที่สืบเนื่องจากการท าธุรกิจด้วย 
6. รำยจ่ำย คือ เงินที่ถูกจ่ายออกไปเพ่ือใช้ในกิจการนั้นๆ 
 

4. สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด 
- การค านวณค่าใช้จ่าย ก าไร ต้นทุนก าหนดราคา และจ าหน่ายในท้องถิ่น 
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5. สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนและคุณลักษะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด   
   1) ทักษะการวัด 
   2) ทักษะการสังเกต 
   3) ทักษะการทดลอง 
   4) ทักษะการใช้จ านวน   
   5) ทักษะการสื่อสาร 
   6) ทักษะการวิเคราะห ์
   7) ทักษะการค านวณ  
   8) ทักษะการท างานร่วมกัน 
   9) ทักษะการน าความรูไ้ปใช้ 
  10) ทักษะการตีความหมายข้อมลูและลงข้อสรุป 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

1. มวีินัย รับผิดชอบ   
2. ใฝ่เรียนรู ้  
3. ซื่อสัตย์ สุจริต 
4. มุ่งมั่นในการท างาน 

 
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้ (แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : แบบ GPAS 5 Steps) 
 STEP 1 สังเกต รวบรวมข้อมูล (Gathering) 
 1. นักเรียนศึกษาการออกแบบโฆษณาให้ดึงดูดผู้ซื้อจากใน google  
 2. นักเรียนศึกษาการตั้งราคาขาย การขายสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมความสามารถในการขาย 
 STEP 2 วิเคระห์และสรุปความรู้ (Processing) 
 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มท า งำนที่ 5 เรื่อง กำรตลำด โดยนักเรียนร่วมกันออกแบบโฆษณาเพ่ืออธิบายรายละเอียด
ของสินค้าให้น่าสนใจ ในรูปแบบที่นักเรียนเลือก อาจจะใช้ Padlet หรือท าคลิปวิดีโอเพ่ือโฆษณา แล้ว Upload 
ผลงานใน Padlet รายวิชา เพื่อให้ครูตรวจผลงาน 
 STEP 3 ปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ (Applying and Constructing the Knowledge) 
 5. นักเรียนช่วยกันขายสินค้าและบริการ โฆษณาในช่องทางต่าง ๆ บันทึกรายละเอียดการขายและน าเสนอครู ใน
รูปแบบที่นักเรียนถนัด  
 STEP 4 สื่อสารและน าเสนอ (Applying to Communication Skill) 
 6. นักเรียนส่งตัวแทนน าเสนอผลการขายในรูปแบบที่นักเรียนถนัด  
 STEP 5 ประเมินเพื่อเพ่ิมคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Self-Regulating) 
 7. นักเรียนเผยแพร่ผลงานการโฆษณาที่จัดท าใน Platform ออนไลน์ เช่น กลุ่มของโรงเรียน facebook เพ่ือให้
นักเรียนชั้นอื่น ได้เรียนรู้การออกแบบวิธีการท าโฆษณาขายสินค้า 
 8. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังเรียน ในประเด็นต่อไปนี้ 
  1) สิ่งทีน่ักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
  2) นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  3) เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  4) นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
  5) นักเรียนจะน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้ 
    อย่างไร 
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8. สื่อ/แหล่งกำรเรียนรู้ 
   8.1 สื่อกำรเรียนรู้ 
 1) งานที่ 3 การปลูกและการดูแลรักษา 
 2) Google  
 3) Canva 
 4) Padlet 
   8.2 แหล่งเรียนรู้ 
 1) ห้องสมุด 
 2) ห้องเรียน 
 3) อินเตอร์เน็ต 
9. กำรวัดและประเมินผล 

รำยกำรวัด วิธีกำรวัด เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 
1) นักเรียนอธิบายสินค้า
ผ่านการโฆษณาสินค้า 
โดยการท า infographic 
ผ่านโปรแกรม canva 
(Knowledge) 

1. ตรวจผลงานจาก 
Canva ที่ Upload ไป
ยัง Padlet 
 

1. แบบประเมิน 
Knowledge 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 

2) นักเรียนปฏิบัติการ
ก าหนดราคาขาย ขาย
สินค้าในรูปแบบ
ออนไลน์และขายส่ง
ร้านค้า ค านวณ
ค่าใช้จ่าย ก าไร ต้นทุน 
(Practice) 

1. ประเมินจาก
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

1. แบบประเมิน 
Knowledge 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 

3) นักเรียนมีวัย ใฝ่
เรียนรู้ ซื่อสัตย์สุจริต 
และมุ่งมั่นในการท างาน 
(Attitude) 

1. สังเกตจากพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

1. แบบประเมิน Attitude ผ่านเกณฑ์ระดับ 2 
พอใช้ 
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10. แบบประเมินเกณฑ์กำรประเมินเชิงคุณภำพตำมจุดประสงค์ 
   10.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 1 นักเรียนอธิบายสินค้าผ่านการโฆษณาสินค้า โดยการท า infographic ผ่าน
โปรแกรม canva (Knowledge) 
        แบบประเมิน Knowledge  

ที ่ ชื่อ-สกุล คะแนนที่ได้  
(คะแนนเต็ม 8 
คะแนน) 

ร้อยละของ
คะแนนที่ได้ 

ผลการประเมินความรู้ 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 (4.8 
คะแนน) 

1 เด็กชายเจษฎา  จิ๋วสายแจ่ม    
2 เด็กชายคุณานนท์  โตพุ่ม    
3 เด็กชายบรรพต  มะลิเทิน    
4 เด็กชายภูธเนศ  แสงค า    
5 เด็กชายรัตติเทพ  ศรี

สงคราม 
   

6 เด็กชายธีรโชติ  ทองเครือ    
7 เด็กหญิงบุญฑริกา  รอดคุ้ม    
8 เด็กหญิงพลอยสวย  จันทร์

โชต ิ
   

9 เด็กหญิงมณีทิพย์  ถาวร    
 
        เกณฑ์การประเมิน Knowledge 

รำยกำรประเมิน ระดับคุณภำพ 
4 ดีมำก 3 ดี 2 พอใช้ 1 ปรับปรุง 

1. เนื้อหา เนื้อหาครอบคลุม 
ถูกต้อง ชัดเจน 
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 
ท าความเข้าใจได้
ง่าย 

เนื้อหาครอบคลุม 
ถูกต้อง ชัดเจน 
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 

เนื้อหาครอบคลุม 
ถูกต้อง สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์
ได้จริง 

เนื้อหาครอบคลุม 
แต่ไม่ถูกต้อง  

2. องค์ประกอบ สวยงาม ชัดเจน 
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ท า
ความเข้าใจได้ง่าย 

สวยงาม ชัดเจน 
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  

สวยงาม ชัดเจน  สวยงาม  
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   10.2 จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 2 นักเรียนปฏิบัติการก าหนดราคาขาย ขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์และขายส่ง
ร้านค้า ค านวณค่าใช้จ่าย ก าไร ต้นทุน (Practice) 
        แบบประเมิน Practice 

ที ่ ชื่อ-สกุล คะแนนที่ได ้
(คะแนนเต็ม 8 

คะแนน) 

ร้อยละของ
คะแนนที่ได ้

ผลกำรประเมินควำมรู้ 
ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 60 (4.8 

คะแนน) 
1 เด็กชายเจษฎา  จิ๋วสายแจ่ม    
2 เด็กชายคุณานนท์  โตพุ่ม    
3 เด็กชายบรรพต  มะลิเทิน    
4 เด็กชายภูธเนศ  แสงค า    
5 เด็กชายรัตติเทพ  ศรี

สงคราม 
   

6 เด็กชายธีรโชติ  ทองเครือ    
7 เด็กหญิงบุญฑริกา  รอดคุ้ม    
8 เด็กหญิงพลอยสวย  จันทร์

โชต ิ
   

9 เด็กหญิงมณีทิพย์  ถาวร    
 
        เกณฑ์การประเมิน Attitude 

รำยกำรประเมิน ระดับคุณภำพ 
4 ดีมำก 3 ดี 2 พอใช้ 1 ปรับปรุง 

1. ปฏิบัติการขาย มีการโฆษณา
สินค้า และขาย
สินค้าได้ก าไร 

มีการโฆษณาสินค้า 
และขายสินค้าได้ 

มีการโฆษณา
สินค้า และขาย
สินค้าไม่ได้  

ไม่มีการ
โฆษณาสินค้า 
และขายสินค้า
ไม่ได้  

2. การบันทึก
รายละเอียดของการ
ขายสินค้า 

นักเรียนบันทึก
รายละเอียดการ
ขายสินค้าได้
ถูกต้อง ในรูปแบบ
ที่เข้าใจง่าย และ
สวยงาม 

นักเรียนบันทึก
รายละเอียดการ
ขายสินค้าได้ถูกต้อง 
ในรูปแบบที่เข้าใจ
ง่าย 

นักเรียนบันทึก
รายละเอียดการ
ขายสินค้าได้
ถูกต้อง  

นักเรียนไม่มี
การบันทึก
รายละเอียด
ของการขาย
สินค้า 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | 82 

 

 หลกัสตูรการศกึษาเพื่อการพฒันาผู้ เรียนในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (TAK for SDGs) 

 10.3 จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 3 นักเรียนมีวัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์สุจริต และมุ่งมั่นในการท างาน (Attitude) 
        แบบประเมิน Attitude 

ที ่ ชื่อ-สกลุ รำยกำรประเมิน ระดับคุณภำพ
เฉลี่ย 

(คิดทศนิยมตำม
หลักกำร

คณิตศำสตร์) 

ผลกำร
ประเมิน
ควำมรู้ 

ผ่ำนเกณฑ์
ระดับ 2 
(พอใช้) 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 

1 เด็กชายเจษฎา  จิ๋วสายแจ่ม       
2 เด็กชายคุณานนท์  โตพุ่ม       
3 เด็กชายบรรพต  มะลิเทิน       
4 เด็กชายภูธเนศ  แสงค า       
5 เด็กชายรัตติเทพ  ศรี

สงคราม 
      

6 เด็กชายธีรโชติ  ทองเครือ       
7 เด็กหญิงบุญฑริกา  รอดคุ้ม       
8 เด็กหญิงพลอยสวย  จันทร์

โชต ิ
      

9 เด็กหญิงมณีทิพย์  ถาวร       
 
        เกณฑ์การประเมิน Attitude 

รำยกำรประเมิน ระดับคุณภำพ 
4 ดีมำก 3 ดี 2 พอใช้ 1 ปรับปรุง 

1. มีวินัย เข้าเรียนตรงเวลา และ
ส่งงานตรงเวลา 
สม่ าเสมอและส่งเสริม
ให้เพ่ือนมีวินัย 

เข้าเรียนตรง
เวลา และส่ง
งานตรงเวลา 
สม่ าเสมอ 

เข้าเรียนตรงเวลา 
และส่งงานตรงเวลา 
เป็นส่วนมาก 

เข้าเรียนตรงเวลา 
และส่งงานตรงเวลา 
เป็นส่วนน้อย 

2. ใฝ่เรียนรู้ มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทุก
ครั้ง และส่งเสริมให้
เพ่ือนใฝ่เรียนรู้ 

มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ทุก
ครั้ง 

มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
เป็นส่วนมาก 

มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
เป็นส่วนน้อย 

3. มุ่งม่ันในการ
ท างาน 

นักเรียนมุ่งมั่น และท า
ตามแผนที่วางไว้จนท า
ให้ประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมาย และมี
การช่วยเหลือผู้อื่น 

นักเรียนมุ่งมั่น 
และท าตามแผน
ที่วางไว้จนท าให้
ประสบ
ความส าเร็จตาม
เป้าหมาย  

นักเรียนมุ่งมั่น และ
ท าตามแผนที่วางไว้
จนท าให้ประสบ
ความส าเร็จตาม
เป้าหมาย แต่ต้อง
ได้รับการช่วยเหลือ
จากผู้อื่นบ้าง 

นักเรียนไม่มุ่งม่ัน 
และไม่มีการ
วางแผนในการ
ท างานให้ประสบ
ความส าเร็จ 
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11. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมำย 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
        ลงชื่อ...................................................... 
           (............................................) 
        ต าแหน่ง................................................. 
12. บันทึกหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ 
   12.1 ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ 
......................................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................. ................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
   12.2 ปัญหำ/อุปสรรค 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................... .....................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
   12.3 แนวทำงแก้ไข 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................. ............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
        ครูผู้สอน................................................ 
            (..........................................) 
        วันที่บันทึก............................................. 
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ง33239 ผักพื้นถิ่นสร้ำงรำยได้ 
รำยวิชำเพิ่มเติม                     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  6  ภำคเรียนที่  1  เวลำ  20  ชั่วโมง        จ ำนวน  0.5 หน่วยกิต 
 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของพืชผักสวนครัว ตามสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของจังหวัด

ตาก การเตรียมดินปลูก แปลงเพาะ แปลงปลูก วิธีการปลูกการปฏิบัติ ดูแล การเก็บเกี่ยว และจัดผลผลิตการบรรจุ
ภัณฑ์  จ าหน่ายพืชผักสวนครัว ในรูปแบบออนไลน์หรือขายส่งร้านค้าในท้องถิ่น ปฏิบัติการค านวณค่าใช้จ่าย ก าไร 
ต้นทุน   

โดยใช้กระบวนบูรณาข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ 
รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร 
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม และเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 

ผลกำรเรียนรู้ 
1.อธิบายความหมายความส าคัญและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวได้ 
2. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพืชสวนครัวได้ 
3.อธิบายสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกผักได้ 
4.สืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดน ามาเลือก 
ปลูกผักให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและสอดคล้องกับหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.อธิบายและปฏิบัติการเลือกพ้ืนที่และเตรียมดินให้เหมาะสมกับชนิดของปลูกพืชผักสวนครัวได้ 
6.ปลูกพืชผักสวนครัวชนิดต่าง ๆ ได้อย่างน้อย  3  ชนิด 
7.ปฏิบัติการดูแลรักษาพืชผักสวนครัวโดยใช้เทคโนโลยีทางชีวภาพได้ 
8.ปฏิบัติการเก็บเกี่ยวและเก็บรักษาผลผลิตหลังการเก็บเก่ียว 
9.วิเคราะห์ ออกแบบ ตัดสินใจและเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม 
10.ปฏิบัติการค านวณค่าใช้จ่าย ก าไร ต้นทุน  การก าหนดราคาขาย การจัดจ าหน่ายพืชผักสวนครัว ใน

รูปแบบออนไลน์หรือขายส่งร้านค้าในท้องถิ่น 
รวมทั้งหมด 10 ผลกำรเรียนรู้ 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
รายวิชา ผักพ้ืนถิ่นสร้างรายได้   รหัส ง33239                     ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 
จ านวนเวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน   ปีการศึกษา 2565        จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย 
กำรเรียนรู้ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด/ผลกำรเรียนรู้ 

สำระส ำคัญ เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

1 ผักสวนครัว 1.อธิบายความหมาย
ความส าคญัและ
ประโยชน์ของพืชผักสวน
ครัวได ้
2. สืบค้นข้อมูลและ
น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพืช
สวนครัวได ้
3.อธิบายสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมต่อการปลูก
ผักได ้

- ความหมาย ความส าคญั ประโยชน์
ของผักชนิดต่างๆที่มีในท้องถิ่น 
- การเลือกท าเลแหล่งน้ า พื้นที่ท่ี
เหมาะสมกับการปลูกพืชผักแต่ละชนิด
ในท้องถิ่น 

2 10 

2 วิเคราะหค์วามต้องการ
ของตลาด 

4.สืบค้นข้อมูลและ
วิเคราะหค์วามต้องการ
ของตลาดน ามาเลือก 
ปลูกผักให้เหมาะสมกับ
ท้องถิ่นและสอดคล้องกับ
หลักการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

การคัดเลือกพันธุ์พืชผักท่ีมีในท้องถิ่นทั้ง
ผักกินใบ  กินดอก กินผล  ฯลฯ  

2 10 

3 การปลูกและดูแลรักษา 5.อธิบายและปฏบิัติการ
เลือกพื้นที่และเตรยีมดิน
ให้เหมาะสมกับชนิดของ
ปลูกพืชผักสวนครัวได ้
6.ปลูกพืชผักสวนครัว
ชนิดต่าง ๆ ได้อย่างน้อย  
3  ชนิด 
 
7.ปฏิบัติการดูแลรักษา
พืชผักสวนครัวโดยใช้
เทคโนโลยีทางชีวภาพได ้

ปฏิบัติการเตรียมดิน  เพาะกล้า  ปลูก  
บ ารุงดูแลรักษา การใส่ปุย๋  การรดน้ า 
การป้องกันก าจัดศัตรูพืช  

10 20 

4 การเก็บเกี่ยว 8. ปฏิบัติการเก็บเกี่ยว
และเก็บรักษาผลผลิตหลัง
การเก็บเกี่ยว 
 

การเก็บเกี่ยว พืชผักแต่ละชนิด  
การจัดเก็บการบรรจุเพื่อส่งไปจ าหน่าย 
   

2 10 

5 การตลาด 9. วิเคราะห์ ออกแบบ 
การโฆษณาสินค้า 
10. ปฏิบัติการค านวณ
ค่าใช้จ่าย ก าไร ต้นทุน  
การก าหนดราคาขาย 
การจัดจ าหน่ายพืชผัก
สวนครัว ในรูปแบบ

การค านวณค่าใช้จ่าย ก าไร ต้นทนุ
ก าหนดราคา และจ าหน่ายในท้องถิ่น  
 
 

4 10 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
กำรเรียนรู้ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด/ผลกำรเรียนรู้ 

สำระส ำคัญ เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

ออนไลน์หรือขายส่ง
ร้านค้าในท้องถิ่น 

สอบกลำงภำค 1 20 
สอบปลำยภำค 1 20 

รวมตลอดภำคเรียน 20 100 
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สหวิทยำเขตลุ่มน้ ำเมย 
    โรงเรยีนสรรพวิทยาคม 
    โรงเรยีนแม่จะเราวทิยาคม 
    โรงเรยีนแม่ปะวิทยาคม 
    โรงเรยีนแมร่ะมาดวทิยาคม 
    โรงเรยีนท่าสองยางวิทยาคม 
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        โรงเรียนสรรพวิทยำคม 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ต20221 มัคคุเทศก์น้อย 1                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ี 2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6        ภาคเรียนที่ 1              เวลา 40 ชั่วโมง    จ านวน1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาความหมายและหลักปฎิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ ในท้องถิ่น  มีความรู้ในการใช้ค าศัพท์ พ้ืนฐานส าหรับ

การติดต่อประสานงานหน่วยงานตม. และโรงแรม บอกแหล่งท่องเที่ยว ในท้องถิ่นเป็นภาษาเมียนมาได้ 
โดยเน้น ทักษะ ทั้งทางด้านการ ฟัง พูด อ่าน เขียน  4 ทักษะ ใช้ภาษาเมียนมาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน ตลอดจนการจัดท าโฆษณาแหล่งเรียนรู้เป็นภาษาเมียนมา 
  เพ่ือให้ สามารถสื่อสาร ภาษาเมียนมา และฝึก ความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน และมี                     
จิตสาธารณะ มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนและผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาเมียนมาเพ่ือการสื่อสาร           
ที่เก่ียวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ผลกำรเรียนรู้ 

1.  เข้าใจความหมายและหลักปฎิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ ในท้องถิ่นได้ 
2.  มีความรู้ในการใช้ค าศัพท์ พ้ืนฐานส าหรับการติดต่อประสานงานหน่วยงานตม. และโรงแรม  
3.  ใช้ภาษาเมียนมาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน 
4.  บอกแหล่งท่องเที่ยว ในท้องถิ่นเป็นภาษาเมียนมาได้ 
5.  สามารถจัดท าโฆษณาแหล่งเรียนรู้เป็นภาษาเมียนมาได้ 

รวมทั้งหมด  5  ผลกำรเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | 90 

 

 หลกัสตูรการศกึษาเพื่อการพฒันาผู้ เรียนในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (TAK for SDGs) 

โครงสร้ำงรำยวิชำเพิ่มเติม 
 ต30221 มัคคุเทศก์น้อย              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศที่ 2  

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ภำคเรยีนที่ 1          เวลำ 40 ชั่วโมง  จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
กำรเรียนรู ้

ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

1 ความหมาย
มัคคุเทศก์น้อย 

เข้าใจความหมายและ
หลักปฎิบัติการเป็น
มัคคุเทศก์ ในท้องถิ่นได้ 

บุคลิกภาพการเป็น
มัคคุเทศก์ 

10 25 

2 โรงแรม สอบถามอัตราค่าบริการ
ห้องพัก จองโรงแรมหรือ
ห้องพักเป็นภาษาเมียน
มาได้ 

1. การจองโรงแรม 
2. การสอบถามราคา
ห้องพัก 

10 25 

2. 
ด่านตรวจคนเข้า
เมืองศุลกากร 
 

1. สามารถสนทนา
ประโยคบทสนทนา 
ซับซ้อนได้โดยใช้ค าวลี 
และส านวนได้อย่าง
ถูกต้อง 

-สามารถสนทนา
ประโยคบทสนทนา 
ซับซ้อนได้โดยใช้ค า
วลี และส านวนได้
อย่างถูกต้อง 

8 30 

5. 
การจัดท า
โฆษณา 
 

4.ถ่ายโอนข้อมูลจาก
ภาษาพม่าสู่ภาษาไทยได้
อย่างถูกต้อง 
 

-สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนแหล่งท่องเที่ยว
เป็นภาษาเมียนมาได้ 

6 20 

รวม 40 100 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง รู้จักมัคคุเทศก์ตัวน้อย      รหัส-ชื่อรำยวิชำ  ต. 30221  มัคคุเทศก์น้อยเมียนมา 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศท่ี 2    ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  6   ภำคเรียนที่ 1   เวลำ 10 ชั่วโมง 
ผู้สอน  นางสาวสุธิดา  ค าภีระ   โรงเรียน  สรรพวิทยาคม 
 
1.   ผลกำรเรียนรู้ 
                 เข้าใจความหมายและหลักปฎิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ ในท้องถิ่นได้ 
2.  สำระส ำคัญ (K) 
           - บอกความหมายและหน้ามัคคุเทศก์ 
            -บุคลิกภาพการเป็นมัคคุเทศก์ 
3.  กระบวนกำร (P) 
           -นักเรียนสามารถฟังค าศัพท์ภาษาเมียนมาได้ 
           - นักเรียนสามารถบอกความหมายค าศัพท์ได้ 
4. คุณลักษณะ (A) 

1. นักเรียนสามารถใช้ภาษาเมียนมาได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เมียนมา 
2. นักเรียนสามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
4. เห็นคุณค่าและความส าคัญของการใช้ภาษาเมียนมาในการสื่อสาร 

5. สมรรถนะ (C) 
             1. ทักษะการสื่อสาร 
             2. ทักษะในการด าเนินชีวิต 
6.  กจิกรรมกำรเรียนรู้ 
 ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 
  1. ครูและนักเรียนทักทายกันเป็นภาษาเมียนมา 
  2. ครูแจกกระดาษให้เขียนนักเรียนสลับกลุ่มหาชื่อเพ่ือน 
  3. ครูให้ทดสอบนักเรียนแนะน าตนและเพ่ือนก่อนเรียนพร้อมน าเข้าสู่บทเรียน 
ขั้นด ำเนินกำรสอน 
           1 ครูเขียนค าศัพท์ภาษาเมียนมาและให้นักเรียนทายก่อนเรียน บนกระดาน 
           2. ครูอ่านออกเสียงค าทักทายให้นักเรียนฟังทีละประโยค 
  3 นักเรียนอ่านออกเสียงประโยคทักทายและแนะน าตัวเองตามครู 
  4 นักเรียนอ่านออกเสียงประโยค ทั้งหมดด้วยตนเอง 2 รอบ 
  5. ครูสุ่มนักเรียนอ่านออกเสียงประโยค เป็นรายบุคคล จ านวน 15 คน 
  6 นักเรียนอ่านออกเสียง ทั้งหมดด้วยตนเองอีกครั้ง 
  7 ครูแก้ไขการอ่านออกเสียงที่ยังไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจน รวมถึงเน้นย้ าความแตกต่างของ เสียง ประโยค 
ให้ชัดเจนอีกครั้ง 
  8 ครูให้นักเรียนฝึกทักทายและน าตัวเองเป็นภาษาเมียนมา 
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           9 ครูให้นักเรียนทักทายครูในห้องทุกๆวันที่พบกัน 
         ขั้นสรุป 
  1. ครูสอบถามนักเรียน เกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้เรียนไป หากนักเรียนมีข้อสงสัย ให้ยกมือถามครู 
           2. ครูมอบหมายงานให้นักเรียนแนะน าตัวเองหน้าชั้นเรียน 
           7.  สื่อกำรเรียนรู้/แหลง่เรียนรู้ 
  7.1 หนังสือท่องเที่ยวเมียนมา 
  7.2 บัตรภาพและค าศัพท์ 
  8.  กำรประเมินผลรวบยอด 

ชิ้นงำนหรือภำระงำน 
ผลกำรเรียนรู้ หลักฐำน/ชิ้นงำน/ภำระงำน 

1. ใช้ภาษาเมียนมาเพ่ือสื่อสาร ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษได้ 
2. เห็นคุณค่าและความส าคัญของการ
วัฒนธรรมด้านการทักทายในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 

1. แบบฝึกหัด/การบ้าน 
2. การทดสอบโดยวิธีจับคู่สนทนา 
3. การทดสอบโดยวิธีท าข้อทดสอบ 
4. การแสดงบทบาทสมมุติ 
 

กำรประเมินผล 
ประเด็น 

กำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ 

ดีมำก ด ี พอใช้ ควรปรับปรุง 
การทดสอบโดยวิธี
จับคู่สนทนา 

นักเรียนสามารถพูด
ออกเสียงได้ถูกต้อง
100% 

นักเรียนสามารถพูด
ออกเสียงได้ถูกต้อง
เกิน 80% 

นักเรียนสามารถพูด
ออกเสียงได้ถูกต้อง
เกิน 60% 

นักเรียนสามารถพูด
ออกเสียงได้ถูกต้อง
ไม่ถึง 60% 

การทดสอบโดยวิธี
ท าข้อทดสอบ 

นักเรียนสามารถท า
ข้อทดสอบได้ถูกต้อง 
100% 

นักเรียนสามารถท า
ข้อทดสอบได้ถูกต้อง
เกิน 80% 

นักเรียนสามารถท า
ข้อทดสอบได้ถูกต้อง
เกิน 60% 

นักเรียนสามารถท า
ข้อทดสอบได้ถูกต้อง
ไม่ถึง60% 

การแสดงบทบาท
สมมุติ 

นักเรียนสามารถใช้
ภาษาเมียนมาในการ
แสดงบทบาทสมมุติ
ได้ถูกต้อง 100% 

นักเรียนสามารถใช้
ภาษาเมียนมาในการ
แสดงบทบาทสมมุติ
ได้ถูกต้องเกิน 80% 

นักเรียนสามารถใช้
ภาษาเมียนมาในการ
แสดงบทบาทสมมุติ
ได้ถูกต้องเกิน 60% 

นักเรียนสามารถใช้
ภาษาเมียนมาในการ
แสดงบทบาทสมมุติ
ได้ถูกต้องไม่ถึง 60% 

9.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 ให้นักเรียนสามารถน าสิ่งที่เรียนแนะน าตนเองในการเป็นมัคคุเทศก์ได้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำเลือกเพิ่มเติม 

รำยวิชำ อำหำรพื้นเมืองแม่สอด                รหัสวิชำ ง20282             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2      ภำคเรียนที่ 1    เวลำ   40 ชั่วโมง          จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

 
  ศึกษำ ลักษณะอาหารพื้นเมือง ประวัติความเป็นมาในแต่ละภาค ลักษณะ ชนิด และประเภทของอาหาร

พ้ืนเมือง  เช่น น้ าพริก ส้มต า ลาบ ข้าวย า  เป็นต้น  คุณสมบัติของเครื่องปรุง เทคนิคในการประกอบอาหารด้วย
วิธีการต่างๆที่ถูกต้อง เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นได้อย่าง              
มีประสิทธิภาพ มีการน าเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีที่มีความหลากหลาย ฝึกการชั่ง ตวง ผสม และเทคนิคการ
ประกอบอาหารพ้ืนเมือง  ส าเร็จตามความต้องการและความนิยมของตลาด การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ของอาหาร
พ้ืนเมืองที่นิยมอย่างน้อย  2  ชนิด เช่น ขนมจีนน้ ายา ลาบ  

  โดยใช้กระบวนการ น าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและตอบสนองต่อการด าเนิน
การศึกษาของประเทศไทยให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน และใช้กระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการท าอาหาร  และการจัดจ าหน่ายได้ และเพื่อให้ผู้เรียน
สำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลง กับสถำนกำรณ์ในปัจจุบันได้  

ผลกำรเรียนรู้  
  1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ในการประกอบอาหารพ้ืนเมืองแม่สอดได้ 

2. เพ่ือให้นักเรียนมีเทคนิคในการท าอาหารพื้นเมืองแม่สอด 
3. สามารถใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของอาหาร 
4. รู้ถึงอารยะธรรมของแต่ละภาคท่ีเกี่ยวข้องกับอาหาร และการบริโภค 
รวมทั้งหมด  4  ผลกำรเรียนรู้ 
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โครงสร้ำงรำยวิชำเลือกเพิ่มเติม 
รำยวิชำ อำหำรพื้นเมืองแม่สอด                 รหัสวิชำ ง20282        กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2     ภำคเรียนที ่1     เวลำ   40 ชั่วโมง          จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ 

เวลำ
เรียน 

น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

1 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับอาหาร
พ้ืนเมือง 

อธิบายความหมาย 
ความส าคัญและ 
ประโยชน์อาหาร
พ้ืนเมือง 

ความส าคัญของอาหาร
พ้ืนเมือง 
-ความหมาย ประโยชน์ 
-อาหารในกลุ่มประเทศ
อาเซียน 

6 10 

2 เทคนิคการประกอบ
อาหาร 

นักเรียนมีความเข้าใจ
เทคนิคและหลักการ
ประกอบอาหารพื้นเมือง 

1. ประโยชน์ของการเตรียม
วัสดุ 
2. การเตรียมเครื่องปรุง 
3. การเตรียมภาชนะและ
เครื่องใช้ 
4. อนามัยในการประกอบ
อาหาร 
5. อนามัยของผู้ประกอบ
อาหาร 

4 10 

3 วัตถุดิบและอุปกรณ์ สามารถใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องใช้ให้เหมาะสมกับ
ชนิดของอาหาร 

-หลักการเลือกซื้อและเก็บ
รักษาส่วนผสมของสด ของ
แห้ง เครื่องหมายมาตรฐาน 
อย. มอก. 
 มกอช.  
-การเลือกซื้อตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  
วิเคราะห์การเลือกซ้ือ 

6 10 

4 อาหารพื้นเมืองแม่สอด ฝึกทักษะและฝึก
ประสบการณ์ด้านอาชีพ
โดยการประกอบอาหาร
พ้ืนเมืองของแม่สอด 

4. การประกอบอาหาร 
          - แกงฮังเล 
          - แกงอุ๊ปไก่ 
          - แกงโฮ๊ะ 

20 30 

 สอบกลางภาค 2 20 
สอบปลายภาค 2 20 
รวม 40 100 
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หน่วยกำรเรียนรู้ที่   4 อาหารพื้นเมืองแม่สอด 
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 4 

หน่วยกำรเรียนรู้เรื่อง   แกงฮังเล  รำยวิชำ อำหำรพื้นเมืองแม่สอด            รหัสวิชำ ง20282            
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  ชั้นมัธยมศึกษำปีที ่2 ภำคเรียนที่ 1 เวลำ   40 ชั่วโมง  จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 

1.   ผลกำรเรียนรู้ 
     - นักเรียนสามารถท าแกงฮังเลได้ 
2. สำระกำรเรียนรู้ แกงฮังเล 
ควำมรู้ (K) 
- อธิบายส่วนผสม และข้ันตอนการท าของแกงฮังเล 
ทักษะ / กระบวนกำร (P) 
      -นักเรียนสามารถท าแกงฮังเลได้ 
คุณลักษณะ (A) 
1. นักเรียนสามารถท าแกงฮังเลได้ 
2. เห็นประโยชน์ คุณค่าและความส าคัญของการท าแกงฮังเล 
3. สมรรถนะ (C) 
             1. ทักษะการสื่อสาร 
             2. ทักษะในการด าเนินชีวิต                                                                   
4. กำรประเมินผลรวบยอด 
ชิ้นงำนหรือภำระงำน 

ผลกำรเรียนรู้ หลักฐำน/ชิ้นงำน/ภำระงำน 

นักเรียนสามารถท าแกงฮังเลได้ 1. ใบงาน เรื่อง แกงฮังเล 
2.แกงฮังเล 
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กำรประเมินผล 
 

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ 

ดีมำก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1.ทักษะการจัดการในการ
ท างาน 

มีการแบ่งหน้าที่กัน
ท างานอย่างชัดเจน
และทุกคนปฏิบัติตาม
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายได้ถูกต้อง 

มีการแบ่งหน้าที่กัน
ท างานอย่างชัดเจน 
และสมาชิกส่วน
ใหญ่ปฏิบัติตาม
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายได้
ถูกต้อง 

มีการแบ่งหน้าที่กัน
ท างานอย่างชัดเจน  
มีสมาชิกบางส่วนที่
ปฏิบัติตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 
ได้ถูกต้อง 

มีการแบ่งหน้าที่
กันท างาน 
สมาชิกขาดการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมาย 

2.ขั้นตอนการท างาน เขียนบันทึกการ
วางแผนปฏิบัติงานได้
ครบถ้วน ระบุ 
รายละเอียดชัดเจน 
ทุกขั้นตอน  

เขียนบันทึกการ
วางแผนปฏิบัติงาน
ได้ครบถ้วน ระบุ 
รายละเอียดชัดเจน 
เป็นส่วนใหญ่ 

เขียนบันทึกการ
วางแผนปฏิบัติงาน
ครบถ้วน ระบุ 
รายละเอียดเพียง 
บางขั้นตอน 

เขียนบันทึกการ
วางแผน
ปฏิบัติงาน
ครบถ้วน ขาดราย 
ละเอียดของแต่
ละข้ันตอน  

3.การแสวงหาความรู้ใน
การท างาน 
 
 
 
 
 

บันทึกการวางแผน
ปฏิบัติงานแสดงให้
เห็นว่ามีการศึกษา
ข้อมูลเพ่ิมเติมและ
สมาชิกทุกคนฝึก
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

บันทึกการวางแผน
ปฏิบัติงานแสดงให้
เห็นว่ามีการศึกษา
ข้อมูลเพ่ิมเติม 
สมาชิกส่วนใหญ่ฝึก
ปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง 

บันทึกการวางแผน
ปฏิบัติงานแสดงให้
เห็นว่ามีการศึกษา
ข้อมูลเพ่ิมเติม 
สมาชิกบางส่วนฝึก
ปฏิบัติงานได้ 

บันทึกการ
วางแผน
ปฏิบัติงานแสดง
ให้เห็นว่ามี
การศึกษาข้อมูล
เพ่ิมเติม สมาชิก
ขาดการฝึก
ปฏิบัติงาน 

4.คุณธรรมและลักษณะ
นิสัยในการท างาน 

มีความขยัน อดทน 
รับผิดชอบ และ
ซื่อสัตย์ในการท างาน
อย่างสม่ าเสมอ 

มีความขยัน อดทน 
รับผิดชอบ และ
ซื่อสัตย์ในการ
ท างานเป็นส่วน
ใหญ่ 

มีความขยัน อดทน 
รับผิดชอบ และ
ซื่อสัตย์ในการ
ท างานเป็นบางส่วน 

มีความขยัน 
อดทน รับผิดชอบ 
และซื่อสัตย์ใน
การท างานเพียง
ส่วนส่วนน้อย 
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เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 

14 - 16 ดีมาก 
11 - 13 ดี 
8 -10 พอใช้ 

ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง 
 
5.  กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–5 คน ช่วยกันศึกษาค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง แกงฮังเล แล้วส่งตัวแทนกลุ่ม

น าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 
ชั่วโมงที่ 1-2 
1.ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–5 คน ช่วยกันศึกษาค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง แกงฮังเล แล้วส่งตัวแทนกลุ่ม

น าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
2.ครูอธิบายเกี่ยวกับส่วนผสม ขั้นตอนการท าแกงฮังเล 
 ขั้นด ำเนินกำรสอน 
 ชั่วโมงที่ 3-4 
1. ครูให้นักเรียนลงมือท าแกงฮังเล 
 ขั้นสรุป 
1. ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินรสชาติ แกงฮังเล 
6.  สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
 สื่อกำรเรียนรู้ 
1. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสืออาหารพื้นเมือง 
 2. เว็บไซต์เกี่ยวกับการท าอาหาร 
 3. บุคคล เช่น ครู ผู้รู้  
แหล่งกำรเรียนรู้ 
1. ห้องสมุด 
2.แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
1. นักเรียนท าแผ่นพับเผยแพร่วิธีการท าอาหารพ้ืนเมืองแม่สอด (แกงฮังเล) แล้วน าไปแจกแก่นักเรียนชั้นอื่น ๆ ใน

โรงเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
2. นักเรียนค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับการท าอาหารพ้ืนเมืองแม่สอดแล้วน าไปเล่าให้เพ่ือน ๆ ฟัง 
8.บันทึกหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 8.1  ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ้
  8.1.1  ผู้เรียนที่ผ่านตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ จ านวน............คน  คิดเป็นร้อยละ.................... 
  8.1.2  ผู้เรียนที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้  จ านวน.......คน  คิดเป็นร้อยละ.................... 
 สาเหตุที่ไม่ผ่าน............................................................................................... .......................... 
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 แนวทางแก้ปัญหา............................................................................................... ....................... 
  8.1.3  ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้แก่   
1............................................................................................................ ..................................................... 
2............................................................................................................................ ...................................... 
 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริม..................................................................................................  
  8.1.4  ผู้เรียนได้รับความรู้ (K) ในเรื่อง......................................................................... 
  8.1.5  ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P) ในเรื่อง.......................................................... 
  8.1.6  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) ในด้าน................................................ 
 8.2 ปัญหาและอุปสรรค.............................................................................. ...................................... 
 8.3  ข้อเสนอแนะ................................................................................................ ............................ 
          ลงชื่อ.........................................ผูส้อน 
        (นางสาวสิริมนัส   พุ่งโตมร) 
                  ต าแหน่ง พนักงานราชการ 
                วันที่.....เดือน............พ.ศ. ............. 
9. ข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ไข (หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ) 
...................................................................................................................................... ............................ 
............................................................................................................................. ..................................... 
     ลงชื่อ...................................................... 
                     (นางสถิรดา  กิติเวียง) 
     ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
                          วันที่........เดือน........................................พ.ศ................     
10.  ข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ไข  (ฝ่ำยวิชำกำร) 
............................................................................................................................. ..................................... 
...................................................................................................................................... ............................ 
                   ลงชื่อ.................................................... 
              (นางพัทธนันท ์ จิรเลิศธนานนท์) 
      ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
                   วันที่........เดือน...............................พ.ศ................ 
11.  ข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ไข  (ผู้อ ำนวยกำร)    
............................................................................. ..................................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................... 
.................................................................................................................................... .............................. 
                   ลงชื่อ.................................................... 
               (นางสุภัทร   เงินดี) 
      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
                    วันที่........เดือน................................พ.ศ.............. 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รำยวิชำ ภำษำพม่ำเพื่อกำรท่องเที่ยว รหัสวิชำ ต23201 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี6/3              ภำคเรียนที่ 1          เวลำ 40 ชั่วโมง จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 
ศึกษาความหมายของสถานที่  ค าแนะน า  ทิศทาง ในสถานที่ท่องเที่ยวโดยใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และ

สนทนา ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการรับสารและส่งสารได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้อง เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายของสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้ 
2. แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้ 
3. ใช้ค าศัพท์พ้ืนฐานในการสนทนาสอบถามทิศทางได้ 
4. น าค าศัพท์ต่างๆมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
รวม  4  ผลกำรเรียนรู้ 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ 
รำยวิชำ ภำษำพม่ำเพื่อกำรท่องเที่ยว รหัสวิชำ ต23201 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี6/3ภำคเรียนที่ 1    เวลำ 40 ชั่วโมง จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

1 สถานที่ท่องเที่ยวใน
ชุมชน และในอ าเภอแม่
ระมาด 

แนะน าสถานที่
ท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นได้ 

หาสถานที่ท่องเที่ยวใน
ชุมชน 

10 25 

2 ค าศัพท์เก่ียวกับสถานที่ อธิบาย
ความหมายของ
สถานที่ท่องเที่ยว
ในท้องถิ่นได้ 

ใช้ความหมายของสถานที่
ท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้
อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ 

10 25 

3 การแนะน า แนะน าสถานที่
ท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่น และใน
อ าเภอ 

ใช้ค าแนะน าสถานที่
ท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง
เช่นการแนะน าวัดให้ผู้
ท่องเที่ยวเป็นต้น 

10 25 

4 การประยุกต์ใช้ น าค าศัพท์ต่างๆ
มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

การประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสมและถูกต้อง 
เช่นเหตุการณ์นี้ควรใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างไร 
เป็นต้น 

10 25 

  รวม  40 100 
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    แบบสังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม 

 

กลุ่มท่ี.................................................. 
สมาชิกของกลุ่ม   
1. ..............................................................................  
2. ..................................................................... ......... 
3. ..............................................................................  
4. .............................................................................. 
5. ..............................................................................  
6. .............................................................................. 

ล าดับที่ พฤติกรรม 
คุณภาพการปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1 มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม และสมาชิกทุกคน 

ท าตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
    

2 มีการวางแผนร่วมกันก่อนท างาน     
3 มีการแสดงความคิดเห็นของสมาชิก      
4 มีการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก      
5 มีการปฏิบัติงานตามข้ันตอน     

รวม  
 

ลงชื่อ..............................................................................ผู้ประเมิน 
                                                     ......................./.........................../........................ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ   ให้ 4 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง   ให้ 3 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง    ให้ 2 คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง   ให้ 1 คะแนน 

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 
18 - 20 
14 - 17 
10 - 13 
ต่ ากว่า 10 

ดีมาก 
ดี 
พอใช้ 
ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม 

 

ที ่
ชื่อ – สกุล 
ของผู้รับกำร
ประเมิน 

ควำมร่วมมือ
กันท ำ
กิจกรรม 

กำรแสดง 
ควำมคิดเห็น 

กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น 

กำรตั้งใจ
ท ำงำน 

กำรแก้ไข
ปัญหำ/หรือ
ปรับปรุง
ผลงำนกลุ่ม 

รวม 
20  
คะแนน 

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

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
   ............../.................../................ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 

18 - 20 
14 - 17 
10 - 13 

ต่ ากว่า 10 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ดีมาก  = 4 
ดี  = 3 
พอใช้  = 2 
ปรับปรุง  = 1 

หมายเหตุ ครูอาจใช้วิธีการมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้ประเมิน  หรือให้ตัวแทนกลุ่มผลดักันประเมิน  

 หรือให้มีการประเมินโดยเพ่ือน  โดยตัวนักเรียนเอง ตามความเหมาะสมกไ็ด้ 
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10.  บันทึกหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 10.1  ตัวชี้วัด/ผลกำรเรียนรู้ 
  10.1.1  ผู้เรียนที่ผ่านตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ จ านวนคน  คิดเป็นร้อยละ.................... 
  10.1.2  ผู้เรียนที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้  จ านวน.......คน  คิดเป็นร้อยละ.................... 
 สำเหตุที่ไม่ผ่ำน............................................................................................... .......................... 
............................................................................................................................. ..................................... 
 แนวทำงแก้ปัญหำ...................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................... 
  10.1.3  ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้แก่  .............................................................. 
............................................................................................................................. ..................................... 
 แนวทำงกำรพัฒนำและส่งเสริม..................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
  10.1.4  ผู้เรียนได้รับความรู้ (K) ในเรื่อง......................................................................... 
  10.1.5  ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P) ในเรื่อง.......................................................... 
  10.1.6  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) ในด้าน................................................ 
10.2  ปัญหำและอุปสรรค 
............................................................................................................................. ..................................... 
................................................................ ...................................................................... ............................ 

         10.3  ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................. ......................................................................... ............................ 
              ลงชื่อ.........................................ผูส้อน 
                  (นางสาวสุธิดา  ค าภีระ) 
                               ต าแหน่งคร ู
                             วันที่.......เดือน........................พ.ศ. ............. 
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      11.  ข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ไข (หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศที่2) 
............................................................................................................................. ..................................... 
...................................................................................................................................... ............................ 
............................................................................................................ ...................................................... 
 
               ลงชื่อ...................................................... 
                    (นางสาวพัทธนันท์ บุญชะนะ) 
            ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 
                             วันที่.......เดือน........................พ.ศ. .............     
 
          12.  ข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ไข  (ฝ่ำยวิชำกำร) 
............................................................................................................................. ..................................... 
...................................................................................................................................... ............................ 
...................................................................................................................... ............................................ 
 
                      ลงชื่อ.................................................... 
                    (นางพัทธนันท์ จิระเลิศธนานนท์) 
            ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
                            วันที่.......เดือน........................พ.ศ. ............. 
 
 
            13.  ข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ไข  (ผู้อ ำนวยกำร)    
............................................................................................................................. ..................................... 
...................................................................................................................................... ............................ 
..................................................................................................................... ............................................. 
 
                          ลงชื่อ.................................................... 
                         (นางสุภัทร เงินดี) 
           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
                    วันที่........เดือน................................พ.ศ................ 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง บทสนทนำในโรงแรม    รหัส-ชื่อรำยวิชำ  ต 30221  มัคคุเทศก์น้อยเมียนมา 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศท่ี 2   ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  6   ภำคเรียนที่ 1   เวลำ 10 ชั่วโมง 
ผู้สอน  นางสาวสุธิดา  ค าภีระ   โรงเรียน  สรรพวิทยาคม 
 
1.   ผลกำรเรียนรู้ 
         -ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน  การโรงแรม  เป็นต้น  
2.  สำระส ำคัญ (K) 
           - สนทนาภาษาเมียนมาในโรงแรม 
           - บอกลักษณะและราคาห้องในโรงแรม 
3.  กระบวนกำร (P) 
           -นักเรียนสามารถฟังค าศัพท์ภาษาเมียนมาได้ 
           - นักเรียนสามารถบอกความหมายค าศัพท์ในโรงแรมได้ 
           -เข้าใจและให้ข้อมูลราคาเป็นภาษาเมียนมาได้ 
4. คุณลักษณะ (A) 

1. นักเรียนสามารถใช้ภาษาเมียนมาได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เมียนมา 
2. นักเรียนสามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
4. เห็นคุณค่าและความส าคัญของการใช้ภาษาเมียนมาในการสื่อสาร 

5. สมรรถนะ (C) 
             1. ทักษะการสื่อสาร 
             2. ทักษะในการด าเนินชีวิต 
6.  กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 
  1. ครูและนักเรียนทักทายกันเป็นภาษาเมียนมา 
  2. ครูสอบถามข้อมูลราคาโรงแรมในไทย และให้ประมาณการโรงแรมในเมียนมา 
  3. ครูให้นักเรียนเปรียบเที่ยบราคาและตีเป็นค่าเงินจั๊ด  พร้อมน าเข้าสู่บทเรียน                         
ขั้นด ำเนินกำรสอน 
 1.ครูให้ค าศัพท์ เกี่ยวกับโรงแรม 
 2.ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียง 
 3.ครูสุ่มนักเรียนอ่านออกเสียงประโยค เป็นรายบุคคล จ านวน 15 คน 
 4.ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม  
 5.จากนั้นให้คิดบทสนทนาในโรงแรม  
6. และให้แต่ละกลุ่มก าหนดบทบาทในกลุ่มเพ่ือแสดงบทบาทสมมติ 
 7. นักเรยีนจ าลองเหตุการณ์ในโรงแรมแสดงบทบาทสมมติน าเสนอหน้าชั้น 
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 8. ครูให้นักเรียนเปลี่ยนกันจดค าศัพท์ใหม่ๆที่ได้จากการน าเสนอ 
           9 ครูสรุปพร้อมกับแนะน าการน าเสนอและค าศัพท์ต่อรองราคา 
   ขั้นสรุป 
  1. ครูสอบถามนักเรียน เกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้เรียนไป หากนักเรียนมีข้อสงสัย ให้ยกมือถามครู 
           2. ครูมอบหมายงานให้นักเรียนแนะน าตัวเองหน้าชั้นเรียน 
  7.  สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
   7.1 หนังสือท่องเที่ยวเมียนมา 
   7.2 บัตรภาพและค าศัพท์ 
8.  กำรประเมินผลรวบยอด 

ชิ้นงำนหรือภำระงำน 
ผลกำรเรียนรู้ หลักฐำน/ชิ้นงำน/ภำระงำน 

1. ใช้ภาษาเมียนมาเพ่ือสื่อสาร ในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ 
2. เห็นคุณค่าและต่อรองราคาโรงแรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

1. แบบฝึกหัด/การบ้าน 
2. การทดสอบโดยวิธีจับคู่สนทนา 
3. การทดสอบโดยวิธีท าข้อทดสอบ 
4. การแสดงบทบาทสมมุติ 
 

กำรประเมินผล 
ประเด็น 

กำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ 

ดีมำก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง 
การทดสอบโดยวิธี
จับคู่สนทนา 

นักเรียนสามารถพูด
ออกเสียงได้ถูกต้อง
100% 

นักเรียนสามารถพูด
ออกเสียงได้ถูกต้อง
เกิน 80% 

นักเรียนสามารถพูด
ออกเสียงได้ถูกต้อง
เกิน 60% 

นักเรียนสามารถพูด
ออกเสียงได้ถูกต้อง
ไม่ถึง 60% 

การทดสอบโดยวิธี
ท าข้อทดสอบ 

นักเรียนสามารถท า
ข้อทดสอบได้ถูกต้อง 
100% 

นักเรียนสามารถท า
ข้อทดสอบได้ถูกต้อง
เกิน 80% 

นักเรียนสามารถท า
ข้อทดสอบได้ถูกต้อง
เกิน 60% 

นักเรียนสามารถท า
ข้อทดสอบได้ถูกต้อง
ไม่ถึง60% 

การแสดงบทบาท
สมมติ 

นักเรียนสามารถใช้
ภาษาเมียนมาในการ
แสดงบทบาทสมมุติ
ได้ถูกต้อง 100% 

นักเรียนสามารถใช้
ภาษาเมียนมาในการ
แสดงบทบาทสมมุติ
ได้ถูกต้องเกิน 80% 

นักเรียนสามารถใช้
ภาษาเมียนมาในการ
แสดงบทบาทสมมุติ
ได้ถูกต้องเกิน 60% 

นักเรียนสามารถใช้
ภาษาเมียนมาในการ
แสดงบทบาทสมมุติ
ได้ถูกต้องไม่ถึง 60% 

9.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 ให้นักเรียนสามารถต่อรองที่พักและจองที่พักในโรงแรมเมียนมาได้ 
10.  บันทึกหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 10.1  ตัวชี้วัด/ผลกำรเรียนรู้ 
  10.1.1  ผู้เรียนที่ผ่ำนตัวชี้วัด/ผลกำรเรียนรู้ จ ำนวนคน  คิดเป็นร้อยละ.................... 
  10.1.2  ผู้เรียนที่ไม่ผ่ำนตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้  จ ำนวน.......คน  คิดเป็นร้อยละ.................... 
 สำเหตุที่ไม่ผ่ำน............................................................................................... .......................... 
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................................................................... ................................................................... ............................ 
 แนวทำงแก้ปัญหำ............................................................................................... ....................... 
...................................................................................................................................... ............................ 
  10.1.3  ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้แก่  .............................................................. 
....................................................................................................................................... ........................... 
 แนวทำงกำรพัฒนำและส่งเสริม............................................................................. ..................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
..................................................................... ...............................................................................................  
  10.1.4  ผู้เรียนได้รับควำมรู้ (K) ในเรื่อง......................................................................... 
  10.1.5  ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนกำร (P) ในเรื่อง.......................................................... 
  10.1.6  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม (A) ในด้ำน................................................ 

10.2  ปัญหำและอุปสรรค 
................................................................ ...................................................................... ............................ 
............................................................................................................................. ..................................... 
  
         10.3  ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ..................................... 
........................................................... ........................................................................... ............................ 
............................................................................................................................. ..................................... 
 
              ลงชื่อ.........................................ผูส้อน 
                  (นางสาวสุธิดา  ค าภีระ) 
                               ต าแหน่งคร ู
                             วันที่.......เดือน........................พ.ศ. ............. 
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   โรงเรียนแม่จะเรำวิทยำคม 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รำยวิชำ ภำษำพม่ำเพื่อกำรท่องเที่ยว รหัสวิชำ ต23201 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี6/3               ภำคเรียนที่ 1          เวลำ 40 ชั่วโมง จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 
ศึกษาความหมายของสถานที่  ค าแนะน า  ทิศทาง ในสถานที่ท่องเที่ยวโดยใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 

และสนทนา ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการรับสารและส่งสารได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้อง เพ่ือให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายของสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้ 
2. แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้ 
3. ใช้ค าศัพท์พ้ืนฐานในการสนทนาสอบถามทิศทางได้ 
4. น าค าศัพท์ต่างๆมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
รวม  4  ผลกำรเรียนรู้ 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ 
รำยวิชำ ภำษำพม่ำเพื่อกำรท่องเที่ยว รหัสวิชำ ต23201 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี6/3 ภำคเรียนที่ 1    เวลำ 40 ชั่วโมง จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 
หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำร

เรียนรู้ 
ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

1 สถานที่ท่องเที่ยว
ในชุมชน และใน
อ าเภอแม่ระมาด 

แนะน าสถานที่
ท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นได้ 

หาสถานที่ท่องเที่ยวใน
ชุมชน 

10 25 

2 ค าศัพท์เก่ียวกับ
สถานที่ 

อธิบาย
ความหมายของ
สถานที่ท่องเที่ยว
ในท้องถิ่นได้ 

ใช้ความหมายของสถานที่
ท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้
อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ 

10 25 

3 การแนะน า แนะน าสถานที่
ท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่น และใน
อ าเภอ 

ใช้ค าแนะน าสถานที่
ท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง
เช่นการแนะน าวัดให้ผู้
ท่องเที่ยวเป็นต้น 

10 25 

4 การประยุกต์ใช้ น าค าศัพท์ต่างๆ
มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

การประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสมและถูกต้อง 
เช่นเหตุการณ์นี้ควรใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างไร 
เป็นต้น 

10 25 

  รวม  40 100 
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   โรงเรียนแม่ปะวิทยำคม 
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 ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รำยวิชำ สถำนที่ รหัสวิชำ ต23201    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี3 ภำคเรียนที่ 1    เวลำ 40 ชั่วโมง จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาความหมายของสถานที่  ค าแนะน า  ทิศทาง ในสถานที่ท่องเที่ยวโดยใช้ทักษะการเขียนฟัง พูดและ
สนทนา ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการรับสารและส่งสารได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้อง เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ผลกำรเรียนรู้ 
1.อธิบายความหมายของสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้ 
2.แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้ 
3.ใช้ค าศัพท์พ้ืนฐานในการสนทนาสอบถามทิศทางได้ 
4.น าค าศัพท์ต่างๆมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
รวม  4  ผลกำรเรียนรู้ 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ 
รำยวิชำ สถำนที่ รหัสวิชำ ต23201    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี3 ภำคเรียนที่ 1    เวลำ 40 ชั่วโมง จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 
หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำร

เรียนรู้ 
ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

1 ค าศัพท์เก่ียวกับ
สถานที่ 

อธิบาย
ความหมายของ
สถานที่ท่องเที่ยว
ในท้องถิ่นได้ 
 

ใช้ความ 
หมายของสถานที่ท่องเที่ยว
ในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
และสมบูรณ์ 

10 25 

2 ค าแนะน า แนะน าสถานที่
ท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นได้ 
 

ใช้ค าแนะน าสถานที่
ท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง
เช่นการแนะน าวัดให้ผู้
ท่องเที่ยวเป็นต้น 

10 25 

3 ทิศทาง ใช้ค าศพัท์
พ้ืนฐานในการ
สนทนาสอบถาม
ทิศทางได้ 
 

ใช้ทิศทางอย่างเหมาะสม
และถูกต้องเช่นทิศทางไป
ทางขวาไปทางเหนือ  เดิน
ตรงไปเป็นต้น 

10 25 

4 การประยุกต์ใช้ น าค าศัพท์ต่างๆ
มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิต 
ประจ าวันได้ 
 

การประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสมและถูกต้อง 
เช่นเหตุการณ์นี้ควรใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างไร 
เป็นต้น 

10 25 

  รวม  40 100 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำงำนแปรรูปอำหำรในท้องถิ่นเพื่ออำชีพ 
รำยวิชำเพิ่มเติม     รหัสวิชำ ง30205   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  6  ภำคเรียนที่  1 เวลำ  40  ชั่วโมง          จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 

 ศึกษาความส าคัญและหลักการแปรรูปอาหาร การเลือกอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์และเครื่องใช้ เทคนิค
วิธีการแปรรูปอาหารตามฤดูกาลของท้องถิ่น เช่น ถั่วเน่า ไส้อ่ัว กะบองจ่อ และจิ้นส้ม การจ าหน่ายและจัดท าบัญชี
รายรับรายจ่าย 

 โดยใช้กระบวนการสืบค้น รวบรวมข้อมูลจากวิทยากรและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น กระบวนการฝึก
ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ถั่วเน่า ไส้อ่ัว กะบองจ่อ และจิ้นส้ม บรรจุและเก็บอาหารที่แปรรูปแล้วให้ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคา จัดจ าหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย และ
ประเมินผลจากกิจกรรม  

  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการแปรรูปอาหารตามฤดูกาลของท้องถิ่น และจ าหน่าย
ได้ เป็นทางเลือกหรือแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต มีความรักและภาคภูมิใจ ร่วมอนุรักษ์และสืบสารอาหาร
ในท้องถิ่น 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายความส าคัญ และหลักการแปรรูปอาหาร 
2. อธิบายการเลือกอาหาร ภาชนะ และเครื่องใช้ส าหรับท าการแปรรูปอาหารตามฤดูกาลของท้องถิ่น 
3. อธิบายวิธีการแปรรูปอาหารตามฤดูกาลของท้องถิ่น เช่น ถั่วเน่า ไส้อั่ว กะบองจ่อ และจิ้นส้ม 
4. ปฏิบัติงานแปรรูปอาหาร ถั่วเน่า 
5. ปฏิบัติงานแปรรูปอาหาร ไส้อั่ว 
6. ปฏิบัติงานแปรรูปอาหาร กะบองจ่อ 
7. ปฏิบัติงานแปรรูปอาหาร จิ้นส้ม 
8. สามารถจ าหน่ายและจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายได้ 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  6 
รำยวิชำกำรแปรรูปอำหำร รหัสวิชำ  ง 30205 
จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต จ ำนวนเวลำ  40  ชั่วโมง 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
กำรเรียนรู ้

ผลกำรเรียนรู้ 
สำระส ำคัญ/ 

ควำมคิดรวบยอด 
เวลำ  

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก  
คะแนน 

1. ความส าคัญ 
และหลักการ
แปรรูปอาหาร 

อธิบายความส าคัญ 
และหลักการแปรรูป
อาหาร 

รู้ความส าคัญและหลักการแปร
รูปอาหาร  

2 5 

2. การเลือก
อาหาร ภาชนะ 
และเครื่องใช้
ส าหรับท าการ
แปรรูปอาหาร 

อธิบายการเลือก
อาหาร ภาชนะ และ
เครื่องใช้ส าหรับท า
การแปรรูปอาหาร
ตามฤดูกาลของ
ท้องถิ่น 
 

รู้จักเลือกอาหาร ภาชนะ และ
เครื่องใช้ส าหรับท าการแปรรูป
อาหารที่มีตามฤดูกาลใน
ท้องถิ่น  
 

2 5 

3. ถั่วเน่า - อธิบายวิธีการแปร
รูปอาหารตาม
ฤดูกาลของท้องถิ่น 
เช่น ถั่วเน่า ไส้อั่ว 
กะบองจ่อ และ     
จิ้นส้ม 
- ปฏิบัติงานแปรรูป
อาหาร ถั่วเน่า 

- หลักการและเทคนิคการแปร
รูปถั่วเน่า 
- การปฏิบัติงานแปรรูปอาหาร 
ถั่วเน่า เป็นกระบวนการเรียนรู้ 
สร้างทักษะการท างานอย่าง
เป็นระบบ เป็นทางเลือกหรือ
แนวทางในการประกอบอาชีพ
ในอนาคต 
 

6 10 

4. ไส้อั่ว - อธิบายวิธีการแปร
รูปอาหารตาม
ฤดูกาลของท้องถิ่น 
เช่น ถั่วเน่า ไส้อั่ว 
กะบองจ่อ และ     
จิ้นส้ม 
- ปฏิบัติงานแปรรูป
อาหาร ไส้อั่ว 

- หลักการและเทคนิคการแปร
รูปไส้อั่ว 
- การปฏิบัติงานแปรรูปอาหาร 
ไส้อั่ว เป็นกระบวนการเรียนรู้ 
สร้างทักษะการท างานอย่าง
เป็นระบบ เป็นทางเลือกหรือ
แนวทางในการประกอบอาชีพ
ในอนาคต 
 
 

6 10 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
กำรเรียนรู ้

ผลกำรเรียนรู้ 
สำระส ำคัญ/ 

ควำมคิดรวบยอด 
เวลำ  

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก  
คะแนน 

5. กะบองจ่อ - อธิบายวิธีการแปร
รูปอาหารตาม
ฤดูกาลของท้องถิ่น 
เช่น ถั่วเน่า ไส้อั่ว 
กะบองจ่อ และ     
จิ้นส้ม 
- ปฏิบัติงานแปรรูป
อาหาร กะบองจ่อ 

- หลักการและเทคนิคการแปร
รูปกะบองจ่อ 
- การปฏิบัติงานแปรรูปอาหาร 
กะบองจ่อ เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ สร้างทักษะการท างาน
อย่างเป็นระบบ เป็นทางเลือก
หรือแนวทางในการประกอบ
อาชีพในอนาคต 

6 10 

6. จิ้นส้ม - อธิบายวิธีการแปร
รูปอาหารตาม
ฤดูกาลของท้องถิ่น 
เช่น ถั่วเน่า ไส้อั่ว 
กะบองจ่อ และ     
จิ้นส้ม 
- ปฏิบัติงานแปรรูป
อาหาร จิ้นส้ม 

- หลักการและเทคนิคการแปร
รูปจิ้นส้ม 
- การปฏิบัติงานแปรรูปอาหาร  
จิ้นส้ม เป็นกระบวนการเรียนรู้ 
สร้างทักษะการท างานอย่าง
เป็นระบบ เป็นทางเลือกหรือ
แนวทางในการประกอบอาชีพ
ในอนาคต 

6 10 

7. การผลิตและ
จ าหน่าย
อาหารแปรรูป 

สามารถจ าหน่าย
และจัดท าบัญชี
รายรับรายจ่ายได้ 

- การท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
- การค านวณต้นทุน 
การผลิตและจ าหน่ายอาหาร
แปรรูป 

8 10 

รวมระหว่ำงภำค 36 60 
กลำงภำค 2 20 
ปลำยภำค 2 20 

รวม 60 100 
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บันทึกหน่วยกำรเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่ออำชีพ 
รหัสวิชำ ง30205 รำยวิชำ  กำรแปรรูปอำหำรเพื่ออำชีพ  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  

 มัธยมศึกษำปีท่ี 6 ภำคเรียนที่ 1 เวลำ  6   ชั่วโมง 
 

1.  หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความส าคัญ และหลักการแปรรูปอาหาร 
2.  ผลกำรเรียนรู้ 
2.1 อธิบายความส าคัญ และหลักการแปรรูปอาหาร 
3.  สำระควำมส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด 
 การศึกษาความส าคัญ และหลักการถนอมอาหาร การเลือกอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ วิธีการ

ถนอมอาหารประเภทต่างๆ สารปรุงแต่งอาหาร ชนิดและคุณสมบัติและปริมาณ  ที่ใช้ การดูแล การเก็บรักษาอาหารที่
ถนอมแล้วได้อย่างถูกต้อง การส ารวจความต้องการและความนิยมของตลาด เมื่อลงมือปฏิบัติงานจริงจะมี
ประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ของงานคุ้มค่ากับเวลาและทุนทรัพย์ที่เสียไป 

4.  สำระกำรเรียนรู้ 
ความส าคัญและหลักการถนอมอาหาร  การเลือกอาหาร ภาชนะและเครื่องใช้ส าหรับท าการถนอมอาหาร 

วิธีการถนอมอาหารประเภทต่างๆ สารปรุงแต่งอาหาร ชนิด และคุณสมบัติและปริมาณที่ใช้  การดูแล การเก็บรักษา
อาหารที่ถนอมแล้วได้ถูกต้อง  การส ารวจความต้องการและความนิยมของตลาด 

5.  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
5.1 ความสามารถในการคิด 
5.1.1 ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
5.1.2 ทักษะการสรุปลงความเห็น 
5.1.3 ทักษะการเขียน 
5.1.4 ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 
5.2 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
6.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
6.2 ซื่อสัตย์ สุจริต 
6.3 มีวินัย 
6.4 ใฝ่เรียนรู้ 
6.5 อยู่อย่างพอเพียง 
6.6 มุ่งม่ันในการท างาน 
6.7 รักความเป็นไทย 
6.8 มีจิตสาธารณะ 
7.  ชิ้นงำน/ภำระงำน 
รายงานการวิเคราะห์และการวางแผนการถนอมอาหาร 
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8.  กำรวัดและประเมินผล 
8.1 การวัดและประเมินผลระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
8.1.1 กระบวนการการท างานกลุ่ม 
8.1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
8.2 การวัดและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม 
รายงานการวิเคราะห์และการวางแผนการถนอมอาหาร 
9.  กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
9.1 ตั้งค าถามเกี่ยวกับ ความส าคัญและหลักการถนอมอาหาร การเลือกอาหาร ภาชนะและเครื่องใช้ส าหรับท า

การถนอมอาหาร วิธีการถนอมอาหารประเภทต่างๆ สารปรุงแต่งอาหาร ชนิด และคุณสมบัติและปริมาณท่ีใช้ การดูแล 
การเก็บรักษาอาหารที่ถนอมแล้วได้ถูกต้อง การส ารวจความต้องการและความนิยมของตลาด 

 9.2 วางแผนการศึกษาเนื้อหา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความส าคัญและหลักการถนอมอาหาร การ
เลือกอาหาร ภาชนะและเครื่องใช้ส าหรับท าการถนอมอาหาร วิธีการถนอมอาหารประเภทต่างๆ สารปรุงแต่งอาหาร 
ชนิด และคุณสมบัติและปริมาณที่ใช้ การดูแล การเก็บรักษาอาหารที่ถนอมแล้วได้ถูกต้อง การส ารวจความต้องการ
และความนิยมของตลาด 

9.3 น าเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน สรุปและเขียนรายงานการวิเคราะห์และการวางแผนการถนอมอาหาร 
9.4 สรุปและประเมินผลการเรียนรู้ 
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โรงเรียนแม่ระมำดวิทยำคม 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
รำยวิชำ เส้นใยในน้ ำเมย               รหัสวิชำ ง31221     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4        ภำคเรียนที่ 1          จ ำนวนเวลำ 40 ช่ัวโมง    จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาประวัติความเป็นมาของผ้าทอกะเหรี่ยงในท้องถิ่น วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ ใช้ในการทอผ้า  
การออกแบบลายผ้า กระบวนการทอผ้ากะเหรี่ยง  

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและเป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพของตนเอง ตลอดจนภาคภูมิใจและ
อนุรักษ์ผ้าทอกะเหรี่ยง 

มีเจตคติที่ดี ในการประกอบอาชีพ สืบทอดวัฒนธรรมในท้องถิ่น และตระหนักถึ งคุณค่าด้านศิลปะ 
เป็นการแสดงถึงความเป็นแบบแผนความเป็นอยู่ในสังคมอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม   

ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายประวัติความเป็นมาของผ้าทอกะเหรี่ยงในท้องถิ่นได้ 
2. มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการทอผ้ากะเหรี่ยง 
3. สามารถออกแบบลวดลายของผ้าทอกะเหรี่ยงได้ตามความสนใจของผู้เรียนและน าเสนอผลงานได้ตาม

ความเหมาะสม ตลอดจนการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
 
รวม 3 ผลกำรเรียนรู้ 
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โครงสร้ำงรำยวิชำเพิ่มเติม 

รำยวิชำ เส้นใยในน้ ำเมย                          รหัสวิชำ ง31221            กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4        ภำคเรียนที่ 1          จ ำนวนเวลำ 40 ช่ัวโมง    จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 

หน่วย 

ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

1 ความเป็นมา
ของผ้าทอ
กะเหรี่ยงใน
ท้องถิ่น 

1 อธิบายประวัติความ
เป็นมาของผ้าทอ
กะเหรี่ยงในท้องถิ่นได้ 

ประวัติความเป็นมาของผ้า
ทอกะเหรี่ยงในท้องถิ่น 

10 20 

2 วัสดุ อุปกรณ์ 
และเครื่องมือที่
ใช้ในการทอผ้า
กะเหรี่ยง 

2 มีความรู้และทักษะ
เกี่ยวกับการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ และเครื่องมือ
ที่ใช้ในการทอผ้า
กะเหรี่ยง 

วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
ที่ใช้ในการทอผ้ากะเหรี่ยง 

15 20 

3 การออกแบบ
ลายผ้า 

3 สามารถออกแบบ
ลวดลายของผ้าทอ
กะเหรี่ยงได้ตามความ
สนใจของผู้เรียนและ
น าเสนอผลงานได้ตาม
ความเหมาะสม 
ตลอดจนการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ 

ลวดลายของผ้าทอกะเหรี่ยง 15 20 

 คะแนนรวมหน่วยกำรเรียน 60 

 คะแนนประเมินผลกลำงภำค 20 

 คะแนนประเมินผลปลำยภำค 20 
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 หลกัสตูรการศกึษาเพื่อการพฒันาผู้ เรียนในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (TAK for SDGs) 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
รำยวิชำ ภำษำเมียนมำเพื่อกำรท่องเที่ยว     รหัสวิชำ ต 23202      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3        ภำคเรียนที่ 2          จ ำนวนเวลำ 20 ชั่วโมง    จ ำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 

   อ่านออกเสียง บอกความหมายตัวอักษร  กลุ่มค า ประโยค และข้อความสั้นๆ ง่าย ๆ ที่ฟังหรืออ่าน 
ถูกต้องตามหลักการอ่าน ตอบค าถามจากการฟังและอ่าน ประโยค บทสนทนา ข้อความหรือบทอ่านสั้น ๆ                        
พูดโต้ตอบด้วยค าสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน พูดและเขียนแสดงความต้องการของตนเองง่ายๆ พูดและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน กิจวัตร
ประจ าวัน และสิ่งแวดล้อม    ใกล้ตัว เช่น การจองโรงแรม การซื้อของในตลาด เป็นต้น  ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และ
กิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษารวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา และ
วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย 

   โดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง  น าความรู้และทักษะกระบวนการต่างๆไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  

   เพ่ือใช้ภาษาเมียนมา พูดสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ตามกาลเทศะ ตระหนักในคุณค่าและเห็นประโยชน์ 
ของการเรียนรู้ภาษาเมียนมาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีวินัย
ในตนเอง มีความซื่อสัตย์ มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ และน าความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาษามาประยุกต์
ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียงตัวอักษร ค า ประโยคง่ายๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว 
2. บอกความหมายของค าท่ีเรียน และท่ีฟังได้ตรงตามความหมาย 
3. ฟัง/พูด ในสถานการณ์ง่ายๆที่เกิดข้ึนเป็นภาษาเมียนมาได้ 
4. ปฏิบัติตามค าสั่ง และค าขอร้องที่ฟัง หรืออ่าน 
5. พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนได้เหมาะสมตามวัย 
6.  ใช้ภาษาเมียนมาในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่เรียนได้เหมาะสมตามวัย 
7.  ใช้ภาษาในการพูดและท าท่าประกอบตามมารยาทสังคม วัฒนธรรมของเจ้าของภาษารวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมทาง

ภาษา และวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย 
8. ตระหนักในคุณค่าและเห็นประโยชน์ ของการเรียนรู้ภาษาเมียนมาในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 
   
รวม  8  ผลกำรเรียนรู้ 
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 หลกัสตูรการศกึษาเพื่อการพฒันาผู้ เรียนในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (TAK for SDGs) 

โครงสร้ำงรำยวิชำเพิ่มเติม 
รำยวิชำ ภำษำเมียนมำเพื่อกำรท่องเที่ยว     รหัสวิชำ ต 23202      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3        ภำคเรียนที่ 2          จ ำนวนเวลำ 20 ชั่วโมง    จ ำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วย 
กำรเรียนรู ้

ผลกำรเรียนรู้ 
สำระส ำคัญ/ 

ควำมคิดรวบยอด 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

1 บ้านของฉัน 2.บอกความหมายของค าที่เรียน และที่ฟังได้
ตรงตามความหมาย 
5.พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องที่
เรียนได้เหมาะสมตามวัย 

ของใช้ในบ้าน 
ห้องครัว 
ห้องนั่งเล่น 

5 15 

2 ไปจา่ยตลาด 6.ใช้ภาษาเมียนมาในการสื่อสารระหว่าง
บุคคลตามแบบที่เรียนได้เหมาะสมตามวัย 
7.  ใช้ภาษาในการพูดและท าทา่ประกอบ
ตามมารยาทสังคม วฒันธรรมของเจ้าของ
ภาษารวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา 
และวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวยั 

ค าศัพท์ผลไม ้
ลักษณะนาม 
การต่อราคา 
การถามราคา 

5 15 

สอบกลำงภำค  20 
3 การดื่มน้ าชา 5.พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เก่ียวกับเรื่องที่

เรียนได้เหมาะสมตามวัย 
7. ใช้ภาษาในการพูดและท าท่าประกอบ
ตามมารยาทสังคม วฒันธรรมของเจ้าของ
ภาษารวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา 
และวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวยั 

ลักษณะของน้ าชา 
อาหารที่กินกับน้ าชา 
วัฒนธรรมการดื่มชา 
 

5 15 

4 โรงแรม 1.อ่านออกเสียงตัวอักษร ค า ประโยค
ง่ายๆ ที่เก่ียวกับเร่ืองใกล้ตัว 
3. พูด ในสถานการณ์งา่ยๆที่เกิดขึ้นเป็น
ภาษาเมียนมาได ้
4.ปฏิบัติตามค าสั่ง และค าขอร้องที่ฟัง 
หรืออ่าน 

ของใช้ในโรงแรม 
ประโยคที่ใช้ในการการจอง
ห้องพัก 
ประโยคแสดงความ
ต้องการ 

5 15 

สอบปลำยภำค 20 
รวม 20 100 
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 หลกัสตูรการศกึษาเพื่อการพฒันาผู้ เรียนในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (TAK for SDGs) 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
รำยวิชำ  เทคนิคกำรเชื่อมไฟฟ้ำเพื่ออำชีพ  รหัสวิชำ ง 32212         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5        ภำคเรียนที่ 2          จ ำนวนเวลำ 40 ช่ัวโมง    จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะ การวัด  ตัด  เจาะ  การเชื่อมไฟฟ้า  วัสดุอุปกรณ์การเชื่อม  การเชื่อมไฟฟ้า
เทคนิคต่าง ๆ   และ การตกแต่งผิวงาน   

ปฏิบัติงานฝึกทักษะเกี่ยวกับ  วัด  ตัด  เจาะ แต่งชิ้นงาน  เชื่อมไฟฟ้าเทคนิคต่าง ๆ   ออกแบบชิ้นงานโครงงาน
ช่างเชื่อมไฟฟ้า  ผลิตชิ้นงานตามแบบ  ส ารวจแหล่งวัสดุ  และแหล่งบริการในท้องถิ่น  ค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนด
ราคาขาย  จัดจ าหน่าย  ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย สร้างความตระหนักในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพ่ือเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ได้  โดยค านึ งถึ งความมี วินั ย ในการท างาน ความประหยัดและคุ้มค่ า 
มีความมุ่งมั่นในการท างาน  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
  1. สามารถอธิบายวิธีการวัด  การตัด  การเจาะวัสดุช่างได้   
  2. อธิบายวิธีการใช้ และเก็บบ ารุงรักษา  เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ งานเชื่อมไฟฟ้าได้ 
3. บอกเทคนิคการเชื่อมไฟฟ้าได้ 
4. ปฏิบัติการต่อแนวเชื่อมได้ 
5. ปฏิบัติการเชื่อมพอกทับแนวเดิมและเชื่อมเดินแนวท่าราบได้ 
6. ออกแบบชิ้นงาน โครงงานช่างเชื่อมไฟฟ้าได้ 
7. สามารถผลิตชิ้นงานตามแบบ โครงงานช่างเชื่อมไฟฟ้าได้ 
8. ค านวณค่าใช้จ่าย จัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายได้ 
รวมทั้งหมด  8 ผลกำรเรียนรู้ 
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 หลกัสตูรการศกึษาเพื่อการพฒันาผู้ เรียนในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (TAK for SDGs) 

โครงสร้ำงรำยวิชำเพิ่มเติม 
รำยวิชำ  เทคนิคกำรเชื่อมไฟฟ้ำเพื่ออำชีพ        รหัสวิชำ ง 32212         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5        ภำคเรียนที่ 2          จ ำนวนเวลำ 40 ช่ัวโมง    จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 

ที ่ ชื่อหน่วย
กำรเรียนรู ้

ผลกำรเรียนรู้ข้อท่ี สำระส ำคัญ เวลำ คะแนน 

1 การวัด ตัด 
เจาะ
บ ารุงรักษา
เครื่องมือ 

ผลการเรียนรู้ 
1. สามารถอธิบาย
วิธีการวัด  การ
ตัด  การเจาะวัสดุ
ช่างได้   
 2. อธิบาย
วิธีการใช้ และเก็บ
บ ารุงรักษา  เครื่อง
มือ วัสดุอุปกรณ์ 
งานเชื่อมไฟฟ้าได้ 
 

เครื่องมือส าหรับการวัด มีหลายประเภท ขึ้นกับ
ลักษณะของงาน เช่น ไม้บรรทัด ตลับเมตร สาย
วัด ไม้โพรแทรกเตอร์   ในการออกแบบและ
สร้างสรรค์ชิ้นงานจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือในการ
ตัด ซึ่งมีอยู่หลายประเภท ด้วยกัน ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของงาน เช่น กรรไกร คัทเตอร์ เลื่อย
มือ คีมตัดเครื่องมือส าหรับการเจาะ ในการ
ออกแบบและสร้างสรรค์ชิ้นงานบางอย่าง
จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือในการเจาะ ในที่นี้จะ 

แนะน าเครื่องมือส าหรับเจาะคือ  สว่านมือ 
สว่านไฟฟ้าการดูแลรักษาเครื่องมือ ควรเช็ดท า
ความสะอาดด้วยผ้าแห้ง  หลงัจากใช้งานต้องท า
ความสะอาดและทาน้ ามันเพ่ือป้องกันสนิม  
เก็บรักษาไว้ในกล่องเครื่องมือควรแยกเก็บ  
  

6 20 

2 เทคนิคการ
เชื่อมไฟฟ้า 

ผลการเรียนรู้ 
3. บอกเทคนิคการ
เชื่อมไฟฟ้าได้ 
4. ปฏิบัติการต่อ
แนวเชื่อมได้ 
5. ปฏิบัติการเชื่อม
พอกทับแนวเดิม
และเชื่อมเทคนิค
ต่างๆได้ 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าผู้ปฏิบัติงาน
จะต้องรู้ถึงเทคนิควิธีในการฝึกเชื่อมข้ันแรกก่อน
ซึ่งจะมีองค์ประกอบที่ส าคัญอยู่ 4 อย่างตั้งแต่
การเลือกใช้ลวดเชื่อมระยะอาร์คกระแสไฟ
ความเร็วของการเดินลวดเชื่อมและการตั้งมุม
ของลวดเชื่อมรวมทั้งเทคนิคในการอาร์คเริ่มต้น
การต่อรอยเชื่อมการส่ายลวดเชื่อมรวมถึงการ
สิ้นสุดรอยเชื่อมซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องเรียนรู้
และฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความช านาญจะได้เป็น
พ้ืนฐานส าหรับการเชื่อมที่ยากต่อไป 
 
 
 
 
 
 

14 10 
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ที ่ ชื่อหน่วย
กำรเรียนรู ้

ผลกำรเรียนรู้ข้อท่ี สำระส ำคัญ เวลำ คะแนน 

3 โครงงาน
ช่างเชื่อม
ไฟฟ้า 

ผลการเรียนรู้ 
6. ออกแบบ
ชิ้นงาน โครงงาน
ช่างเชื่อมไฟฟ้าได้ 
7. สามารถผลิต
ชิ้นงานตามแบบ 
โครงงานช่างเชื่อม
ไฟฟ้าได้ 
8. ค านวณ
ค่าใช้จ่าย จัดท า
บัญชีรายรับ
รายจ่ายได้ 
 

 20 30 

 วัดผลกลางภาค  20 
 วัดผลปลายภาค  20 

รวม 40 100 
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 หลกัสตูรการศกึษาเพื่อการพฒันาผู้ เรียนในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (TAK for SDGs) 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
รำยวิชำ ถักทอสำยใยลำยน้ ำเมย                 รหัสวิชำ ง31222     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4        ภำคเรียนที่ 2          จ ำนวนเวลำ 40 ช่ัวโมง     จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษากระบวนการทอผ้ากะเหรี่ยง ฝึกปฏิบัติติการทอผ้าตามความสนใจของผู้เรียน น าเสนอผลงานของตนเอง
ตามความเหมาะสมและสามารถจ าหน่ายได้ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและเป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพของตนเอง ตลอดจนภาคภูมิใจและ
อนุรักษ์ผ้าทอกะเหรี่ยง 

มีเจตคติที่ดี ในการประกอบอาชีพ สืบทอดวัฒนธรรมในท้องถิ่น และตระหนักถึงคุณค่าด้านศิลปะ  
เป็นการแสดงถึงความเป็นแบบแผนความเป็นอยู่ในสังคมอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม   

ผลกำรเรียนรู้ 
1. ฝึกปฏิบัติการทอผ้ากะเหรี่ยงและน าเสนอผลงานได้ตามความเหมาะสม 
2. มีเจตคติท่ีดีในการประกอบอาชีพ สืบทอดวัฒนธรรมในท้องถิ่น และตระหนักถึงคุณค่าด้านศิลปะ 

เป็นการแสดงถึงความเป็นแบบแผนความเป็นอยู่ในสังคมอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม   
 
รวม 2 ผลกำรเรียนรู้ 
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 หลกัสตูรการศกึษาเพื่อการพฒันาผู้ เรียนในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (TAK for SDGs) 

โครงสร้ำงรำยวิชำเพิ่มเติม 

รำยวิชำ ถักทอสำยใยลำยน้ ำเมย                 รหัสวิชำ ง31222            กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4        ภำคเรียนที่ 2          จ ำนวนเวลำ 40 ช่ัวโมง    จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

หน่วย 

ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

1 ปฏิบัติการทอผ้า
กะเหรี่ยง 

1 ฝึกปฏิบัติการทอผ้า
กะเหรี่ยงและน าเสนอ
ผลงานได้ตามความ
เหมาะสม 

ปฏิบัติการทอผ้า
กะเหรี่ยงและน าเสนอ
ผลงาน 

30 40 

2 การจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
การทอผ้ากะเหรี่ยง 

2 มีเจตคติท่ีดีในการ
ประกอบอาชีพ สืบทอด
วัฒนธรรมในท้องถิ่น และ
ตระหนักถึงคุณค่าด้าน
ศิลปะ 
เป็นการแสดงถึงความ
เป็นแบบแผนความ
เป็นอยู่ในสังคมอย่างมี
คุณธรรมจริยธรรม   

การจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการ
ทอผ้ากะเหรี่ยง 

10 20 

 คะแนนรวมหน่วยกำรเรียน 60 

 คะแนนประเมินผลกลำงภำค 20 

 คะแนนประเมินผลปลำยภำค 20 
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 หลกัสตูรการศกึษาเพื่อการพฒันาผู้ เรียนในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (TAK for SDGs) 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
รำยวิชำ  ช่ำงเชื่อมไฟฟ้ำเบื้องต้น               รหัสวิชำ ง 32211           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำน

อำชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5        ภำคเรียนที่ 1          จ ำนวนเวลำ 40 ช่ัวโมง    จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  วัสดุช่าง ลักษณะโครงสร้างของผลิตภัณฑ์แบบต่าง ๆ    ที่ท าด้วย
โลหะ  ที่มีอยู่ในท้องถิ่น  การเชื่อมไฟฟ้า  องค์ประกอบการเชื่อม  การต่อรอยเชื่อมแบบต่าง ๆ  และการตกแต่งผิว
งาน  ปฏิบัติงานฝึกทักษะเกี่ยวกับ การเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น  การเชื่อมไฟฟ้าท่าราบ การต่อรอยเชื่อมแบบต่างๆ ผลิต
ชิ้นงานตามแบบ  แต่งชิ้นงาน  ส ารวจแหล่งวัสดุ  และแหล่งบริการในท้องถิ่น  สร้างความตระหนักในการพัฒนาทักษะ
ด้านอาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะใน การเชื่อมไฟฟ้า  
สามารถผลิตชิ้นงานและสามารถด ารงชีวิตได้อย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                  
มีความมุ่งมั่นในการท างาน สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 ผลกำรเรียนรู้ 
1. บอกหลักความปลอดภัยในการเชื่อมไฟฟ้าได้ 
2. อธิบายวิธีการใช้ การเก็บบ ารุงรักษา  เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์งานเชื่อมไฟฟ้าได้ 
3. บอกองค์ประกอบของงานเชื่อมไฟฟ้าได้ 
4. บอกวัสดุงานช่างเชื่อมไฟฟ้าได้ 
5. ปฏิบัติการเริ่มอาร์คและเดินแนวเป็นช่วงสั้น ๆ ได้ 
6. ปฏิบัติการต่อรอยเชื่อมแบบต่าง ๆได้ 
7. สามารถผลิตชิ้นงานตามแบบได้ 
 รวมทั้งหมด  7  ผลกำรเรียนรู้ 
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 หลกัสตูรการศกึษาเพื่อการพฒันาผู้ เรียนในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (TAK for SDGs) 

โครงสร้ำงรำยวิชำเพิ่มเติม 

รำยวิชำ  ช่ำงเชื่อมไฟฟ้ำเบื้องต้น               รหัสวิชำ ง 32211           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5        ภำคเรียนที่ 1          จ ำนวนเวลำ 40 ช่ัวโมง    จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 
ที ่ ชื่อหน่วย

กำรเรียนรู ้
ผลกำรเรียนรู้ข้อท่ี สำระส ำคัญ เวลำ คะแนน 

1 ความ
ปลอดภัย
และการ
บ ารุงรักษา
เครื่องมือ 

ผลการเรียนรู้ข้อที่  
1. บอกหลักความ
ปลอดภัยในการเชื่อม
ไฟฟ้าได้ 
2. อธิบายวิธีการใช้ 
การเก็บบ ารุงรักษา   
เครื่องมือวัสดุ
อุปกรณ์งานเชื่อม
ไฟฟ้าได้ 
3. บอกองค์ประกอบ
ของงานเชื่อมไฟฟ้า
ได้ 
 

            เพ่ือความปลอดภัยในการเชื่อมโลหะด้วย
ไฟฟ้า ผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นอย่างยิ่งต้องศึกษาถึง
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในขณะปฏิบัติงาน ซึ่ง
โดยทั่วไปอันตรายในการเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า
ส า ม า ร ถ แ บ่ ง อ อ ก เ ป็ น     
2 ประเภทคือ  อันตรายที่เกิดจากธรรมชาติ และ
อันตรายที่เกิดจากภายในงานเชื่อม  อันตรายที่เกิด
จากธรรมชาติของการเชื่ อมโลหะด้วยไฟฟ้า
ผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องศึกษาให้เข้าใจเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
อันตรายที่แฝงอยู่ในระบบนี้ก็คือ ควัน,ฝุ่นและแก๊ส
พิษที่เกิดจากปฏิบัติการเชื่อมพ้ืนฐานของกลุ่มควัน
และแก๊สเหล่านี้ ซึ่งจะเกิดผลกระทบจากผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

8 20 

2 วัสดุงาน
ช่าง 

ผลการเรียนรู้ข้อที่ 
4. บอกวัสดุงานช่าง
เชื่อมไฟฟ้าได้ 
 

เหล็กเปน็วัสดุช่างที่ส าคัญมาก สิ่งก่อสร้างต่างๆ 
ยานพาหนะ ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ มนุษย์ 
รู้จักการถลุงเหล็กมาใช้งาน 
ชนิดของเหล็กดิบ 
เหล็กดิบยังน าไปใช้งานไม่ได้เนื่องจากมีสารมลทิน
ปนอยู่ เช่น  คาร์บอน ซิลิคอน  ฟอสฟอรัส %  
แมงกานีส  
1.เหล็กดิบสีขำว  เป็นเหล็กที่มีธาตุแมงกานีสปน
อยู่มาก เนื้อของเหล็กชนิดนี้แลดูเป็นเนื้อละเอียดสี
ขาว แข็งมาก เมื่อหลอมเหลวไหลอยาก จะใช้เป็น
เหล็กหล่อก็เฉพาะชิ้นงานโตๆ เท่านั้น 
2. เหล็กดิบสีเทำ  เป็นเหล็กดิบที่มีธาตุซิลิคอนปน
อยู่มาก เนื้อเหล็กแลดูสีเทาแก่ เป็นเหล็กท่ีอ่อนไม่
แข็งแรง เมื่อน าไปหลอมจะไหลได้ง่ายมาก  เหล็ก
ดิบสีเทาจะน าไปผลิตเป็นเหล็กหล่อ เช่น ปากกา
คีบวัสดุ 
 

4 10 
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ที ่ ชื่อหน่วย
กำรเรียนรู ้

ผลกำรเรียนรู้ข้อท่ี สำระส ำคัญ เวลำ คะแนน 

3 ปฏิบัติงาน
เชื่อมไฟฟ้า
เบื้องต้น 

ผลการเรียนรู้ข้อที่  
5. ปฏิบัติการเริ่ม
อาร์คและเดินแนว
เป็นช่วงสั้น ๆ ได้ 
6. ปฏิบัติการต่อรอย
เชื่อมแบบต่าง ๆได้ 
7. สามารถผลิต
ชิ้นงานตามแบบได้ 
 

กำรเชื่อมอำร์คโดยใช้อิเลคโตรดหุ้มฟลักซ์
(SMAW) 
เป็นกระบวนการเชื่อมโดยการอาร์ค ซึ่งจะหลอม
โลหะเข้าด้วยกันโดยใช้ความร้อนที่เกิดจากการ
อาร์คทางไฟฟ้าระหว่างปลายของอิเลคโตรดกับ
ผิวหน้าของชิ้นงานในขณะที่มีการอาร์คเกิดขึ้นจะมี
ความร้อนสูงเกิดท่ีปลายของอิเลคโตรดและผิวของ
ชิ้นงาน ซึ่งโลหะเม็ดเล็กๆ ที่ปลายของอิเลคโตรด 
จะหลอมเหลวและไหลไปยังบ่อหลอมโลหะ )weld 
pool) ที่หลอมเหลวในชิ้นงาน 

28   30 

 วัดผลกลางภาค  20 
 วัดผลปลายภาค  20 

รวม 40 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://thermal-mech.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%b4/
http://thermal-mech.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%b4/
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 หลกัสตูรการศกึษาเพื่อการพฒันาผู้ เรียนในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (TAK for SDGs) 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
 

รำยวิชำ  กำรผลิตพันธุ์ไม้                       รหัสวิชำ ง 32231           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5        ภำคเรียนที่ 1          จ ำนวนเวลำ 40 ช่ัวโมง    จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

 

 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของการขยายพันธุ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการขยายพันธุ์  
การขยายพันธุ์พืชโดยไม่ใช้เพศ การอนุบาลพันธุ์ไม้ การปลูกพืชในภาชนะและการจัดจ าหน่าย ส ารวจปัจจัย               
การผลิตและภาวการณ์ตลาด วางแผนการผลิตพันธุ์ไม้ เลือกเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์   ให้เหมาะสมกับวิธีการ
ขยายพันธุ์ ฝึกทักษะขยายพันธุ์พืชโดยไม่ใช้เพศ เช่น ปักช า ตอน ต่อกิ่ง ทาบกิ่ง ติดตา เสียบยอด เลือกผลิตพันธุ์ไม้
โดยใช้วิธีการขยายพันธุ์อย่างน้อย 3 วิธี ดูแลบ ารุงรักษา ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาขาย จัดจ าหน่ายจดบันทึกการ
ปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย และประเมินผล 

 โดยใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการจัดการในการท างาน ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน  

       เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการผลิตพันธุ์ไม้และมีทักษะในการปักช า ตอน ติดตา ทาบกิ่ง เสียบยอด และ
จ าหน่ายได ้

ผลกำรเรียนรู้ 
1.  มีความรู้ความเข้าใจในความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืช เครื่องมือและอุปกรณ์ 
การขยายพันธุ์ และหลักการขยายพันธุ์พืช 
2.  มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความส าคัญของการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการเพาะเมล็ด การปักช า  การตอน

กิ่ง  การติดตา การทาบกิ่ง และการเสียบยอด มีทักษะในการขยายพันธุ์พืช  
3.  มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการอนุบาลพันธุ์ไม้ การปลูกพืชในภาชนะ และการจัดการผลผลิตที่ได้

จากการขยายพันธุ์พืช  
รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
 

รำยวิชำ  กำรผลิตพันธุ์ไม้                       รหัสวิชำ ง 32231           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5        ภำคเรียนที่ 1          จ ำนวนเวลำ 40 ช่ัวโมง    จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ที ่
ชื่อหน่วย             
กำรเรียนรู ้

ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก                
คะแนน 

1 ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับ            
การขยายพันธุ์พืช 

1. มีความรู้ความเข้าใจ 
ในความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืช 
เครื่องมือและอุปกรณ์ 
การขยายพันธุ์ และ
หลักการขยายพันธุ์พืช 

ความหมาย ความส าคัญของ
การขยายพันธุ์พืช ประเภทของ
การขยายพันธุ์พืช เครื่องมือ
และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ขยายพันธุ์พืช ข้อดีและข้อเสีย
ของการขยายพันธุ์พืชด้วยเมล็ด 
ส่วนประกอบของเมล็ดและ
แบบการงอกของเมล็ด การพัก
ตัวและการท าลายการพักตัว
ของเมล็ด ปัจจัยในการงอกของ
เมล็ด การทดสอบความงอก
ของเมล็ด วิธีการเพาะเมล็ด 

4 10 

2 รูปแบบ                  
การขยายพันธุ์พืช 

2. มีความรู้ความเข้าใจ
และเห็นความส าคัญของ
การขยายพันธุ์พืชด้วย
วิธีการเพาะเมล็ด                       
การปักช า  การตอนกิ่ง  
การติดตา การทาบก่ิง 
และการเสียบยอด                      
มีทักษะในการขยายพันธุ์
พืช  

การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการ
เพาะเมล็ด การปักช า                     
การตอนกิ่ง  การติดตา                   
การทาบกิ่ง และการเสียบยอด                       

26 40 

3 การจัดการผลผลิต 3. มีความรู้ความเข้าใจ
และมีทักษะในการ
อนุบาลพันธุ์ไม้ การปลูก
พืชในภาชนะ และ              
การจัดการผลผลิตที่ได้
จากการขยายพันธุ์พืช  

การอนุบาลพันธุ์ไม้ การปลูก
พืชในภาชนะ การคิดต้นทุนใน
การผลิต การก าหนดราคาขาย 
การจัดจ าหน่าย 

10 10 

คะแนนรวมหน่วยการเรียน 60 
คะแนนประเมินผลกลางภาคเรียน 20 
คะแนนประเมินผลปลายภาคเรียน 20 

รวมคะแนนทั้งหมด 100 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
 

รำยวิชำ  กำรปลูกพืชไร่เศรษฐกิจ          รหัสวิชำ ง 31231           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4        ภำคเรียนที่ 1          จ ำนวนเวลำ 40 ช่ัวโมง    จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ทางเศรษฐกิจของพืชไร่ในท้องถิ่น ปัจจัยและสิ่งแวดล้อม               
ที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชไร่  การจ าแนกชนิดและประเภทของพืชไร่ พันธุ์ที่เหมาะสม วิธีปลูกและขั้นตอน
การปฏิบัติ ท าเลที่เหมาะสมส าหรับปลูกพืชไร่ การเตรียมดินปลูก การปลูกพืชไร่ชนิดต่างๆ การปฏิบัติดูแลรักษา              
การป้องกันโรคและก าจัดศัตรูพืชไร่ การเก็บเกี่ยวพืชไร่ การปฏิบัติการหลังการเก็บเก่ียว การถนอมอาหารและการแปร
รูปพืชไร่ วิเคราะห์ขอมูลความต้องการของตลาด เลือกพืชไร่ส าหรับปลูก ปฏิบัติงานเตรียมดินปลูก  ปลูก ดูแลรักษา 
เก็บเก่ียว ถนอมอาหารหรือแปรรูป จัดผลผลิตจ าหน่าย ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาขาย จัดจ าหน่าย จดบันทึกการ
ปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับรายจ่าย ประเมินผล โดยใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการจัดการในการท างาน  
ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะใน
การปลูก บ ารุงรักษาพืชไร่เศรษฐกิจ ถนอมหรือแปรรูปผลผลิตอย่างง่าย และจ าหน่ายพืชไร่เศรษฐกิจได้ เห็นคุณค่า
ของการท างานด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกในการท างาน รับผิดชอบ รอบคอบ  ขยัน อดทน 
และใช้ทรัพยากรในการท างานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

 

ผลกำรเรียนรู้ 
1.  บอกความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของพืชไร่ได้ 
2.  อธิบายวิธีการจ าแนกประเภทของพืชไร่และจ าแนกประเภทของพืชไร่ได้ 
3.  อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชไร่ได้ 
4.  อธิบายวิธีการเตรียมดินปลูก และปฏิบัติการปลูกพืชไร่ ได้ 
5.  อธิบายวิธีการดูแลรักษาพืชไร่ และปฏิบัติการดูแลรักษาพืชไร่ได้ 
6.  อธิบายการเกิดโรคและแมลงที่เกิดกับพืชไร่ และสามารถป้องกันก าจัดโรคและศัตรูของพืชไร่ได้ 
7.  อธิบายวิธีการเก็บเกี่ยวพืชไร่ และเก็บเกี่ยวพืชไร่ได้ 
8.  ถนอมอาหารหรือแปรรูปผลผลิตจากพืชไร่ได้ 
9.  จัดผลผลิตจ าหน่าย ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาขาย จัดจ าหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติงาน                
    ท าบัญชีรายรับรายจ่าย และประเมินผลการปลูกพืชไร่ได้ 
รวมทั้งหมด  9  ผลกำรเรียนรู้ 
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โครงสร้ำงรำยวิชำเพิ่มเติม 

รำยวิชำ  กำรปลูกพืชไร่เศรษฐกิจ     รหัสวิชำ ง 31231       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ            
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4        ภำคเรียนที่ 1          จ ำนวนเวลำ 40 ช่ัวโมง    จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 

ที ่
ชื่อหน่วย             
กำรเรียนรู ้

ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก                
คะแนน 

1 ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับพืชไร่ 

1. บอกความหมาย 
ความส าคัญและประโยชน์
ของพืชไร่ได้ 
2. อธิบายวิธีการจ าแนก
ประเภทของพืชไร่และ
จ าแนกประเภทของพืชไร่ได้                                       
3. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเจริญ 
เติบโตของพืชไร่ได้ 

ความหมาย ความส าคัญและ
ประโยชน์ของพืชไร่                     
การจ าแนกประเภทของพืช
ไร่และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ               
การเจริญเติบโตของพืชไร่ 

4 10 

2 การปลูกพืชไร่              
บางชนิด 

4. อธิบายวิธีการเตรียมดิน
ปลูก และปฏิบัติการปลูก
พืชไร่ได้ 
5. อธิบายวิธีการดูแลรักษา
พืชไร่ และปฏิบัติ 
การดูแลรักษาพืชไร่ได้ 
6. อธิบายการเกิดโรคและ
แมลงที่เกิดกับพืชไร่ และ
สามารถป้องกันก าจัดโรค
และศัตรูของพืชไร่ได้ 
7. อธิบายวิธีการเก็บเกี่ยว
พืชไร่ และเก็บเกี่ยวพืชไร่ได้ 

การเตรียมดินปลูกพืชไร่               
และปฏิบัติการปลูกพืชไร่ 
การดูแลรักษาพืชไร่ โรคและ
แมลงที่เกิดกับพืชไร่ และ              
การป้องกันก าจัดโรคและ
ศัตรูของพชืไร่ การเก็บเกี่ยว
พืชไร่ 

24 30 
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ที ่ ชื่อหน่วย             
กำรเรียนรู ้

ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก                
คะแนน 

3 การถนอมอาหาร                        
และการแปรรูป
ผลผลิตพืชไร่ 

8.  ถนอมอาหารหรือแปร
รูปผลผลิตจากพืชไร่ได้ 

 

การถนอมอาหารและ 
การแปรรูปผลผลิตจากพืชไร่ 

4 10 

4 การจ าหน่าย
ผลผลิตพืชไร่ 

9.  จัดผลผลิตจ าหน่าย 
ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนด
ราคาขาย จัดจ าหน่าย  
จดบันทึกการปฏิบัติงาน          
ท าบัญชีรายรับรายจ่าย 
และประเมินผลการปลูก
พืชไร่ได้ 

การจัดผลผลิตเพ่ือจ าหน่าย 
ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคา
ขาย จัดจ าหน่าย  
จดบันทึกการปฏิบัติงาน               
ท าบัญชีรายรับรายจ่าย และ
ประเมินผลการปลูกพืชไร่ 

4 10 

คะแนนรวมหน่วยการเรียน 60 
คะแนนประเมินผลกลางภาคเรียน 20 
คะแนนประเมินผลปลายภาคเรียน 20 

รวมคะแนนทั้งหมด 100 
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 โรงเรียนท่ำสองยำงวิทยำคม 
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  ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม  
ง20214 กำรปลูกพืชผักสวนครัว          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  

ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ภำคเรียนที่ 2     เวลำ 40 ชั่วโมง จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต  

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

การศึกษาหลักการปลูกพืชผักสวนครัวประโยชน์และความส าคัญทางเศรษฐกิจ ชนิดของพืชผักสวนครัว 
วัสดุ- อุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัว วิธีการเพาะปลูก วิธีการปฏิบัติดูแลรักษา วิธีการเก็บเกี่ยว ผลผลิตตาม
ช่วงฤดูกาลที่เหมาะสมในการปลูกพืชแต่ละชนิด   

โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติการปลูกพืชผักสวนครัว การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การบรรจุภัณฑ์  ค านวณ
ค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาขายการจัดจ าหน่ายผลผลิต การท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย และการบันทึกการ ปฏิบัติงานเพ่ือให้
ผู้เรียนมีทักษะในการปลูกพืชผักสวนครัวชนิดต่างๆ มีเจตคติที่ดีต่อการท างาน รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ มีคุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบอาชีพ รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ สุจริต 
มุ่ งมั่น ในการท างาน มีจิตสาธารณะ และอยู่อย่ างพอเพียง และเพ่ือให้ผู้ เรียน สามารถปรับตัวให้ เข้ากับ                        
การเปลี่ยนแปลงกับสภาวการณ์ในปัจจุบันได้  

ผลกำรเรียนรู้  
1. มีความรู้ความเข้าใจในประโยชน์และความส าคัญของพืชผักสวนครัวชนิดต่างๆได้  
2. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ปลูกพืชผักสวนครัวได้  
3. จ าแนกประเภทของพืชผักสวนครัวได้ถูกต้องเหมาะสม  
4. อธิบายขั้นตอนการปลูก การดูแลรักษา พืชผักสวนครัวได้  
5. ปฏิบัติการปลูกพืชผักสวนครัวได้อย่างน้อย 3 ชนิด   
6. ปฏิบัติดูแลรักษาโรคและศัตรูพืชผักสวนครัว   
7. เก็บเก่ียวผลผลิตและจัดการผลผลิตได้  
8. ปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆได้  
9. การท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายได้  
10. ค านวณต้นทุนการผลิต ก าหนดราคา และจัดจ าหน่ายผลผลิตได้  
11. มีเจตคติท่ีดีในการท างานอาชีพปลูกพืชผักสวนครัว ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

รวม 11 ผลกำรเรียนรู้ 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ  
  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ    รำยวิชำกำรปลูกพืชผักสวนครัว         รหัสวิชำ ง20214 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น   จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต จ ำนวนเวลำ 40 ชั่วโมง 

หน่วย  

ที่ 

ชื่อหน่วย  

กำรเรียนรู้ 

ผลกำร
เรียนรู้  

สำระส ำคัญ/  

ควำมคิดรวบยอด 

เวลำ   

(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก   

คะแนน 

1  หลักการ
ปลูกพืชผัก 
สวนครัว 

ข้อที่ 1, 2, 3,   
และ 4 

ประโยชน์และความส าคัญทางเศรษฐกิจ  
ชนิดของพืชผักสวนครัว วัสดุ- อุปกรณ์ ที่
ใช้ ในการปลูกพืชผักสวนครัว วิธีการ  
เพาะปลูก วิธีการปฏิบัติดูแลรักษา 
วิธีการ เก็บเกี่ยวผลผลิต ตามช่วง
ฤดูกาลที่ เหมาะสมในการปลูกพืชแต่ละ
ชนิด  

8  15 

2  การปลูกพืชผัก
สวน  
ครัว 

ข้อที่ 2, 3, 4,   
และ 5 

ปฏิบัติการเตรียมดิน เพาะกล้า และ
ปลูก พืชผักสวนครัว  

10  25 

3  การดูแล
รักษาพืชผัก 
สวนครัว 

ข้อที่ 6  การบ ารุงดูแลรักษา การใส่ปุ๋ย การรด
น้ า  การป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

10  20 

4  การเก็บเกี่ยว
ผลผลิต 
พืชผักสวน
ครัว 

ข้อที่ 7 และ 
8  

การเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชผักสวน
ครัว การบรรจุภัณฑ์เพื่อ
จ าหน่าย  

4  10 

5  การจ าหน่าย
ผลผลิต 
พืชผักสวน
ครัว 

ข้อที่ 9, 10   
และ 11 

การท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย   
การค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาขาย 

4  10 

รวมระหว่ำงภำค  36  80 

กลำงภำค  2  10 

ปลำยภำค  2  10 

รวม  40  100 
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โครงสร้ำงหน่วยกำรเรียนรู้รำยวิชำ  
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ           รำยวิชำกำรปลูกพืชผักสวนครัว รหัสวิชำ ง30223  

 ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น    จ ำนวนเวลำ 40 ชั่วโมง   จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 

ที่  หน่วยกำรเรียนรู้  จ ำนวน
ชั่วโมง 

1  

2  

3  

4  

5 

เรื่อง 1 หลักกำรปลูกพืชผักสวนครัว  
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1 ประโยชน์และความส าคัญทางเศรษฐกิจ   
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 2 ประเภทของพืชผักสวนครัว  
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 3 วัสดุ- อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัว  
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 4 วิธีการปลูกพืชผักสวนครัว  

เรื่อง 2 กำรปลูกพืชผักสวนครัว  
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 5 ปฏิบัติการเตรียมดิน   
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 6 การเพาะกล้า   
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 7 การปลูกพืชผักสวนครัว   

เรื่อง 3 กำรดูแลรักษำพืชผักสวนครัว  
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 8 การใส่ปุ๋ย   
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 9 การป้องกันก าจัดศัตรูพืช  

เรื่อง 4 กำรเก็บเกี่ยวผลผลิต  
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 10 การเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชผักสวนครัว  
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 11 การบรรจุภัณฑ์เพื่อจ าหน่าย   

เรือ่ง 5 กำรจ ำหน่ำยผลผลิต  
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 12 การท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย   
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 13 ค านวณต้นทุนการผลิต ก าหนดราคา และจัด             
จ าหน่าย 

(8)  
2  
2  
2  
2  

(10)  
4  
4  
2  

(10)  
2  
2  

(4)  
4  

(4)  
4 

รวม  36 

 
 

หมำยเหตุ สัปดาห์ที่ 10 สอบวัดผลกลางภาค   
สัปดาห์ท่ี 20 สอบวัดผลปลายภาค 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
 ง 30223 เกษตรอินทรีย์         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย       ภำคเรียนที่ 1        เวลำ 40 ชั่วโมง   จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 

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

การศึกษาช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพเกษตรอินทรีย์ ปัญหาการเกษตรของชุมชนใน 
ปัจจุบัน ความหมาย และความส าคัญของเกษตรอินทรีย์ สังเกต ศึกษา รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความหมาย หลักการ
เกษตรอินทรีย์ ความเป็นมา ความส าคัญ แนวทางในการท าเกษตรอินทรีย์ แล้วมาวิเคราะห์ อภิปราย  และสรุป  

โดยใช้กระบวนการสังเกต ศึกษา รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์  ส่วนประกอบ
ของดิน การเสื่อมโทรม แนวทางแก้ไข การปรับปรุงดินให้มีประสิทธิภาพ แล้วน ามาวิเคราะห์  อภิปราย และสรุป ฝึก
วางแผน และฝึกปฏิบัติตามแผน เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ และการใช้เทคโนโลยี ในการผลิต เพ่ือให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องหลักการเกษตรอินทรีย์ ดินและการปรับปรุงดิน ปุ๋ย  

อินทรีย์ ชีวภาพ มีทักษะในการท างาน การจัดการ การท างานอย่างมีระบบ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ เลือกใช้ 
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน มีทักษะในการท างาน การจัดการ การแสวงหาความรู้ เลือกใช้อุปกรณ์ใน 
การ ท างานได้อย่างเหมาะสม  

เพ่ือให้มีคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรับผิดชอบ รักการท างาน ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน  ตรงต่อเวลา 
เสียสละและมีวินัยในการท างาน เห็นคุณค่าของการท างาน ตระหนักถึงความส าคัญในการใช้  ทรัพยากรธรรมชาติได้
อย่างคุ้มค่าและถูกวิธีและเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงกับสภาวการณ์ใน ปัจจุบันได้  

ผลกำรเรียนรู้  

1. อธิบายช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพเกษตรได้   

2. อธิบายปัญหาการเกษตรในปัจจุบันได้  

3. อธิบายความหมาย และความส าคัญของการเกษตรอินทรีย์ได้  

4. อธิบายหลักการ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้  

5. อธิบายการเจริญเติบโตของพืชได้  

6. อธิบายธรรมชาติของดินที่เหมาะสมกับพืชที่ปลูกได้  

7. ปรับปรุงดินโดยวิธีการเกษตรอินทรีย์ได้  

8. ปลูกพืช ดูแลรักษาพืช โดยวิธีการเกษตรอินทรีย์ได้  

9. ผลิตสารอินทรีย์เพื่อป้องกันและก าจัดศัตรูพืชได้  

10. ค านวณต้นทุนการผลิต ก าหนดราคาและจัดจ าหน่ายได้  

11. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้  

12. มีเจตคติท่ีดีในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

รวม 12 ผลกำรเรียนรู้ 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ                รำยวิชำเกษตรอินทรีย์ รหัสวิชำ ง30223  

 ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย      จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต               จ ำนวนเวลำ 40 ชั่วโมง 

หน่วย  

ที ่

ชื่อหน่วย  

กำรเรียนรู ้

ผลกำร
เรียนรู้ 

สำระส ำคัญ/  

ควำมคิดรวบยอด 

เวลำ   

(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก   

คะแนน 

1  ช่องทางและการ  
ตัดสินใจเลือก
ประกอบ อาชีพ
เกษตร  

ข้อที่ 1 
และ 2  

ช่องทางและการตัดสินใจเลือก

ประกอบ อาชีพเกษตรอินทรีย์ 

ปัญหาการเกษตรของ ชุมชนใน

ปัจจุบัน 

8  15 

2  หลักการเกษตรอินทรีย์  ข้อที่ 3 และ 
4  

ความหมาย และความส าคัญเกษตร

อินทรีย์  หลักการเกษตรอินทรีย์ 

มาตรฐานเกษตร อินทรีย์  

10  20 

3  การปลูกพืชเกษตร  
อินทรีย์ 

ข้อที่ 5 ,6 

,7 ,8  9 

และ 10 

การเจริญเติบโตของพืช ธรรมชาติ

ของดิน  การปรับปรุงดินโดยใช้

สารอินทรีย์ การปลูก พืชเศรษฐกิจ

ชุมชน การดูแลรักษา และค านวณ

ต้นทุนการผลิต ก าหนดราคา และจัด

จ าหน่าย 

14  30 

4  การอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรม 
ชาติและ  
สิ่งแวดล้อม 

ข้อที่ 11 
และ12  

การผลิตสารอินทรีย์เพ่ือการ 

ป้องกันและ ก าจัดศัตรูพืช การ

อนุรักษ์  

ทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมใน ชุมชน ปลูกฝัง

คุณธรรมในอาชีพเกษตรกร 

4  15 

รวมระหว่ำงภำค  36  80 

กลำงภำค  2  10 

ปลำยภำค  2  10 

รวม  40  100 
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  โครงสร้ำงหน่วยกำรเรียนรู้รำยวิชำ  

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  รำยวิชำเกษตรอินทรีย์        รหัสวิชำ ง30223  
 ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต           จ ำนวนเวลำ 40 ชั่วโมง  

ที่  หน่วยกำรเรียนรู้  จ ำนวนชั่วโมง 

1  
 
 
 
 
 
2  
 
 
 
 
 
3  
 
 
 
 
 
 
 
4 

เรื่อง 1 ช่องทำงและกำรตัดสินใจเลือกประกอบอำชีพเกษตร   
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการตัดสินใจประกอบ
อาชีพเกษตร แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 2 ปัญหาการเกษตร  
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 3 คุณธรรมในการประกอบอาชีพ  
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 4 ปัญหา อุปสรรค ในการประกอบอาชีพ  
 
เรื่อง 2 หลักกำรเกษตรอินทรีย์  
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 5 ความหมายและความส าคัญของ
การเกษตรอินทรีย์ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 6 หลักพ้ืนฐานของกา
รท าเกษตรอินทรีย์  
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 7 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  
 
เรื่อง 3 กำรปลูกพืชเกษตรอินทรีย์  
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 8 การเจริญเติบโตของพืช  
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 9 การปลูกพืชเกษตรอินทรีย์และการดูแลรักษา  
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 10 การปลูกข้าว การปลูกข้าวโพด การปลูก
มันสัมปะหลัง แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 11 การผลิตสารอินทรีย์เพื่อ
ป้องกันและก าจัดศัตรูพืช แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 12 การจ าหน่าย
ผลผลิต  
 
เรื่อง 4 กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 13 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  

(8)  
2  
2  
2  
2  
 

(10)  
4  
4  
2  
 
 

(14)  
2  
2  
2  
4  
4  
 
 

(4)  
4 

รวม  36 

 
 

  หมำยเหตุ สัปดาห์ที่ 10 สอบวัดผลกลางภาค   
    สัปดาห์ที่ 20 สอบวัดผลปลายภาค 
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สหวิทยำเขตลุ่มน้ ำวัง 

    โรงเรยีนผดุงปัญญา 
    โรงเรยีนถนอมราษฎร์บ ารุง 
    โรงเรยีนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"  
    โรงเรยีนสามเงาวิทยาคม 
    โรงเรยีนยกกระบัตรวิทยาคม 
    โรงเรยีนทุ่งฟ้าวิทยาคม 
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โรงเรียนผดุงปัญญำ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม  
รำยวิชำขนมหวำนและเครื่องดื่มคำเฟ่      รหัสวิชำ ง 20261          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
Dessert cafe              OC20261                    Department Occupations 
ภำคเรียนที่  1  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1         เวลำ  40 ชั่วโมง      จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 

  ศึกษาความหมาย ความส าคัญและประโยชน์อาหารว่างและเครื่องดื่ม  แสวงหาความรู้ พ้ืนฐานใน            
การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มเกี่ยวกับหลักการเลือกซื้อและเก็บรักษาส่วนผสมที่ได้มาตรฐานตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง การใช้และการเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สุขลักษณะ
ผู้ประกอบอาหาร หลักการท างานในครัว คุณลักษณะที่ดีของผู้ประกอบอาหาร  ปฏิบัติการซื้ออาหารสด 
อาหารแห้ ง การประกอบอาหาร การใช้ เครื่องมือ -อุปกรณ์ ในการประกอบอาหาร บู รณาการเข้ากับ                        
สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน ปฏิบัติงานตามกระบวนการและขั้นตอนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหา
ตามทางเลือกที่เหมาะสม ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกของกลุ่ม มีจิตส านึกใน                
การอนุรักษ์ธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติงานมีการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริงเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจท้องถิ่นของตน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดี              
ในการท างานด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ประหยัด ขยัน อดทนบนพ้ืนฐานการอยู่อย่างพอเพียง และเพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงกับสภาวการณ์ในปัจจุบันได้ 

ผลกำรเรียนรู้ 
 1. ผู้เรียนอธิบายความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ขนมหวานและเครื่องดื่ม 
2. ผู้เรียนแสวงหาความรู้พื้นฐานในการประกอบขนมหวานและเครื่องดื่ม 
 3. ผู้เรียนฝึกทักษะและฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพ ในการประกอบขนมหวานและเครื่องดื่มเพ่ือจ าหน่ายในท้องถิ่น 
โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา 
 4. ผู้เรียนใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า  
 5. ผู้เรียนน าเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการสรุปงานอาชีพอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ 
6. ผู้เรียนสามารถจัดท าระบบบัญชีรายรับ – รายจ่ายได ้
รวมผลกำรเรียนรู้     6   ตัว 
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โครงสร้ำงรำยวิชำขนมหวำนและเครื่องดื่มคำเฟ่ รหัสวิชำ ง20261 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  เวลำ 40 ชั่วโมง 

ล ำดับที่ 
ชื่อหน่วยกำร

เรียนรู้ 
ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

1 ความส าคัญของ
อาหาร 

1.อธิบายความหมาย 
ความส าคัญและ
ประโยชน์ขนมหวาน
และเครื่องดื่ม 

อาหารว่างเป็นอาหารประเภทเบาๆ 
มีปริมาณอาหารน้อยกว่าอาหาร
ประจ ามื้อ การรับประทานอาหาร
ว่างจะอยู่ในช่วงระหว่างมื้ออาหาร
หลัก คือ 10.10น. - 11.00 น. และ 
14.00น. – 16.00 น. 
 

4  

2 ความรู้พื้นฐานใน
การประกอบ

อาหาร 

2.แสวงหาความรู้
พ้ืนฐานในการประกอบ
ขนมหวานและ
เครื่องดื่ม 

ความรู้พื้นฐานในการประกอบ
อาหารว่างและเครื่องดื่มเกี่ยวกับ 
หลักการเลือกซ้ือและเก็บรักษา
ส่วนผสมที่ได้มาตรฐานตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง การใช้และการ
เก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
สุขลักษณะผู้ประกอบอาหาร 
หลักการท างานในครัว คุณลักษณะ
ที่ดีของผู้ประกอบอาหาร 
 

4  

3 วิจิตรบรรจงขนม
หวาน 

3. ฝึกทักษะและฝึก
ประสบการณ์ด้าน
อาชีพ ในการประกอบ
อาหารว่างและ
เครื่องดื่มเพ่ือจ าหน่าย
โดยใช้ทักษะ
กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการแก้ปัญหา 
 
 
 
 

การลงมือฝึกทักษะและฝึก
ประสบการณ์ด้านอาชีพ ในการ
ประกอบขนมหวานเพ่ือจ าหน่าย
โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการแก้ปัญหา 
 

12  
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ล ำดับที่ 
ชื่อหน่วยกำร

เรียนรู้ 
ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

  4. ใช้พลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในการ
ท างานอย่างคุ้มค่าถูก
วิธ ี
5. น าเทคโนโลยีมาเป็น
เครื่องมือในการสรุป
งานอาชีพอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ 

   

4 รังสรรค์เครื่องดื่ม 3. ฝึกทักษะและฝึก
ประสบการณ์ด้าน
อาชีพ ในการประกอบ
อาหารว่างและ
เครื่องดื่มเพ่ือจ าหน่าย
โดยใช้ทักษะ
กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการแก้ปัญหา 
4. ใช้พลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในการ
ท างานอย่างคุ้มค่าถูก
วิธ ี
5.น าเทคโนโลยีมาเป็น
เครื่องมือในการสรุป
งานอาชีพอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 

การลงมือฝึกทักษะและฝึก
ประสบการณ์ด้านอาชีพ ในการ
ประกอบเครื่องดื่มเพ่ือจ าหน่ายโดย
ใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการแก้ปัญหา 
 

12  
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ล ำดับที่ 
ชื่อหน่วยกำร

เรียนรู้ 
ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

5 นักธุรกิจน้อย 
 

6.สามารถจัดท าระบบ
บัญชีรายรับ – รายจ่าย
ได้ 

การศึกษาลักษณะและประโยชน์
ระบบการจัดท ารายรับ-รายจ่าย
และการจัดจ าหน่าย การก าหนด
ราคาจ าหน่าย การค านวณราคา
ต้นทุน ราคาจ าหน่าย และก าไร ไป
ใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของ
ชิ้นงาน 

4 6 

สอบกลำงภำค (ท ำเค้กกล้วยหอม) 2 20 
สอบปลำยภำค (ท ำขนมและเครื่องดื่มขำยในรูปแบบออนไลน์) 2 20 

รวมทั้งหมด 6 ผลกำรเรียนรู้ 40 100 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
รำยวิชำ   ขนมหวานและเครื่องดื่มคาเฟ่    รหัสวิชำ  ง20261         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ การงานอาชีพ      
ชั้น    มัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียน  ผดุงปัญญา  จังหวัดตาก   ภำคเรียนที่ 1  จ ำนวน  2 ชั่วโมง 
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่   6   เรื่อง การท าเค้กกล้วยหอมประยุกต์ 
หน่วยกำรเรียนรู้ที่  3  หน่วยกำรเรียนรู้  วิจิตรบรรจงขนมหวำน  ครูผู้สอน นางสาวอรทัย  มาไกล 
  
1). ผลกำรเรียนรู้ 
 3.ฝึกทักษะและฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพ ในการประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มเพ่ือจ าหน่ายโดยใช้ทักษะ
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา 
4.ใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการท างานอย่างคุ้มค่าถูกวิธี 
5.น าเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการสรุปงานอาชีพอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ 
2). สำระส ำคัญ 
 การลงมือฝึกทักษะและฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพ ในการประกอบขนมหวานเพ่ือจ าหน่ายโดยใช้ทักษะ กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา 
3). สำระกำรเรียนรู้ 
 3.1). สำระกำรเรียนรู้ 
  3.1.1). สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง  
   1). มีความรู้เกี่ยวกับการลงมือปฏิบัติอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
   2). มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  3.1.2). สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น 
   1). เศรษฐกิจและอาชีพที่ส าคัญของจังหวัดตาก นักเรียนมีทักษะชีวิต และทักษะการท างาน 
สามารถสร้างอาชีพ มีรายได้ และสามารถแข่งขันระดับนานาชาติ 
4). สมรรถนะส ำคัญผู้เรียนที่เกิดกับผู้เรียน 
  1). ความสามารถในการคิด 
  2). ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  3). ความสามารถในการแก้ปัญหา 
5). คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  5.1). คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ( ประจ าหน่วยการเรียนรู้ ) 
   1). รักความเป็นไทย 
   2). ใฝ่เรียนรู้ 
   3). มุ่งมั่นในการท างาน 
   4). มีวินัย 
   5). มีจิตสาธารณะ 
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  5.2). คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
   1). รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
     2). ซื่อสัตย์ สุจริต 
    3). มีวินัย 
     4). ใฝ่เรียนรู้ 
     5). อยู่อย่างพอเพียง 
    6). มุ่งม่ันในการท างาน 
    7). รักความเป็นไทย 
     8). มีจิตสาธารณะ 
 6). ชิน้งำน  
  4.1). การบันทึกใบความรู้ที่ 6 เรื่อง การท าเค้กกล้วยหอมประยุกต์         
7).กำรวัดและกำรประเมินผล 

วิธีกำร เครื่องมือ เกณฑ์ 
การประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ 60 ขึ้นไปผ่านเกณฑ์ 
การสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
การสังเกตความมีวินัย  ความ
รับผิดชอบ  มุ่งม้ันในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 

8). กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
วิธีสอนโดยกำรจัดกำรเรียนรู้ แบบกระบวนกำรสำธิต (เตรียมการสาธิต , การสาธิต , สรุปการสาธิต , การวัดผลและ
ประเมินผล) 
ขั้นที่ 1 เตรียมกำรสำธิต 
 1. เตรียมใบความรู้ที่ 6 เรื่องการท าเค้กกล้วยหอมประยุกต์ 
 2. เตรียมตัวอย่างรูปภาพ เค้กกล้วยหอมประยุกต์  
 3. เตรียมวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ท่ีจะลงมือการท าเค้กกล้วยหอมประยุกต์เพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการสาธิต 
ขั้นที่ 2 กำรสำธิต 
 1. ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยการน าเสนอตัวอย่างรูปภาพ เค้กกล้วยหอมประยุกต์ 
 2. ครูสาธิตการท าเค้กกล้วยหอมประยุกต์ 
 3. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 6 เรื่อง การท าเค้กกล้วยหอมประยุกต์ 
 4. ลงมือปฏิบัติการท าเค้กกล้วยหอมประยุกต์ 
 5. ครูให้นักเรียนทุกกลุ่มน าผลงานที่ได้ลงมือปฏิบัติออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | 152 

 

 หลกัสตูรการศกึษาเพื่อการพฒันาผู้ เรียนในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (TAK for SDGs) 

ขั้นที่ 3 สรุปกำรสำธิต 
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มประเภทต่างๆ 
ขั้นที่ 4 กำรวัดผลและประเมินผล 
 1. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด(การท าเค้กกล้วยหอมประยุกต์สามารถน าไปประยุกต์เข้ากับอาหารประเภท
ใดได้บ้าง) 
  2. ครูสังเกตพฤติกรรมการฝึกการท าเค้กกล้วยหอมประยุกต์เพ่ือวัดผลและประเมินผลในด้านความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติการท าเค้กกล้วยหอมประยุกต์ของนักเรียน 
9). สื่อ / แหล่งกำรเรียนรู้ 
  9.1). ใบความรู้ที่ 6 เรื่อง การท าเค้กกล้วยหอมประยุกต์ 
10).   ควำมเห็นและข้อเสนอแนะของครูนิเทศ / ผู้ที่ได้รับกำรมอบหมำย / หัวหน้ำสถำนศึกษำ 
          .................................................................................................................. ....................................... 
          ............................................................................................................................. ............................ 
                                                                   ลงชื่อ ........................................... 
                                                                       ( ............................................... ) 
11).    บันทึกผลกำรสอน 
      ๑)  ผลการเรียนรู้ 
            ๑.๑)  ผู้เรียนที่ผ่านตัวชี้วัด  มีจ านวน ............  คน   คิดเป็นร้อยละ ............... 
            ๑.๒)  ผู้เรียนที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด  มีจ านวน ............. คน  คิดเป็นร้อยละ ............... 
                    ๑  ..............................................  สาเหตุ ............................................................................ 
                    ๒  ..............................................  สาเหตุ ............................................................................ 
                    แนวทางแก้ปัญหา .............................................................................................................. .. 
            ๑.๓)  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้แก่ ......................................................................... .......... 
                    แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ..............................................................................................  
            ๑.๔)  ผู้เรียนได้รับความรู้ (K) ........................................................................................................ 
            ๑.๕)  ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P) ......................................................................................  
            ๑.๖)  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) ........................................................................... 
     ๒)  ปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี) ....................................................................................................... ............... 
     ๓)  ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) .....................................................................................................................  
                                                                      ลงชื่อ ....................................... ผู้สอน 
                                                                             (.............................................)  
                                                                          ต าแหน่ง       ครู               . 
     ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................................  
                     ............................................................................................................................. ............... 
                                                                          ลงชื่อ ....................................... ผู้นิเทศ 
                                                                          ( ..................................................... )  
                                                                       ต าแหน่ง ............................................    



ห น้ า  | 153 

 

 หลกัสตูรการศกึษาเพื่อการพฒันาผู้ เรียนในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (TAK for SDGs) 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รำยวิชำ ภำษำจีนเพื่อกำรท่องเที่ยวเมืองตำก      รหัสวิชำ จ 30202     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ    
Chinese for Tak Tourism   CH 30202          Department of Foreign Languages                                     
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  4         ภำคเรียนที่ 2     เวลำ 40  ช่ัวโมง              จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 

  ศึกษาการใช้ภาษา  น้ าเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล  โอกาส และสถานที่ ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของจีน เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ บอกประวัติความเป็นมาของ
จังหวัดตาก บอกสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดตาก พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอและให้ความช่วยเหลือ 
ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ พูดและเขียน เพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน  พูด เขียนและสนทนาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยว อธิบายและ                 
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีของจังหวัดตาก สามารถพูดแนะน า สถานที่ท่องเที่ยว 
เหตุการณ์ และสถานการณ์ต่างๆ ของจังหวัดตาก โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้าง
ความคิดรวบยอด กระบวนการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความสามารถในการสื่อสาร เห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาจีนเห็นคุณค่า
ของวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมจีน และวัฒนธรรมของชาวจังหวัดตาก น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ รักชาติ ศาสนา กษัตริย์ 
ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทยและจิตสาธารณะ 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของจีน 
2. พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ 
3. พูดและเขียน เพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน 
4. พูด เขียนและสนทนาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
5. อธิบายและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีของจังหวัดตาก 
6. สามารถพูดแนะน า สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดตาก ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ต่างๆ ของจังหวัดตาก 
 
รวมทั้งหมด 6 ผลกำรเรียนรู้ 
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โครงสร้ำงรำยวิชำภำษำจีนเพื่อกำรท่องเที่ยวเมืองตำก    รหัสวิชำ จ302012 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5  เวลำ 40 ชั่วโมง   

ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

1 酒店与旅途 
โรงแรมและการ

เดินทาง 

- พูดและเขียนแสดงความ
ต้องการ ขอและให้ความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ
ในสถานการณ์ต่างๆ 
- พูด เขียนและสนทนาอย่าง
ต่อเนื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

1. บทเรียน   课文 
2. ค าศัพท์ใหม่  生词                                                  
3. การใช้大概  กับ 左右  
  -请问怎么去？  
   -我想租一辆摩托车。 
5. แบบฝึกฝน练习  

8 10 

2 食物 
อาหาร 

- เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และ
กิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับ
บุคคล โอกาส และสถานท่ี 
ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของจีน 
 

1. บทเรียน   课文 
游客：哇，看起来很好

吃，这是什么？  
导游：这是泰北香肠，

青辣椒酱，咖喱猪肉

汤，炸猪肉， 炸猪皮

和熟青菜。 
2. ค าศัพท์ใหม่  生词  
  饮食，青辣椒酱，特

色菜   
  天然色剂 
3.การใช้比กับ 比较                                                 
 

8 5 

3 旅游项目  
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- พูด เขียนและสนทนาอย่าง
ต่อเนื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
- สามารถพูดแนะน า สถานท่ี
ท่องเที่ยวในจังหวัดตาก ข่าว 
เหตุการณ์ และสถานการณ์
ต่างๆ ของจังหวัดตาก 

1. บทเรียน   课文：旅游项

目 
2. ค าศัพท์ใหม่  生词   
旅游，多长时间，整天 
足部按摩，觉得                                            
3. เกร็ดความรู้  从 ... 到... 
除了... 以外 
4. แบบฝึกฝน练习 

8 5 

4 购物 
การซื้อสินค้า      

- พูดและเขียน เพื่อขอและให้
ข้อมูล บรรยาย อธิบาย และ
แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังและอ่าน 
 

1. บทเรียน   课文：购物 
2. ค าศัพท์ใหม่  生词   
购物店，买，产品,银
器产品                                           
3. การออกเสียง 语音 
4. เกร็ดความรู ้
  การใช้打折  还是 
 
 

8 5 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

5 ⽂化 

วัฒนธรรม 

- อธิบายและจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ 
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
ของจังหวัดตาก 
 
 

1. บทเรียน   课文 

2. ค าศัพท์ใหม่  生词    

位于，医学,发源地,供奉,

卧佛 

佛像  

3. แบบฝึกฝน练习 

9 5 

จัดท ำคลิปวิดีโอพูดแนะน ำอำหำรพ้ืนเมืองของจังหวัดตำก  10 
สอบกลำงภำค  20 

จัดท ำคลิปวิดีโอพำเที่ยวเมืองตำก  10 
จัดท ำคลิปวิดีโอกำรแนะน ำของดีเมืองตำก  10 

สอบปลำยภำค  20 
รวมท้ังหมด 6 ผลกำรเรียนรู้ 40 100 
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โรงเรียนถนอมรำษฎร์บ ำรุง 
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 หลกัสตูรการศกึษาเพื่อการพฒันาผู้ เรียนในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (TAK for SDGs) 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม  
รำยวิชำเรียนรู้เรื่องกำแฟ  รหัสวิชำ ง 30213  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4   ภำคเรียนที่ 1  เวลำ 80 ชั่วโมง จ ำนวน 2.0 หน่วยกติ 

 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสายพันธุ์ของกาแฟ กระบวนการแปรรูปเมล็ดกาแฟสด การคั่วเมล็ด กาแฟ 
ความแตกต่างของเมล็ดกาแฟสดพันธุ์ต่ าง ๆ วิธี เก็บรักษาเมล็ดกาแฟสด อุปกรณ์ที่ ใช้ ในการชงกาแฟ                 
วิธีการบ ารุงรักษาเครื่องชงกาแฟ วิธีการชงกาแฟเบื้องต้นเพ่ือพัฒนาไปสู่การชงกาแฟสูตรต่าง ๆ และ                         
การชง เครื่องดื่มเมนูร้อน-เย็น ส าหรับร้านกาแฟสด และสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์และเมนูเครื่องดื่มต่างๆ  

โดยใช้กระบวนการสร้างองค์ความรู้ ด้วยการสืบค้น รวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น  กระบวนการ
ปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์   

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจท้องถิ่นของตน มีความรักและภูมิใจผูกพันกับท้องถิ่น ร่วมมือกันอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการท างาน และเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ ปรับตัว
เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้  

ผลกำรเรียนรู้  
1. อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกาแฟได้  
2. บอกอุปกรณ์ที่ใช้ในการชงกาแฟและวิธีการบ ารุงรักษาเครื่องกาแฟได้   
3. อธิบายวิธีการชงกาแฟเบื้องต้นเพ่ือพัฒนาไปสู่การชงกาแฟสูตรต่างๆได้  
4. สามารถชงเครื่องดื่มเมนูร้อน-เย็น ส าหรับร้านกาแฟสดได้  
5. ออกแบบผลิตภัณฑ์และเมนูเครื่องดื่มต่างๆ  
 
รวมทั้งหมด 5 ผลกำรเรียนรู้ 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ 
รำยวิชำ เรียนรู้เรื่องกำแฟ  รหัสวิชำ ง30213  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
มัธยมศึกษำปีท่ี 4   ภำคเรียนที่ 1   เวลำ 80 ชั่วโมง จ ำนวน 2.0 หน่วยกิต 

 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

1  ความรู้เรื่อง
เบื้องต้น เรื่อง
กาแฟ 

อธิบายความรู้  
เบื้องต้น
เกี่ยวกับ 
กาแฟได้ 

รู้ประวัติความเป็นมา
ของ กาแฟ วิธีการปลูก
กาแฟ  การดูแลรักษา 
การเก็บ ผลผลิต การค่ัว
เมล็ดกาแฟ  ประโยชน์
และโทษจาก กาแฟ 

12 10 

2  อุปกรณ์และวิธีการ
ชง กาแฟเบื้องต้น 

- บอกอุปกรณ์ที่
ใช้ ในการชง
กาแฟ  
และวิธีการ  
บ ารุงรักษา
เครื่อง กาแฟ
ได้  
- อธิบาย
วิธีการชง 
กาแฟเบื้องต้น  
เพ่ือพัฒนาไปสู่  
การชงกาแฟ
สูตร ต่างๆได้ 

บอกอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ชง กาแฟ วิธีการ
บ ารุงรักษา เครื่อง
กาแฟ และสามารถ  
อธิบายวิธีการชง
กาแฟ เบื้องต้นเพ่ือ
พัฒนาไปสู่ การชง
กาแฟสูตรต่างๆ 

8 10 

3  การชงเครื่องเมนู
ร้อน เย็น 

สามารถชง  
เครื่องดื่มเมนู  
ร้อน-เย็น 
ส าหรับ ร้าน
กาแฟสดได้ 

ชงเครื่องดื่มเมนูร้อน -
เย็น  ส าหรับร้านกาแฟ
สด 

44 50 

4  ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
และเมนูเครื่องดื่ม
ต่างๆ 

ออกแบบ  
ผลิตภัณฑ์และ  
เมนูเครื่องดื่ม  
ต่างๆ 

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
เมนู เครื่องดื่มต่างๆ 
และท าสื่อ 
ประชาสัมพันธ์บนเพจ  
facebook โดยใช้  
โปรแกรม canva 

16 30 

   รวม 80 100 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม  
รำยวิชำเรียนรู้เรื่องกำแฟ           รหัสวิชำ ง 30214   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4    ภำคเรียนที่ 2        เวลำ 80 ชั่วโมง จ ำนวน 2.0 หน่วยกิต  

 ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและการแต่งหน้ากาแฟ การแต่งหน้ากาแฟด้วย Latte Art เทคนิคการ ขึ้น
ลาย การผสมนมให้ลายชัด เรียนรู้การเตรียมนม การสตรีมนม การเทลายพ้ืนฐาน ลายหัวใจ ลายใบไม้  ลายทิวลิป 
ศึกษาหลักการขาย คุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักขาย กระบวนการขาย การแสวงหาลูกค้า  การขายการติดตาม
และประเมินผลการขาย การบริการก่อนและหลังการขาย โอกาสความก้าวหน้าของนักขาย และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง
กับงานขาย  

 โดยใช้กระบวนการสร้างองค์ความรู้ ด้วยการสืบค้น รวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น  กระบวนการ
ปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์   

 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจท้องถิ่นของตน มีความรักและภูมิใจผูกพันกับท้องถิ่น ร่วมมือกันอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการท างาน และเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ ปรับตัว
เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้  

ผลกำรเรียนรู้  
1. มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและการตกแต่งหน้ากาแฟ  
2. สามารถใช้เทคนิคการขึ้นลาย ผสมนมให้ลายชัด และสตรีมนมได้  
3. สามารถแต่งหน้ากาแฟด้วย Latte Art และเทลายพ้ืนฐานได้  
4. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการขาย  
5. สามารถน าหลักการขายไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
 
รวมทั้งหมด 5 ผลกำรเรียนรู้ 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ  
รำยวิชำ เรียนรู้เรื่องกำแฟ  รหัสวิชำ ง30214   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4   ภำคเรียนที่ 2    เวลำ 80 ชั่วโมง จ ำนวน 2.0 หน่วยกิต 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

1  ออกแบบและตก  
แต่งหน้ากาแฟ 

- อธิบาย
เกี่ยวกับ การ
ออกแบบและ 
การตกแต่งหน้า  
กาแฟ  
- สามารถใช้  
เทคนิคการข้ึน  
ลาย ผสมนมให้ 
ลายชัด และ  
สตรีมนมได้ 

เรียนรู้การออกแบบ 
การ ตกแต่งหน้ากาแฟ 
ใช้เทคนิคการข้ึนลาย 
ผสม นมให้ลายชัด และ
สตรีมนม 

12  20 

2  Latte Art  สามารถแต่งหน้า 
กาแฟด้วย Latte  
Art และเทลาย  
พ้ืนฐานได้ 

แต่งหน้ากาแฟด้วย 
Latte Art และเทลาย
พ้ืนฐานได้ หลากหลาย
รูปแบบ 

32  40 

3  หลักการขาย  -มีความรู้
เกี่ยวกับ 
หลักการขาย  
-สามารถน า 
หลักการขายไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน 
ได้ 

หลักการขายคุณสมบัติ 
และจรรยาบรรณของ
นัก ขาย กระบวนการ
ขาย  การแสวงหาลูกค้า 
การ ขายการติดตาม
และ ประเมินผลการ
ขาย การ บริการก่อน
และหลังการ ขาย
โอกาสความก้าวหน้า  
ของนักขายและเทคโนโลยี 
ที่เก่ียวข้องกับงานขาย 

36  40 

   รวม  80  100 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ (เพิ่มเติม)  

รำยวิชำ เรียนรู้เรื่อง Screen & Flex เบื้องต้น  รหัสวิชำ ง20269  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพ  

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ภำคเรยีนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565    เวลำ 60 ชัว่โมง/ภำคเรียน     จ ำนวน 1.5 หน่วยกิต  

 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ Screen & Flex การใช้เครื่องที่เหมาะสมในการ  Screen 
& Flex การดูแลรักษาเครื่องมือให้มีความสะอาด ถูกต้อง สามารถอธิบายขั้นตอน และแสดงการ  Screen & Flex 
รวมถึงการน าความรู้ความสามารถไปถ่ายทอดให้แก่ผู้สนใจ   

  โดยใช้กระบวนการสร้างองค์ความรู้ ด้วยการสืบค้น รวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น  กระบวนการ
ปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ การอภิปราย  

  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพ รักการออกก าลังกาย มีวินัย เคารพในสิทธิ กฎ กติกา                  
มีน้ าใจ นักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน มีความรับผิดชอบ และเพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถปรับตัวเข้ากับการ 
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้  

ผลกำรเรียนรู้(รำยวิช ำเพิ่มเติม)  
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการ Screen & Flex ต่าง ๆ ได ้ 
2. นักเรียนสามารถเลือกใช้เครื่องมือการ Screen & Flex ได้อย่างถูกต้อง  
3. นักเรียนรู้วิธีดูแลรักษาเครื่องมือการ Screen & Flex ได้  
4. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอน และแสดงการ Screen & Flex ได้อย่างถูกต้อง  
5. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนและแสดงการ Screen & Flex ได้อย่างถูกต้อง  
 
รวมทั้งหมด 5 ผลกำรเรียนรู้ 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพ รำยวิชำ เรียนรู้เรื่อง Screen & Flex เบื้องต้น รหัสวิชำ ง20269  

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 เวลำ 60 ชั่วโมง/ภำคเรียน ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 จ ำนวน 1.5 หน่วยกิต 

หน่วยที่  ชื่อหน่วยกำร  
เรียนรู้ 

ผลกำร  
เรียนรู้ 

ส ำระส ำคัญ  เวลำ  
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก  
(คะแนน) 

1  ความรู้เบื้องต้น  
Screen & Flex 

ข้อ 1  เรียนรู้ความส าคัญ 
เส้นทาง การท างานใน
วิชาชีพ ความหลากหลาย
ของงาน Screen & Flex 

10  30 

2  เครื่องมือ และ  
อุปกรณ์ 

ข้อ 2,3  อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ 
ที่ใช้เพื่อกระบวนการ 
Screen & Flex การเลือก
ซื้อเลือกใช้  อุปกรณ์ท่ีมี
ความเหมาะสม และการ 
บ ารุงดูแลรักษา 

25  35 

3  Screen & Flex  ข้อ 4,5  เทคนิควิธีการต่าง ๆ ใน
การ  Screen & Flex 

25  35 

รวมตลอดภำคเรียน  60  100 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ (เพิ่มเติม)  

รำยวิชำ Screen & Flex   รหัสวิชำ ง20270  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพ   

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ภำคเรยีนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2565 เวลำ 60 ชั่วโมง/ภำคเรียน จ ำนวน 1.5 หน่วยกิต 

ศึกษาความรู้เรื่อง Screen & Flex สามารถสกรีนหรือเฟล็กซ์รีดร้อนลงบนผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า  ประเภท
กระเบื้อง ถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลอื่น สร้างผลิตภัณฑ์ของตนเองจากกระบวนการ Screen & Flex และสามารถสร้าง
รายได้จากองค์ความรู้ที่ได้ศึกษา  

โดยใช้กระบวนการสร้างองค์ความรู้ ด้วยการสืบค้น รวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น  กระบวนการ
ปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ การอภิปราย การใช้เทคโนโลยี และการลงมือปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจในการ Screen & Flex มีความภูมิใจในผลงานตนเอง มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน และมีความรัก 
ความภาคภูมิใจในแต่ละสาขาวิชาชีพ  

ผลกำรเรียนรู้ (รำยวิชำเพิ่มเติม) 
1. นักเรียนสามารถ Screen & Flex ลงบนผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าได้  
2. นักเรียนสามารถ Screen & Flex ลงบนผลิตภัณฑ์ประเภทกระเบื้องได้  
3. นักเรียนสามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดสู่บุคคลอ่ืนได้  
4. นักเรียนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ของตนเองจากการ Screen & Flex ได้  
5. นักเรียนสามารถสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ของตนเองได้  
 
รวมทั้งหมด 5 ผลกำรเรียนรู้ 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ  
รำยวิชำ Screen & Flex     รหัสวิชำ ง20270  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพ   
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ภำคเรยีนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2565  เวลำ 60 ชั่วโมง/ภำคเรียน  จ ำนวน 1.5 หน่วยกิต 

หน่วยที่  ชื่อหน่วยกำร  
เรียนรู้ 

ผลกำร  
เรียนรู้ 

สำระส ำคัญ  เวลำ  
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก  
(คะแนน) 

1  เทคนิค 
Screen & 
Flex 

ข้อ 1,2  การ Screen คือ  
กระบวนการน าสีหรือ
หมึก พิมพ์ผ่านผ้าสกรีน
ที่ขึงบน กรอบที่ท าขึ้น   
การ Flex คือการรีดท า 
ความร้อนทับ
ลวดลายที่ออกแบบ 

20  30 

2  ผลิตภัณฑ์  ข้อ 3  การน าเสนอผลิตภัณฑ์
กระบวนการ เทคนิค
ขั้นตอนการ Screen & 
Flex ในที่สาธารณะ 

10  20 

3  การสร้าง  
นวัตกรรม 

ข้อ 4  การสร้างนวัตกรรมจาก
กระบวนการ วิธีการ
ผลิตภัณฑ์การ Screen & 
Flex 

20  30 

4  สร้างอาชีพ  ข้อ 5  นักเรียนสร้างอาชีพจาก
ผลิตภัณฑ์ โดยศึกษาจาก
กระบวนการซื้อขายใน
รูปแบบออนไลน์ 

10  20 

รวมตลอดภำคเรียน  60  100 
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โรงเรียนบ้ำนตำก “ประชำวิทยำคำร” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | 166 

 

 หลกัสตูรการศกึษาเพื่อการพฒันาผู้ เรียนในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (TAK for SDGs) 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ง๓๐๒๐๑   อำหำรท้องถิ่นบ้ำนตำก 

รำยวิชำเพิ่มเติม                                                                     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔                       เวลำ 40 ชั่วโมง                                  จ ำนวน  1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ประวัติความเป็นมา ประโยชน์ของอาหารท้องถิ่นบ้านตาก เข้าใจขั้นตอน

กระบวนการในการท าอาหารท้องถิ่นบ้านตาก การเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหาร วิธีการประกอบ
อาหารให้ถูกสุขลักษณะ การเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพในการประกอบอาหารให้เหมาะสม การค านวณค่าใช้จ่าย  

โดยใช้กระบวนการการท างาน การท างานกลุ่ม กระบวนการสืบค้น กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิด
วิเคราะห์ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน กระตือรือร้น มีความมุ่นมั่น             
ในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและน าทักษะปฏิบัติงานไปใช้ 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการท าอาหารท้องถิ่นบ้านตากที่ถูกต้องและถูกสุขลักษณะ 
สามารถประกอบอาหารและจัดจ าหน่ายได้ตามความต้องการของตลาดและท้องถิ่น 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. บอกความหมาย ความส าคัญ ประวัติ ประโยชน์ ของอาหารท้องถิ่นบ้านตากได้ 
2. มีความรู้มีความเข้าใจวิธีการ ขั้นตอนกระบวนการท าอาหารท้องถิ่นบ้านตากได้ 
3. อธิบายวัสดุอุปกรณ์ การดูแลรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ใน การประกอบอาหารท้องถิ่นบ้านตากได้ 
4. อธิบายและสามารถประกอบอาหารท้องถิ่นบ้านตากได้อย่างน้อย 3 ชนิด 
5. สามารถค านวณค่าใช้จ่ายได้ 
6. สามารถน าอาหารท้องถิ่นบ้านตากไปจัดจ าหน่ายได้ตามความต้องการของตลาดและท้องถิ่นได้ 
รวมทั้งหมด 6 กำรเรียนรู้ 
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 โครงสร้ำงรำยวิชำ 
 

ง๓๐๒๐๑     อำหำรท้องถิ่นบ้ำนตำก   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔                  เวลำเรียน  40 ชั่วโมง 

 

ที ่ หน่วยกำรเรียนรู้ ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

1 ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับอาหาร
อาหารท้องถิ่นบ้าน
ตาก 

1. บอกความหมาย 
ความส าคัญ ประวัติ 
ประโยชน์ ของอาหาร
ท้องถิ่นบ้านตาก 

ความหมาย 
ความส าคัญ ประวัติ 
ประโยชน์ ของอาหาร
ท้องถิ่นบ้านตาก 

6 5 

2 วิธีการ ขั้นตอนและ
กระบวนการท างาน 

2. มีความรู้ ความเข้าใจ 
วิธีการ ขั้นตอน
กระบวนการ ในการ
ท าอาหารท้องถิ่นบ้านตาก 

ขั้นตอนกระบวนการใน
การท าอาหารท้องถิ่น
บ้านตาก 

6 5 

3 อุปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องใช้ในการ
ประกอบอาหาร 

3. อธิบายวัสดุอุปกรณ์ 
การดูแลรักษา เครื่องมือ
เครื่องใช้ใน การประกอบ
อาหารท้องถิ่นบ้านตากได้ 

วัสดุอุปกรณ์ การดูแล
รักษาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ท าอาหารท้องถิ่นบ้าน
ตาก 

6 5 

สรุปทบทวน สอบกลำงภำค 2 20 
4 การท าอาหาร

พ้ืนเมืองในแต่ละภาค 
4. อธิบายและสามารถ
ประกอบอาหารท้องถิ่น
บ้านตากได้อย่างน้อย 3 
ชนิด 

การท าอาหารท้องถิ่น
บ้านตาก 

10 30 

5 การค านวณค่าใช้จ่าย
และประเมินผล 

5. สามารถค านวณ
ค่าใช้จ่ายได้ 

การค านวณค่าใช้จ่าย
และประเมินผลการ
ท าอาหารท้องถิ่นบ้าน
ตาก 

4 5 

6 การท าอาหารท้องถิ่น
บ้านตากและ
จ าหน่าย 

6. สามารถน าอาหาร
ท้องถิน่บ้านตากไปจัด
จ าหน่ายได้ตามความ
ต้องการของตลาดและ
ท้องถิ่นได้ 

การผลิตและการน า
อาหารท้องถิ่นบ้านตาก
ออกจ าหน่าย 4 10 

สรุปทบทวน สอบปลำยภำค 2 20 
รวมตลอดภำคเรียน ๔0 100 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ง๓๐๒๐๒   ขนมท้องถิ่นบ้ำนตำก 

รำยวิชำเพิ่มเติม                                                                     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔                       เวลำ 40 ชั่วโมง                                  จ ำนวน  1.0 หน่วยกิต 
 
  ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ประวัติความเป็นมา ประโยชน์ของขนมท้องถิ่นบ้านตาก เข้าใจขั้นตอน
กระบวนการในการท าขนมท้องถิ่นบ้านตาก การเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ในการท าขนม วิธีการท าขนมให้                         
ถูกสุขลักษณะ การเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพในการท าขนมให้เหมาะสม การค านวณค่าใช้จ่าย  
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการท าขนมท้องถิ่นบ้านตากที่ถูกต้องและถูกสุขลักษณะ สามารถท าขนมและ
จัดจ าหน่ายได้ตามความต้องการของตลาดและท้องถิ่น 
  โดยใช้กระบวนการการท างาน การท างานกลุ่ม กระบวนการสืบค้น กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิด
วิเคราะห์ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน กระตือรือร้น มีความมุ่นมั่นใน  
การท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและน าทักษะปฏิบัติงานไปใช้ 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. บอกความหมาย ความส าคัญ ประวัติ ประโยชน์ ของขนมท้องถิ่นบ้านตากได้ 
2. มีความรู้มีความเข้าใจวิธีการ ขั้นตอนกระบวนการท าขนมท้องถิ่นบ้านตากได้ 
3. อธิบายวัสดุอุปกรณ์ การดูแลรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ใน การท าขนมท้องถิ่นบ้านตากได้ 
4. อธิบายและสามารถท าขนมท้องถิ่นบ้านตากได้อย่างน้อย 3 ชนิด 
5. สามารถค านวณค่าใช้จ่ายได้ 
6. สามารถน าขนมท้องถิ่นบ้านตากไปจัดจ าหน่ายได้ตามความต้องการของตลาดและท้องถิ่นได้ 
 
รวมทั้งหมด 6 กำรเรียนรู้ 
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 หลกัสตูรการศกึษาเพื่อการพฒันาผู้ เรียนในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (TAK for SDGs) 

โครงสร้ำงรำยวิชำ 
 

ง๓๐๒๐๒   ขนมท้องถิ่นบ้ำนตำก     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔                      เวลำเรียน  40 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                

ที ่ หน่วยกำรเรียนรู้ ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
การขนมท้องถิ่นบ้าน
ตาก 

1. บอกความหมาย 
ความส าคัญ ประวัติ 
ประโยชน์ ของขนม
ท้องถิ่นบ้านตาก 

ความหมาย 
ความส าคัญ ประวัติ 
ประโยชน์ ของขนม
ท้องถิ่นบ้านตาก 

6 5 

2 วิธีการ ขั้นตอนและ
กระบวนการท างาน 

2. มีความรู้ ความเข้าใจ 
วิธีการ ขั้นตอนกระบวน
ในการท าขนมท้องถิ่น
บ้านตาก 

ขั้นตอนกระบวนการ
ในการท าขนม
ท้องถิ่นบ้านตาก 

6 5 

3 อุปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องใช้ในการท าขนม 

3. อธิบายวัสดุอุปกรณ์
การดูแลรักษา เครื่องมือ 
เครื่องใช้ใน การท าขนม
ท้องถิ่นบ้านตาก 

วัสดุอุปกรณ์ การ
ดูแลรักษาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการท า
ขนมท้องถิ่นบ้านตาก 

6 5 

สรุปทบทวน สอบกลำงภำค 2 20 
4 การท าขนมพ้ืนเมืองใน

แต่ละภาค 
4. อธิบายและสามารถ
ท าขนมท้องถิ่นบ้านตาก
ได้อย่างน้อย 3 ชนิด 

การท าขนมท้องถิ่น
บ้านตาก 10 30 

5 การค านวณค่าใช้จ่าย
และประเมินผล 

5. สามารถค านวณ
ค่าใช้จ่ายได้ 

การค านวณคา่ใช้จ่าย
และประเมินผลการ
ท าขนมท้องถิ่นบ้าน
ตาก 

4 5 

6 การท าขนมท้องถิ่น
บ้านตากและจ าหน่าย 

6. สามารถน าขนม
ท้องถิ่นบ้านตากไปจัด
จ าหน่ายได้ตามความ
ต้องการของตลาดและ
ท้องถิ่นได้ 

การผลิตและการน า
ขนมท้องถิ่นบ้านตาก
ออกจ าหน่าย 4 10 

สรุปทบทวน สอบปลำยภำค 2 20 
รวมตลอดภำคเรียน ๔0 100 
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 หลกัสตูรการศกึษาเพื่อการพฒันาผู้ เรียนในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (TAK for SDGs) 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รำยวิชำ กำรแสดงเพื่อกำรอำชีพ 1  รหัสวิชำ ศ20209 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2  ภำคเรียนที่ 1   เวลำ 40 ชั่วโมง   จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

       ศึกษาความรู้ ด้วยความเข้าใจในเรื่องของความเชื่อและคตินิยมในท้องถิ่น อธิบายประเภทของนาฏศิลป์ไทยได้
อย่างชัดเจนว่ามีรูปแบบและลักษณะการแสดงอย่างไร มีความสามารถในจัดการแสดงนาฏศิลป์ไทยในโอกาสต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม 

       โดยฝึกทักษะการแสดงนาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์พ้ืนเมืองท้องถิ่น เพ่ือการสืบทอดและอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรม และน าไปพัฒนาต่อยอดเพ่ืออาชีพ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนสามารถหารายได้ในช่วงเวลาว่างจากการ
เรียน 

       เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ พัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพ มีความรักและภาคภูมิใจในการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
และนาฏศิลป์พื้นเมืองอันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
 1.บอกที่มาและมีความรู้ ความเข้าใจ ความส าคัญของคตินิยมและความเชื่อในบริบทสังคมไทยในท้องถิ่นได้ 
 2. อธิบายความหมายและบอกประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์ท้องถิ่นได้ 
 3. ปฏิบัติท่าร าได้อย่างถูกต้อง 
 4. สามารถจัดรูปแบบการแสดงในโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 5. จัดท าสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ตามช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้คนที่สนใจจัดหางานเพ่ือเป็นรายได้ให้แก่นักเรียนได้ 
 
รวม 5 ผลกำรเรียนรู้ 
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 หลกัสตูรการศกึษาเพื่อการพฒันาผู้ เรียนในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (TAK for SDGs) 

โครงสร้ำงรำยวิชำ 
รำยวิชำ กำรแสดงเพื่อกำรอำชีพ 1  รหัสวิชำ ศ20209 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2  ภำคเรียนที่ 1   เวลำ 40 ชั่วโมง   จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 
หน่วยที่ ชื่อหน่วย 

กำรเรียนรู ้
ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก 

(คะแนน) 
1 คติและควำมเชื่อใน

บริบทสังคมไทย 
บอกที่มาและมีความรู้ 
ความเข้าใจ ความส าคัญ
ของคตินิยมและความ
เชื่อในบริบทสังคมไทย
ในท้องถิ่นได้ 

ทราบที่มา ความส าคัญ
ของคตินิยมและความเชื่อ
ในบริบทสังคมไทยใน
ท้องถิ่น 

4 5 

2 ประเภทและรูปแบบ
ของกำรแสดง
นำฏศิลป ์

อธิบายความหมายของ
นาฏศิลป์ไทยและ
นาฏศิลป์พื้นเมืองได้
บอกประเภทของการ
แสดงนาฏศิลป์ไทยและ
นาฏศิลป์ท้องถิ่นได้ 

ทราบที่มา ความส าคัญ 
และประวัติศาสตร์
นาฏศิลป์ไทยและ
นาฏศิลป์พื้นเมือง บอก
ประเภทและรูปแบบของ
การแสดงนาฏศิลป์
ประเภทต่าง ๆ ทั้ง
นาฏศิลป์ไทยและ
นาฏศิลป์พื้นเมือง 

4 5 

3 นำฏศิลป์ไทยและ
นำฏศิลป์พื้นเมือง 

ปฏิบัติท่าร าได้อย่าง
ถูกต้อง 

ปฏิบัติท่าร านาฏศิลป์ไทย
และนาฏศิลป์พ้ืนเมือง 

22 60 

4 กำรแสดงนำฏศิลป์ใน
โอกำสต่ำง ๆ  

สามารถจัดรูปแบบการ
แสดงในโอกาสต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม 
 

ทดลองการจัดรูปแบบ
การแสดงงานต่าง ๆ 
ตามท่ีผู้ว่าจ้างจัดหา 

6 15 

5 นำฏศิลป์กับสื่อสังคม จัดท าสื่อโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ ตาม
ช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้
คนที่สนใจจัดหางานเพ่ือ
เป็นรายได้ให้แก่นักเรียน
ได้ 

ท าโฆษณา แผ่นพับ
น าเสนอคณะการจัดการ
แสดงในช่องทางต่าง ๆ  

4 5 

 รวม 40 100 
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 หลกัสตูรการศกึษาเพื่อการพฒันาผู้ เรียนในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (TAK for SDGs) 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รำยวิชำ กำรแสดงเพื่อกำรอำชีพ 2  รหัสวิชำ ศ20210 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2  ภำคเรียนที่ 2  เวลำ 40 ชั่วโมง   จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 
  ศึกษาความรู้ ด้วยความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักและองค์ประกอบของนาฏศิลป์ ความสามารถในจัดการแสดง
นาฏศิลป์ในโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  
  โดยฝึกทักษะการแสดงนาฏศิลป์ราชส านัก และศิลปะการแสดงท้องถิ่น เพื่อการสืบทอดและอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรม มีทักษะในการแต่งหน้า และท าผมเพ่ือการแสดง รวมไปถึงการแต่งกาย และซ่อมแซมอุปกรณ์                 
การแสดงน าไปสู่การพัฒนาต่อยอดเพ่ืออาชีพ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนสามารถหารายได้ในช่วงเวลาว่างจากการ
เรียน 
  เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ พัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพ มีความรักและภาคภูมิใจในการแสดงนาฏศิลป์ 
และศิลปะการแสดงท้องถิ่นอันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

ผลกำรเรียนรู้ 
 1. อธิบายหลักและองค์ประกอบของนาฏศิลป์ได้ 
 2. ปฏิบัติท่าร าได้อย่างถูกต้อง 
 3. สามารถจัดรูปแบบการแสดงในโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 4. สามารถแต่งหน้า ท าผม และแต่งกายชุดนาฏศิลป์ประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 
รวม 4 ผลกำรเรียนรู้ 
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 หลกัสตูรการศกึษาเพื่อการพฒันาผู้ เรียนในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (TAK for SDGs) 

โครงสร้ำงรำยวิชำ 
รำยวิชำ กำรแสดงเพื่อกำรอำชีพ   รหัสวิชำ ศ20209 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2  ภำคเรียนที่ 1   เวลำ 40 ชั่วโมง   จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 
หน่วยที่ ชื่อหน่วย 

กำรเรียนรู ้
ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก 

(คะแนน) 
1 หลักและองค์ประกอบ

ของนำฏศิลป์ 
อธิบายหลักและ
องค์ประกอบ
ของนาฏศิลป์ได้ 

อธิบายความส าคัญ และมี
ความเข้าใจเกีย่วกับ
องค์ประกอบของ
นาฏศิลป์ 

4 10 

2 นำฏศิลป์รำชส ำนัก
และศิลปะกำรแสดง
ท้องถิ่น 

ปฏิบัติท่าร าได้
อย่างถูกต้อง 

ปฏิบัติท่าร านาฏศิลป์ราช
ส านัก และ
ศิลปะการแสดงท้องถิ่น 

22 60 

3 กำรแสดงนำฏศิลป์ใน
โอกำสต่ำง ๆ  

สามารถ
จัดรูปแบบการ
แสดงในโอกาส
ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 

จัดรูปแบบการแสดง ใน
โอกาสต่าง ๆ 

4 10 

4 กำรแต่งหน้ำ ท ำผม 
และเครื่องแต่งกำย 

สามารถ
แต่งหน้า ท าผม 
และแต่งกายชุด
นาฏศิลป์
ประเภทต่าง ๆ 
ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 
 

แต่งหน้า ท าผม และแต่ง
กาย ให้เหมาะสมกับการ
แสดงชุดต่าง ๆ  

10 20 

 รวม 40 100 
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 หลกัสตูรการศกึษาเพื่อการพฒันาผู้ เรียนในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (TAK for SDGs) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      โรงเรียนยกกระบัตรวิทยำคม 
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 หลกัสตูรการศกึษาเพื่อการพฒันาผู้ เรียนในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (TAK for SDGs) 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ     รำยวิชำ  เกษตรท้องถิ่น รหัสวิชำ ง 20242   ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 
จ ำนวนเวลำ  20   ชั่วโมง/ภำคเรียน            ปีกำรศึกษำ 2565                      จ ำนวน 0.5 หน่วยกิต 
___________________________________________________________________________ 

  ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของพืชผักทั่วไป การจ าแนกชนิดและประเภทของพืชผัก 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชผัก ท าเลที่เหมาะสมส าหรับการปลูกพืชผัก การเตรียมดิน  ลักษณะที่ดี
ของเมล็ดพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ผัก การเพาะเมล็ดพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ผัก การย้ายกล้า การปลูกพืชผักชนิดต่าง ๆ 
การปฏิบัติดูแลรักษา การป้องกันโรคและก าจัดศัตรู พืช การเก็บเกี่ยวพืชผัก การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว                
การถนอมอาหารและการแปรรูปในท้องถิ่น 
  โดยปฏิบัติงานเตรียมดินปลูก เพาะเมล็ดพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ผักในท้องถิ่น ย้ายกล้า ปลูก ดูแลรักษา
เก็บเกี่ยว การจัดการผลผลิตผักเพ่ือการจ าหน่าย การถนอมอาหารและการแปรรูป โดยใช้กระบวนการการคิด              
การฝึกทักษะปฏิบัติการปลูกพืชผัก กระบวนการท างานตามขั้นตอนกระบวนการกลุ่ม การแก้ปัญหา รู้จักใช้
เทคโนโลยีมาใช้ในการท างานมีความรู้และทักษะในการปลูกพืชผัก ที่มีในท้องถิ่น 
  เพ่ือให้เห็นคุณค่าของการท างานด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรมในอาชีพการเกษตร มีจิตส านึก 
ในการท างาน และใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 
1. บอกความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของพืชผักในท้องถิ่น 
2. บอกและอธิบายการจ าแนกประเภทของพืชผักในท้องถิ่น 
3. อธิบายถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชผักในท้องถิ่น 
4. บอกถึงลักษณะที่ดีของเมล็ดพันธุ์ อธิบายขั้นตอนการเพาะพันธุ์พืชและผักและปฏิบัติการเพาะเมล็ดพันธุ์พืชและ
ผักในท้องถิ่น 
5. บอกการเลือกท าเลที่เหมาะสมต่อการท าสวนผักการเตรียมดินเพื่อการปลูกผักวิธีการย้ายกล้าผัก การปลูกผัก และ
การปฏิบัติการย้ายกล้าและปลูกผักชนิดต่าง ๆ ในท้องถิ่น 
6. บอกการเลือกท าเลที่เหมาะสมต่อการปลูกพืชการเตรียมดินเพ่ือการปลูกผักวิธีการย้ายกล้าพืช การปลูกพืช และ
การปฏิบัติการย้ายกล้าและปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ในท้องถิ่น 
7. บอกการดูแลรักษาพืชผักและปฏิบัติการดูแลพืชผักในท้องถิ่น 
8. อธิบายถึงโรคและแมลงที่เกิดกับพืชผัก และการป้องกันก าจัดโรคและศัตรูของพืชในท้องถิ่น 
9. อธิบายวิธีการเก็บเกี่ยวพืชผักและการจัดการผลผลิตเพ่ือการจ าหน่ายในท้องถิ่น 
10. บอกการถนอมอาหารแปรรูปผลผลิตจากพืชผักในท้องถิ่น 
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  โครงสร้ำงรำยวิชำ 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย 
กำรเรียนรู ้

ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ เวลำ
(คำบ) 

น้ ำหนัก
(คะแนน) 

1 ความรู้เบื้องต้น 
เกี่ยวกับพืชผักใน
ท้องถิ่น 

1. บอกความหมาย 
ความส าคัญและ
ประโยชน์ของพืชผักใน
ท้องถิ่น 
 

พืชผัก ส่วนใหญ่เป็นพืชที่มีอายุ
สั้น เป็นพืชที่มีความส าคัญต่อ
การ  ด ารงชี วิ ต และ เป็ น พื ช
เศรษฐกิจที่ ส าคัญของประเทศ 
–ความส าคัญของพืชผักด้าน
ต่างๆ 

1 5 

2 ประเภทของ
พืชผักในท้องถิ่น 

2. บอกและอธิบายการ
จ าแนกประเภทของ
พืชผักในท้องถิ่น 
 

การปลูกพืชผักในแต่ละประเภท 
จ า เป็ น ต้ อ งศึ ก ษ าลั ก ษ ณ ะ
ประจ าพันธุ์ ของพืชผักในแต่ละ
ชนิดเพ่ือการวางแผนการปลูก
ให้เหมาะสมกับชนิด และความ
ต้องการของตลาด  –การจด
จ าแนกประเภทของพืชผักตาม 
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ 

1 5 

3 สภาพแวดล้อมใน
การเจริญเติบโต
ของพืชผัก 

3. อธิบายถึงปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการ
เจริญเติบโตของพืชผักใน
ท้องถิ่น 
 

ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช
มีอยู่ หลายประการ ปัจจัยที่
เหมาะสมต่อ การเจริญเติบโต
จ ะ ท า ให้ พื ช ที่ ป ลู ก มี  ก า ร
เจริญเติบโตที่ดี - ดิน - น้ า –  
แร่ธาตุ - แสง – อากาศ 

1 5 

4 เมล็ดพันธ์และ
การเพาะเมล็ด 

4. บอกถึงลักษณะที่ดี
ของเมล็ดพันธุ์ อธิบาย
ขั้นตอนการเพาะพันธุ์พืช
และผักและปฏิบัติการ
เพาะเมล็ดพันธุ์พืชและ
ผักในท้องถิ่น 
 

เมล็ดพันธุ์ที่ดี การเพาะเมล็ด
พันธุ์ อย่างถูกต้องจะเป็นการ
ลดต้นทุนใน การเพาะปลูกและ
ได้ผลผลิตตรงกับ ความต้องการ 
-ลักษณะของเมล็ดพันธุ์ที่ดี  -
ปัจจัยในการงอกของเมล็ด  -
วิธีการเพาะเมล็ด -ปฏิบัติการ
เพาะเมล็ดพันธุ์ 

1 5 

5 การจัดท าสวนผัก 5. บอกการเลือกท าเลที่
เหมาะสมต่อการท าสวน
ผักการเตรียมดินเพ่ือการ
ปลูกผักวิธีการย้ายกล้า
ผัก การปลูกผัก และการ
ปฏิบัติการย้ายกล้าและ
ปลูกผักชนิดต่าง ๆใน
ท้องถิ่น 
 

บอกการเลือกท าเลที่เหมาะสม
ต่อ การท าสวนผักและพืช และ
การเตรียมดินเพ่ือ  การปลูก
พืชผัก 

6 10 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วย 
กำรเรียนรู ้

ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ เวลำ
(คำบ) 

น้ ำหนัก
(คะแนน) 

  6. บอกการเลือกท าเลที่
เหมาะสมต่อการปลูกพืช
การเตรียมดินเพ่ือการ
ปลูกผักวิธีการย้ายกล้า
พืช การ 
ปลูกพืช และการ
ปฏิบัติการย้ายกล้าและ
ปลูกพืชชนิดต่าง ๆใน
ท้องถิ่น 

 

   

6 การปฏิบัติ
บ ารุงรักษา 

7. บอกการดูแลรักษา
พืชผักและปฏิบัติการ
ดูแลพืชผักในท้องถิ่น 
8. อธิบายถึงโรคและ
แมลงที่เกิดกับพืชผัก 
และการป้องกันก าจัด
โรคและศัตรูของพืชใน
ท้องถิ่น 
 

บอกการดูแลรักษาพืชผักและ 
ปฏิบัติการดูแลพืชผัก -การดูแล
ในเรื่องของ การให้น้ า การ ใส่
ปุ๋ย การท าค้าง การตัดแต่งการ 
พลางแสง การพรวนดิน 
อธิบายถึงโรคและแมลงที่เกิด
กับพืชผัก และการป้องกันก าจัด
โรคและ  ศั ต รู ของพื ช  -โรค 
แมลง วัชพืช และการป้องกัน 
ก าจัด 

6 15 

7 การเก็บเกี่ยวและ
การจัดการ
ผลผลิต 

9. อธิบายวิธีการเก็บ
เกี่ยวพชืผัก และการ
จัดการผลผลิตเพ่ือการ
จ าหน่ายในท้องถิ่น 
10. บอกการถนอม
อาหารแปรรูปผลผลิต
จากพืชผักในท้องถิ่น 
 

อธิบายวิธีการเก็บเกี่ยวผัก และ
การ จัดการผลผลิตเพ่ือการ
จ าหน่าย -วิธีการเก็บเกี่ยวผัก -
ขั้นตอนการจัดการผลผลิตหลัง
การ เก็บเก่ียว 
การถนอมอาหารแปรรูปผลผลิต
จาก พืชผัก -การแปรรูป -การ
ถนอมอาหาร 

2 15 

สอบกลางภาค 20 
สอบปลายภาค 20 
รวม 100 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่    1 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ      รำยวิชำ  เกษตรท้องถิ่น    รหัสวิชำ ง 20242          
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1      ภำคเรียนที่ 2   เวลำ  20   ชั่วโมง   จ ำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด(ผลกำรเรียนรู้) 
  1.1 บอกความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของพืชผักในท้องถิ่น 
2. ควำมคิดรวบยอด  
  พืชผักส่วนใหญ่เป็นพืชที่มีอายุสั้นเป็นพืชที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตและเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
ของประเทศ 
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/วัดได้)  
  3.1 ด้านความรู้ (K)  
   นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความหมายของพืชผัก ความส าคัญและประโยชน์ของ
พืชผักใน ด้านต่าง ๆ  
  3.2 ด้านทักษะ / กระบวนการ (P)  
   บอกและอธิบายความหมาย ความส าคัญประโยชน์ของพืชผักที่มีต่อชีวิตประจ าวันและการพัฒนา 
ประเทศได้ 
  3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)  
   นักเรียนมีเจตคติและคุณสมบัติอันพึงประสงค์ คือ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งม่ันในการ 
ท างาน. รู้รักสามัคคี  
  3.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)  
   นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและอธิบายถึงความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของพืชผัก ใน 
ด้านต่าง ๆ ได้ถูกต้อง 
4. กำรบูรณำกำร 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : หลักการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์  
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ : การเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ ์ 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา : ความส าคัญของพืชผักในการรงชีวิต  
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : ประโยชน์ของพืชผักในด้านต่าง ๆ 
5. สำระกำรเรียนรู้ (เนื้อหำสำระ)  
5.1 ด้านความรู้ (K)  
  ต่างประเทศให้นิยามของผักว่า ผักไม่จ าเป็นต้องเป็นพืชล้มลุก อาจเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชก็ได้                
แต่เป็นพืชที่ใช้เป็นอาหาร มีความอ่อนนุ่มอวบน้ า และต้องไม่เป็นผลไม้ที่มีรสหวาน และต้องไม่เป็นเมล็ดพืชที่แก่  
แต่เมล็ดพืชที่แก่นี้เมื่อยังอ่อนอยู่ก็ใช้เป็นอาหารได้ ไทยให้นิยามของผักว่า ผัก คือพืชล้มลุกหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ
พืชล้มลุกหรือพืชยืนต้นที่น ามา ประกอบอาหารรับประทานได้  
5.2 ด้านทักษะ / กระบวนการ (P)  
  บอกและอธิบายความหมาย ความส าคัญประโยชน์ของพืชผักที่มีต่อชีวิตประจ าวันและการพัฒนา 
ประเทศได้ 
 5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A) 
  1. มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  
  2. อยู่อย่างพอเพียง  
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5.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน(ทักษะการคิด)  
  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและอธิบายถึงความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของพืชผัก ใน ด้านต่าง 
ๆได้ถูกต้อง  
6. ช้ินงำนหรือภำระงำน  
  1.นักเรียนสามารถสรุปเนื้อหาจากการศึกษา/ค้นคว้า เกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของ
พืชผัก ต่อการด ารงชีวิต และการพัฒนาประเทศได้  
  2.นักเรียนสามารถบอก / อธิบายความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของพืชผักที่เก่ียวข้องกับ 
ชีวิตประจ าวันและการพัฒนาประเทศได้อย่างถูกต้อง 
7.กิจกรรมกำรเรียนรู้  
  1. ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน  
   พูดคุยกับนักเรียนถามนักเรียนว่าที่บ้านของใครบ้างที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรโดยการปลูก
ผัก ใน การปลูกผักนั้นเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม  
  2. ขั้นสอน  
   1) สุ่มนักเรียนในชั้นเรียนประมาณ 3- 5 คน บอกถึงความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์    
ของพืชผัก ตามความเข้าใจของนักเรียน  
   2) จดค าตอบของนักเรียนแต่ละคนไว้ จากนั้นให้นักเรียนในชั้นช่วยกันสรุปเนื้อหาจากการ 
ร่วมกันคิด ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติม และบันทึกเนื้อหาลงในใบสรุปการเรียนการสอนประจ าหน่วย  
  3. ขั้นสรุปบทเรียน 
    นักเรียนสามารถสรุปความเรื่องความหมายความส าคัญ และประโยชน์ของพืชผักได้ และ 
สามารถบอก / อธิบาย ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและ  
การพัฒนาประเทศได้อย่างถูกต้อง  
8. กิจกรรมเสนอแนะ  
ผู้สอนเสนอแนะให้ผู้เรียน 

•  ฝึกสังเกต รวบรวมข้อมูล แนวคิด ขั้นตอน วิธีด าเนินการ 
• ฝึกวิเคราะห์เรื่องที่สนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยวิเคราะห์และสรุป 

9.สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้  
  1. หนังสือเรียนงานเกษตร  
  2. ใบงาน / ใบสรุปเนื้อหา  
  3. ค้นคว้าสอบถามจากคนในชุมชน  
  4. หนังสือการปลูกผัก 
  10. การวัดผลการเรียนรู้ 
ด้ำนควำมรู้  
  มีการประยุกต์ใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างคุ้มค่า  สามารถน าความรู้ที่ ได้รับไปปรับปรุง พัฒนาตนเองและ 
ชุมชน การใช้องค์ความรู้ ในการดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆให้อยู่ในความ สมดุลเหมาะสม การสืบทอดและ 
อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมในการ ประกอบอาชีพให้ คงอยู่  
 ด้ำนทักษะ 
  มีการวางแผนการ ใช้ทรัพยากรอย่าง คุ้มค่า รู้จักการอยู่ร่วมกัน การร่วมแรงร่วมใจ ในการท างาน                   
การร่วมกันดูแล สิ่งแวดล้อมให้อยู่ใน สภาพที่สมดุล มีการสืบทอด ประเพณี วัฒนธรรม ด้านค่านิยม รู้จักการวาง 
แผนการด าเนินชีวิต ไม่ยึดตามวัตถุนิยมรู้รักความสามัคคี และการอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุข รู้รักษาสิ่งแวดล้อม 
ให้คงอยู่การสืบทอด ประเพณีวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่ด ี
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ค ำอธิบำยรำยวิชำวิทยำศำสตร์เพิ่มเติม 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
รำยวิชำ พฤกษศำสตร์ชุมชน  รหัสวิชำ ว20226       ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3   
จ ำนวนเวลำ  40  ชั่วโมง/ภำคเรียน    ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2565       จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 

…………………………………………………………………………………………………………. 
  ศึกษา ส ารวจ สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในชุมชน และ 
ความเป็นมาของงานสวนพฤกษศาสตร์ ในการด าเนินงานตาม 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้        
การน าพรรณไม้เข้ามาปลูก การศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ ของพรรณไม้ การเขียนรายงานผลการศึกษาพรรณไม้             
โดยจัดท าโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ พัฒนา การแปรรูป และการน าไปใช้ประโยชน์จากพืชในชุมชนของ
ตนได้  
  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ สังเกต                  
การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย สรุปผล พร้อมเขียนรายงานสรุปผลการศึกษา เผยแพร่สู่สาธารณชนได้ 
  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถ                  
ในการตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม            
มีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชในชุมชน  และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงกับสภาวการณ์ในปัจจุบันได้ 
ผลกำรเรียนรู้ 
          1. ส ารวจ สืบค้น และน าเสนอความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในชุมชน    
  2. สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนน าสู่ชุมชน  
          3. ปฏิบัติการส ารวจพรรณไม้  จัดท าแผนผังพรรณไม้  และจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้ในโรงเรียนและชุมชน 
          4. ปฏิบัติการเก็บตัวอย่างแห้ง/ดอง พรรณไม้  และรวบรวมเป็นฐานข้อมูลพืชในชุมชน  
          5. ปฏิบัติการน าพรรณไม้เข้ามาปลูกในโรงเรียนและชุมชน 
          6. ปฏิบัติการศึกษาข้อมูลพรรณไม้โดยใช้แบบ ก.7-003   
          7. ปฏิบัติการเขียนรายงานผลการศึกษาพืช  ตามแบบของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
  8. สืบค้นและจัดท าโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์  พัฒนา  การแปรรูป และการน าไปใช้ประโยชน์ 
จากพืชในชุมชนของตน  
  9. ใช้เทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมพฤกษศาสตร์ชุมชนเผยแพร่สู่สาธารณชน  
  10.สร้างชิ้นงาน ส่งเสริมอาชีพการท าผ้ามัดย้อม Eco printing   

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
          1.  ความสามารถในการสื่อสาร               
  2.  ความสามารถในการคิด   
          3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา                
  4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
          5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์         2.  ซื่อสัตย์สุจริต 
    3.  มีวินัย         4.  ใฝ่เรียนรู ้
     5.  อยู่อย่างพอเพียง    6.  มุ่งม่ันในการท างาน 
     7.  รักความเป็นไทย        8.  มีจิตสาธารณะ 
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โครงสร้ำงรำยวิชำวิทยำศำสตร์เพิ่มเติม 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
รำยวิชำ พฤกษศำสตร์ชุมชน  รหัสวิชำ ว20226       ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3   
จ ำนวนเวลำ  40  ชั่วโมง/ภำคเรียน    ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2565       จ ำนวน  1.0 หน่วยกิต 

…………………………………………………………………………………………………………. 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

1 พฤกษำชุมชน  1. ส ารวจ สืบค้น และน าเสนอความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพืชในชุมชน  

- ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพืชในชุมชน    

5 5 

2 รักษ์พฤกษา 2. สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายเกีย่วกับการ
ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนน าสู่ชุมชน  

- การด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 
น าสู่ชุมชน  
 

2 5 

3 เอ่ยนาม งามพฤกษา              3. ปฏิบัติการส ารวจพรรณไม้  จัดท าแผนผัง
พรรณไม้  และจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้ในโรงเรยีน
และชุมชน 
4. ปฏิบัติการเก็บตัวอย่างแห้ง 
/ดอง พรรณไม้  และรวบรวมเป็นฐานข้อมูลพืช
ในชุมชน 

- การส ารวจพรรณไม้   
จัดท าแผนผังพรรณไม้   
และจัดท าปา้ยชื่อพรรณไม ้
- การเก็บตัวอย่างแห้ง/
ดอง พรรณไม้ และ
รวบรวมเป็นฐานข้อมูลพืช
ในชุมชน   

8 20 

4 หวนคืนพื้นที่สีเขียว   5. ปฏิบัติการน าพรรณไมเ้ข้ามาปลูกในโรงเรียน
และชุมชน 

- การน าพรรณไมเ้ข้ามา
ปลูกในโรงเรียนและชุมชน  

5 10 

5 ภูมิลักษณ์    6. ปฏิบัติการศึกษาข้อมลู 
พรรณไม้ โดยใช้แบบ ก.7-003   

- การศึกษาข้อมูลพรรณไม้
โดยใช้แบบ ก.7-003   

5 10 

6 สืบสานยั่งยืน             7. ปฏิบัติการเขยีนรายงานผลการศึกษาพืช  
ตามแบบของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 

- การเขียนรายงานผล
การศึกษาพรรณไม้             

5 10 

7 โครงงานพฤกษา 8. สืบค้นและจัดท าโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์  พัฒนา  การแปรรูป การน าไปใช้
ประโยชน์จากพืช 
ในชุมชนของตนได้ 
9. ใช้เทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมพฤกษศาสตร์
ชุมชนเผยแพร ่
สู่สาธารณชน 
10.สร้างช้ินงาน ส่งเสรมิอาชีพการท าผ้ามดัย้อม 
Eco printing   

- โครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์ พัฒนา  
การแปรรปู และการ
น าไปใช้ประโยชน์จากพืช
ในชุมชนของตนได้ 
- นวัตกรรมพฤกษศาสตร์
ชุมชน 
- ผ้ามัดย้อม Eco 
printing 

10 40 

รวมตลอดภำคเรียน 40 100 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ชื่อรำยวิชำ กำรท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์บนฐำนชุมชน รหัสวิชำ ส๓๐๒๓๕ 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย      เวลำ 40 ชั่วโมง    ปีกำรศึกษำ 2565    จ ำนวน   1   หน่วยกิต  

  ศึกษา วิเคราะห์สืบค้นประวัติศาสตร์เมืองระแหง(จังหวัดตาก) ประวัติศาสตร์เมืองระแหง(จังหวัดตาก)
ลักษณะภูมิประเทศเมืองระแหง(จังหวัดตาก) บุคคลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับเมืองระแหง(จังหวัดตาก) โบราณสถานส าคัญ 
ได้แก่ วัดดอยข่อยเขาแก้ว วัดพระบรมธาตุบ้านตาก เจดีย์ยุทธหัตถีบ้านตาก ศาลหลักเมืองตาก อุทยานแห่งชาติไม้
กลายเป็นหิน ผาสามเงา และศึกษาการเป็นเยาวชนนักสื่อความหมาย การสื่อความหมายมีดีอย่างไร เตรียมตัวก่อนสื่อ
ความหมายพัฒนาเนื้อหา เทคนิคสื่อความหมายให้เร้าใจ  มัคคุเทศก์อาสาที่ดีควรท าอย่างไร  และเยาวชนนักสื่อ
ความหมายสู่สถานที่จริง ความหมายและความส าคัญของการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มารยาท
ในการเป็นเจ้าของบ้าน ศิลปะการพูดมนุษย์สัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ศึกษาปัญหาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การเรียนรู้แบบ Active learning เป็นการฝึก
กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม การวางแผนเป็นขั้นตอน และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ลงมือใน
กิจกรรม Project ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์พระเจ้าตากสินมหาราชแห่งเมืองระแหง(จังหวัดตาก) 
น าเสนอข้อมูล Project เผยแพร่ข้อมูลนวัตกรรมของตนเองสู่โรงเรียน ชุมชน และสาธารณชน   

  โดยใช้ทักษะวิธีการทางประวัติศาสตร์ การวิเคราะห์ปัญหา กระบวนการการจัดการ การรวบรวมข้อมูล 
การสืบค้น การสังเกต การเชื่องโยง การเรียนรู้แบบ Active learning เป็นการฝึกกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม การ
วางแผนเป็นขั้นตอน และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์บน
ฐานชุมชน การจัดการเรียนรู้แบบรับใช้สังคม (Service Learning) เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ กระบวนการ
คิดออกแบบ การสร้างนวัตกรรม Project ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์บนฐานชุมชน การท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์พระเจ้าตากสินมหาราชแห่งเมืองระแหง(จังหวัดตาก)  และเผยแพร่ข้อมูล Project ของนักเรียน การ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ การมีส่วนร่วมเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ความคิด การน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน    

  เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่า มีความตระหนัก และมีส่วนร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์บนฐาน
ชุมชน การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์พระเจ้าตากสินมหาราชแห่งเมืองระแหง(จังหวัดตาก) โดยการใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา นักเรียนได้น าความรู้และประสบการณ์บนฐานชุมชนเป็นแนวทางในการ
เสริมศักยภาพการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์บนฐานชุมชน และเพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้ ชุมชนจังหวัดตากเองก็ได้ฐานข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชนและสามารถน ามาเป็นแนวทางในการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้อง ถิ่นได้
อย่างเหมาะสม   

ผลกำรเรียนรู้ 
 1. อธิบายเรื่องประวัติศาสตร์สมัยพระเจ้าตากสินมหาราชในเมืองระแหง (จังหวัดตาก) 
 2. บอกลักษณะภูมิประเทศเมืองระแหง(จังหวัดตาก) 
 3. บอกเรื่องราวบุคคลส าคัญที่เก่ียวข้องกับเมืองระแหง(จังหวัดตาก) 
 4. อธิบายขั้นตอนการเป็นเยาวชนนักสื่อความหมายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
บนฐานชุมชนได้  
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 5. เยาวชนนักสื่อความหมายสามารถเลือกใช้เทคนิคสื่อสารการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
บนฐานชุมชนได้ 
 6. สามารถอธิบาย Project แนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในเมืองระแหง  
 (จงัหวัดตาก)ได้   
 7. สร้างนวัตกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในเมืองระแหง(จังหวัดตาก)ได้ 
 8. เห็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น   
 9. สืบค้น วิเคราะห์แหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจ าวัน น าความรู้สู่การมีรายได้จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
 10. มีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
 รวมทั้งหมด 10 ผลกำรเรียนรู้  
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โครงสร้ำงรำยวิชำเพิ่มเติม 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ชื่อรำยวิชำ กำรท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์บนฐำนชุมชน รหัสวิชำ ส30235 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย      เวลำ 40 ชั่วโมง    ปีกำรศึกษำ 2565    จ ำนวน   1   หน่วยกิต  

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

ผลกำรเรียนรู้ สำระผลกำรเรียนรู้ เวลำ 
(ชั่วโมง) 

คะแนน 

1 สืบค้น
ประวัติศาสตร์ 
เมืองระแหง 
(จังหวัดตาก) 

ข้อ1,ข้อ2,ข้อ3, 
 

1) ประวัติศาสตร์เมืองระแหง (จังหวัดตาก) 
2) ลักษณะภูมิประเทศเมืองระแหง  
(จังหวัดตาก) 
3) บุคคลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับเมืองระแหง 
(จังหวัดตาก) 
4) โบราณสถานส าคัญได้แก่ 
- วัดดอยข่อยเขาแก้ว  
- วัดพระบรมธาตุบ้านตาก  
- เจดีย์ยุทธหัตถีบ้านตาก  
- ศาลหลักเมืองตาก  
- อุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน  
- ผาสามเงา 

8 
 

15 

2 เยาวชนนักสื่อ
ความหมาย 

ข้อ4,ข้อ5 
 

1) การสื่อความหมายมีดี 
อย่างไร ? 
2) เตรียมตัวก่อนสื่อ ความหมาย รู้เขา รู้เรา  
ชนะไปกว่าครึ่ง 
3) พัฒนาเนื้อหาให้เหนือใคร 
4) เทคนิคสื่อความหมายให้เร้าใจ ส าคัญไฉน 
5) สื่ออย่างไรให้โดนใจนักท่องเที่ยว 
6) Do & Don’t มัคคุเทศก์อาสาที่ดีควรท า 
อย่างไร 

6 15 

3 เยาวชนนักสื่อ
ความหมายสู่
สถานที่จริง 

ข้อ6,ข้อ7,ข้อ8, 
ข้อ9 

 
 

1) ความหมายและความส าคัญของการ
ท่องเที่ยว 
2) ค าจ ากัดความนักท่องเที่ยว 
3) การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
4) มารยาทในการเป็นเจ้าของบ้าน 
5) ศิลปะการพูดมนุษย์สัมพันธ์และการ
ประชาสัมพันธ์ 
6) ลงสถานที่จริง 
 

16 30 
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หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

ผลกำรเรียนรู้ สำระผลกำรเรียนรู้ เวลำ 
(ชั่วโมง) 

คะแนน 

   - วัดดอยข่อยเขาแก้ว  
- วัดพระบรมธาตุบ้านตาก  
- เจดีย์ยุทธหัตถีบ้านตาก  
- ศาลหลักเมืองตาก  
- อุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน  
- ผาสามเงา 

  

4 การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวสู่
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์อย่าง
ยั่งยืน 

ข้อ 10 
 

1) ศึกษาปัญหาการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ 
2) การเรียนรู้แบบ Active learning เป็น
การฝึกกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม การ
วางแผนเป็นขั้นตอน และพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ลงมือใน
กิจกรรม Project ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์พระเจ้าตากสินมหาราชแห่ง
เมืองระแหง  (จังหวัดตาก)   
3) น าเสนอข้อมูล Project  
4) เผยแพร่ข้อมูลนวัตกรรมของตนเองสู่
โรงเรียน ชุมชน และสาธารณชน 

10 40 

รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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สหวิทยำเขตลุ่มน้ ำแม่กลอง 
โรงเรยีนแม่กุวิทยาคม 

    โรงเรยีนพบพระวทิยาคม 
    โรงเรยีนอุม้ผางวิทยาคม 
    โรงเรยีนโมโกรวทิยาคม 
    โรงเรยีนด่านแมล่ะเมาวิทยาคม 
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 โรงเรียนแมกุ่วิทยำคม 
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ชื่อวิชำ ภำษำเมียนมำเพื่อกำรประกอบอำชีพ รหัสวิชำ ต20205    
รำยวิชำ ภำษำเมียนมำ     กลุ่มสำระกำรเรียนรูภำษำต่ำงประเทศ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ภำคเรียนที่ 1  เวลำ  1  ชั่วโมง/สัปดำห ์ จ ำนวน 0.5 หน่วยกิต   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน า อ่านและเขียนตัวอักษร ค า กลุ่มค า ประโยค ข้อความที่ยาวขึ้น บทสนทนา 

โดยใช้ภาษาน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผู้อ่ืนในการประกอบอาชีพสถานการณ์ต่างๆ จากการใช้ค าศัพท์ ส านวน
ต่างๆ  ที่ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ โดยสื่อสารผ่านทางน้ าเสียง กิริยา ท่าทาง ได้เหมาะสมกับระดับของบุคคล               
ตามโอกาส เวลาและสถานที่ ตามมารยาททางสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์
จริงและสถานการณ์จ าลองในห้องเรียนหรือในสถานศึกษา ค้นคว้า สืบค้นบันทึกข้อมูล จากแหล่งการเรียนรู้               
บอกความเหมือนและความแตกต่างวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของเมียนมา
กับไทย เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามโอกาสที่เหมาะสม 

 โดยใช้กระบวนการสื่อสารทางภาษา และฝึกปฏิบัติการอ่านออกเสียง การแสดงบทบาทสมมติ           
การอภิปราย การสนทนา การเข้าร่วมกิจกรรม การน าเสนอ การแสดงความคิดเห็น ท าให้เกิดความใฝ่เรียนรู้จนเกิด
ความช านาญในการสื่อสารได้เพ่ือสามารถใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต 

 เห็นคุณค่า เข้าใจวัฒนธรรมของแต่ละภาษาและสามารถใช้ภาษาเมียนมาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมใน
ชีวิตประจ าวันได้เพ่ือสามารถใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตและเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงกับสภาวการณ์ในปัจจุบันได้ 

   
ผลกำรเรียนรู้  
1. ใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ภาษาท่าทาง ค าแนะน า และประโยคง่ายๆ ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ 
2. อ่านออกเสียงค า กลุ่มค า ประโยค และบทอ่านสั้นๆ ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง 
3. ใช้ภาษาง่ายๆ สั้นๆ ตามมารยาทสังคมเพ่ือที่ใช้ในการประกอบอาชีพและสื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในสถาน

ประกอบการ 
4. ใช้ภาษาง่ายๆ เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่พบเห็นในการประกอบอาชีพโดยใช้ประโยชน์จากสื่อ    
การเรียนทางภาษาและผลจากการฝึกทักษะ 
5. ใช้ภาษาเมียนมาในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขโดยรู้จักควบคุมตนเองและฟังความคิดเห็นของ

ผู้อื่น แสดงความคิดเห็นของตนอย่างเหมาะสมและเจรจาโน้นน้าวต่อรอง อย่างมีเหตุผล 
 
รวม     5   ผลกำรเรียนรู้ 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
รำยวิชำภำษำเมียนมำเพื่อกำรประกอบอำชีพ รหัสวิชำ ต20205 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
จ ำนวนเวลำ  20  ชั่วโมง/ภำคเรียน  ปีกำรศึกษำ 2565  จ ำนวน 0.5 หน่วยกิต   
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วยกำร

เรียนรู้ 
ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

1 ร้านกาแฟ  ข้อ 1 - 5 
 

- ฝึกแยกพยัญชนะและสระ ของการค้าขายใน
ร้านกาแฟ ค าศัพท์เมนูเครื่องดื่มในร้านกาแฟ 
- สนทนาการซื้อขายเบื้องต้น ในรา้นกาแฟ 

3 10 

2 ร้านชาไข่มุก ข้อ 1 - 5 - ฝึกแยกพยัญชนะและสระ ของการค้าขายใน
ร้านกาแฟ ค าศัพท์เมนูเครื่องดื่มในร้านชาไข่มุก 
- สนทนาการซื้อขายเบื้องต้น ในรา้นชาไขมุก 

3 10 

3 
 

ร้านอาหารตามสั่ง ข้อ 1 - 5 - ฝึกแยกพยัญชนะและสระ ของการค้าขายใน
ร้านอาหารตามสั่ง ค าศัพท์เมนูอาหารง่ายๆใน
ร้านอาหารตามสั่ง 
- สนทนาการซื้อขายเบื้องต้น ในอาหารตามสั่ง 

4 12 

4 ร้านสะดวกซ้ือ ข้อ 1 - 5 
 

- ฝึกแยกพยัญชนะและสระ ของการค้าขายใน
ร้านสะดวกซื้อ และค าศัพท์ของกินของใช้ในร้าน
สะดวกซื้อ 
- สนทนาการซื้อขายเบื้องต้น ในรา้นสะดวกซื้อ 

4 12 

5 ตลาดสด ข้อ 1 - 5 - ฝึกแยกพยัญชนะและสระ ของการค้าขาย
ตลาดสด และค าศัพท์ของกินของใช้ในตลาดสด 
- สนทนาการซื้อขายเบื้องต้น ในรา้นกาแฟ 

4 16 

สอบกลางภาค 1 20 

สอบปลายภาค 1 20 

รวม 20 100 
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ชื่อวิชำ  งำนธุรกิจออนไลน์   ประเภทวิชำเพิ่มเติม       รหัสวิชำ  ง30211 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ภำคเรียนที่ 1    2 ชั่วโมง/สัปดำห์   รวม 40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกำรเรียน 

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

 ศึกษาความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของงานธุรกิจออนไลน์หลักการเลือกวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการประกอบธุรกิจออนไลน์ หลักการ วิธีการและข้ันตอนของการประกอบออนไลน์ การวางแผนการท างาน 
การจัดและตกแต่ง การเลือกและประยุกต์โดยการใช้เทคโนโลยีในการท างานธุรกิจออนไลน์ 

 ฝึกปฏิบัติงานธุรกิจออนไลน์รูปแบบต่างๆ  การเลือกสินค้าเพ่ือการท างานธุรกิจออนไลน์ที่เหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจ อาชีพ ภาษา สังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคา จดบันทึกการปฏิบัติการ
ด าเนินงานธุรกิจออนไลน์  ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 

 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงานธุรกิจออนไลน์ การท างานกลุ่ม  แสวงหาความรู้ 
ใช้เทคโนโลยีในการท างาน แก้ปัญหาและพัฒนาการท างาน ด้วยความรับผิดชอบ ขยัน  ซื่อสัตย์ ประหยัด มุ่งมั่นใน
การท างาน ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี 

  
ผลกำรเรียนรู้ 
1.  อธิบายความหมาย  ความส าคัญ  และประโยชน์ของงานธุรกิจออนไลน์ได้ 
2.  อธิบายหลักการ  วิธีการและขั้นตอนของการด าเนินงานธุรกิจออนไลน์ได้ 
3.  เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการท างานธุรกิจออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม 

4.  มีทักษะการปฏิบัติการงานธุรกิจออนไลน์รูปแบบต่างๆ 

5.  มีทักษะกระบวนการท างาน การจัดการ การท างานกลุ่ม วิธีการคิดต้นทุน การท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายได้ 
รวม  5  ผลกำรเรียนรู้ 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
รำยวิชำงำนธุรกิจออนไลน์   รหัสวิชำ ง20211 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 
จ ำนวนเวลำ  40  ชั่วโมง/ภำคเรียน  ปีกำรศึกษำ 2565  จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต   

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

ผลกำร
เรียนรู้ 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

1 ธุรกิจออนไลน์
ต้องรู้อะไร 

ข้อ 1 อธิบายความหมาย  ความส าคัญทีต่้อง
ใช้งานธุรกิจออนไลน์ในการกระจาย
สินค้า  และประโยชน์ของงานธุรกิจ
ออนไลน์ในสถานการณ์ปจัจุบัน 

4 5 

2 ธุรกิจออนไลน์
เริ่มทีละก้าว 

ข้อ 2 อธิบายหลักการท างานธรุกิจออนไลน ์ 
วิธีการและขั้นตอนของการด าเนินงาน
ธุรกิจออนไลน ์

4 5 

3 
 

แผนส าคัญท่ีสุด ข้อ 3 ศึกษาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ที่ใช้ใน
งานธุรกิจออนไลน์แตล่ะชนิดและ 
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครือ่งใช้
ในการท างานธุรกิจออนไลนไ์ด้อยา่ง
เหมาะสมกับงานธุรกจิออนไลนต์่างๆ 

6 5 

4 ท าให้เป็นที่รู้จัก ข้อ 4 ศึกษาเทคโนโลยี แอปพลิเคชัน ต่างๆ 
ตลอดจนช่องทางการกระจายสินค้าและ
บริการ ศึกษาการปฏิบัติการงานธรุกิจ
ออนไลน์รูปแบบต่างๆ โดยเลือกใช้
ช่องทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 

6 5 

5 ทดลองลงมือ
ปฏิบัติ 

ข้อ 5 ฝึกทักษะกระบวนการท างาน การ
จัดการ การท างานกลุ่ม วิธีการคดิ
ต้นทุน การท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายได้ 
ของงานธุรกิจออนไลน์ โดยการจ าลอง
สถานการณ์ และแกไ้ขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

16 40 

สอบกลางภาค 2 20 

สอบปลายภาค 2 20 

รวม 40 100 
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 โรงเรียนพบพระวิทยำคม 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพ       รำยวิชำเครื่องเรือนไม้        รหัสวิชำ ง30226 

 ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวนเวลำ 40 ชั่วโมง/ภำคเรียน   ปีกำรศึกษำ 2565  จ ำนวน1.0หน่วยกิต 
  

 ศึกษาความหมายและลักษณะของเครื่องเรือนและวัสดุธรรมชาติ ตลอดจนเลือกใช้วัสดุอย่างเหมาะสม  
แก่การน ามาใช้ประดิษฐ์เครื่องเรือนแต่ละชนิด อธิบายและเลือกใช้เครื่องมือช่างประเภทต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับงาน
ไม้ในการสร้างสรรค์เครื่องเรือนจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ตอไม้ รากไม้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นของอ าเภอพบพระ ศึกษาและ
ออกแบบการวางแผนการจ าหน่ายเครื่องเรือนจากวัสดุจากธรรมชาติ เช่น การค านวณต้นทุน ก าไร การน าเสนอ
ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษในอ าเภอพบพระ 

 วิเคราะห์ชนิดของเครื่องเรือนและวางแผนออกแบบชิ้นงานตามขั้นตอนกระบวนการท างานอย่างมีเหตุผล 
ตลอดจนคิด ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในการท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงานอย่างสร้างสรรค์  ตระหนัก เห็นประโยชน์
แ ล ะ คุ ณ ค่ า ข อ ง วั ส ดุ ธ ร ร ม ช า ติ  เช่ น  ต อ ไม้  ข อ น ไม้  ที่ เห ลื อ ใช้ จ า ก เก ษ ต ร ก ร ใน เข ต อ า เภ อ 
พบพระ เกิดเจตคติที่ดีต่องานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ เห็นประโยชน์ในการสร้างรายได้ของงานช่าง
ไม้ในอนาคตและการเป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมระดับครัวเรือน มีความสามารถในการท างานและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
มีเจตคติที่ดีต่องานประดิษฐ์ เห็นคุณค่าของการเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค ได้ชิ้นงานน าไปใช้ประโยชน์ได้  และ
สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ในปัจจุบันได้ 

ผลกำรเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจและอธิบายความหมายของเครื่องเรือนและวัสดุที่น ามาใช้ประดิษฐ์เครื่องเรือน 
2. เลือกและใช้วัสดุธรรมชาติประดิษฐ์เป็นเครื่องเรือนได้อย่างเหมาะสม 
3. มีทักษะการใช้เครื่องมือช่างประดิษฐ์เครื่องเรือนจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ตอไม้ รากไม้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นของ

อ าเภอพบพระได้ 
4. วิเคราะห์และวางแผนออกแบบชิ้นงานตามขั้นตอนกระบวนการท างานอย่างมีเหตุผล 
5. มีทักษะในการท างาน มีวิธีคิดอย่างถูกต้อง ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาในการท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงานอย่าง

สร้างสรรค์ 
6. วิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผลในการท างานกับเพ่ือนร่วมงานอย่างสร้างสรรค์ 
7. มีความรู้และทักษะในการวางแผนจ าหน่าย ได้แก่ การค านวณต้นทุน ก าไร การน าเสนอ ช่องทางการ

จ าหน่าย 
8. ตระหนัก เห็นประโยชน์และคุณค่าของวัสดุธรรมชาติที่น ามาประดิษฐ์เครื่องเรือนไม้ เช่น ตอไม้ ขอนไม้ ที่

เหลือใช้จากเกษตรกรในเขตอ าเภอพบพระ 
9. เกิดเจตคติที่ดีและเห็นประโยชน์ในการสร้างรายได้ของงานช่างไม้ในอนาคต 

10. เกิดเจตคติที่ดีและเห็นคุณค่าของงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ  
11. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมระดับครัวเรือน 
12. ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ในปัจจุบันได้ 

รวม 12  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ รำยวิชำ ภำษำเมียนมำเพื่อกำรสื่อสำร    รหัสวิชำ ต20201 

      ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น  จ ำนวนเวลำ 40 ชั่วโมง/ภำคเรียน   ปีกำรศึกษำ 2565  จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานในการสนทนาภาษาเมียนมาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การสร้างประโยค
พ้ืนฐาน การสนทนาทักทาย แนะน าตนเอง การกล่าวอ าลา การกล่าวขอบคุณ การขอโทษและการขอความช่วยเหลือ 
ตัวเลข การนับเลข ค าศัพท์เงินตราและการซื้อขายสินค้า วันเวลาและฤดูกาล สถานที่และทิศทาง อาหารและเครื่องดื่ม 
การท างานและอาชีพ 

ฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือการสื่อสาร ฝึกการใช้ภาษา เพ่ือให้มีความรู้ มีทักษะทางภาษา สามารถใช้
ภาษาเมียนมาได้ตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

เพ่ือใช้ภาษาเมียนมาในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันตามกาลเทศะ เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาเมียนมา
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม และเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเข้าใจตนเอง
และผู้อ่ืน 

 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. สามารถสร้างประโยคพ้ืนฐาน ได้แก่ ประโยคค าถาม ประโยคบอกเล่า และประโยคปฏิเสธได้ 
2. สามารถกล่าวทักทาย แนะน าตนเอง และการกล่าวอ าลาด้วยภาษาเมียนมาได้ 
3. สามารถกล่าวขอบคุณ ขอโทษ และพูดขอความช่วยเหลือ ด้วยภาษาเมียนมาได้ 
4. สามารถสนทนาเกี่ยวกับตัวเลข การนับเลข เงินตราและการซื้อขายสินค้าด้วยภาษาเมียนมาได้ 
5. สามารถสนทนาเกี่ยวกับวันเวลาและฤดูกาลด้วยภาษาเมียนมาได้ 
6. สามารถสนทนาเกี่ยวกับสถานที่และทิศทางด้วยภาษาเมียนมาได้ 
7. สามารถสนทนาเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มด้วยภาษาเมียนมาได้ 
8. สามารถสนทนาเกี่ยวกับการท างานและอาชีพด้วยภาษาเมียนมาได้ 
 
รวม 8 ผลกำรเรียนรู้ 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำต่ำงประเทศ  รำยวิชำ ภำษำเมียนมำเพื่อกำรสื่อสำร   รหัส ต20201   

 ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น  จ ำนวนเวลำ 40 ชั่วโมง/ภำคเรยีน  ปีกำรศึกษำ 2565   จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

1 การสร้างประโยคพ้ืนฐาน 
ประโยคค าถาม ประโยค
บอกเล่าและประโยค
ปฏิเสธ 

สามารถสร้างประโยคพ้ืนฐานใน
การสนทนาในชีวิตประจ าวันได้ 

โครงสร้างประโยคใน
ภาษาเมียนมา 

6 10 

2 การทักทาย การแนะน า
ตนเองและการอ าลา 

สามารถกล่าวทักทายและ 
แนะน าตนเองด้วยภาษา 
เมียนมาได้ 

การสนทนาทักทาย 
การพูดแนะน าตนเอง 
และการกล่าวอ าลา 

4 10 

3 การกล่าวค าขอบคุณ 
การขอโทษและการขอ
ความช่วยเหลือ 

สามารถกล่าวขอบคุณ  
การขอโทษ และการขอความ
ช่วยเหลือด้วยภาษาเมียนมาได้ 

การพูดขอความ
ช่วยเหลือ กล่าวขอโทษ
และขอบคุณ 

4 10 

4 ตัวเลข การนับเลข 
ค าศัพท์เงินตราและการ
ซื้อขายสินค้า 

สามารถสนทนาเกี่ยวกับตัวเลข 
การนับเลข เงินตราและการซื้อ
ขายสินค้าได้ 

ค าศัพท์เก่ียวกับตัวเลข 
การนับเลข ค าศัพท์
เกี่ยวกับเงินตราและการ
ซื้อขายสินค้า 

6 10 

5 วัน/เวลาและฤดูกาล สามารถบอกวันเวลาและฤดูกาล
ด้วยภาษาเมียนมาได้ 

ค าศัพท์และประโยค
สนทนาเก่ียวกับวันเวลา 
และฤดูกาล 

4 10 

สอบกลำงภำค 2 10 
6 สถานที่และทศิทาง สามารถบอกสถานที่และทิศทาง

ด้วยภาษาเมียนมาได้ 
ค าศัพท์และประโยค
สนทนาเก่ียวกับสถานที
และทิศทาง 

4 10 

7 อาหารและเครื่องดื่ม สามารถสนทนาเกี่ยวกับอาหาร
และเครื่องดื่มด้วยภาษาเมียนมา
ได้ 

ค าศัพท์และประโยค
สนทนาเก่ียวกับอาหาร
และเครื่องดื่ม 

4 10 

8 การท างานอาชีพและ
ค าศัพท์อาชีพ 

สามารถสนทนาเกี่ยวกับการ
ท างานและอาชีพได้ 

ค าศัพท์และประโยค
สนทนาเก่ียวกับการ
ท างานและอาชีพ 

4 10 

สอบปลำยภำค 2 10 
รวมตลอดภำคเรียน 40 100 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพ            รำยวิชำเครื่องเรือนไม้                     รหัสวิชำง30226  
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  จ ำนวนเวลำ40 ชั่วโมง/ภำคเรยีน    ปีกำรศึกษำ2565 จ ำนวน1.0หน่วยกิต 
  

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ เวลำ
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

1 วัสดุสร้าง 
เครื่องเรือน 
 

1. มีความรู้ความเข้าใจและ
อธิบายความหมายของเครื่อง
เรือนและวัสดุที่น ามาใช้
ประดิษฐ์เครื่องเรือน 
2. เลือกและใช้วัสดุธรรมชาติ
ประดิษฐ์เป็นเครื่องเรือนได้
อย่างเหมาะสม 

เข้าใจและอธิบายความหมายของ
เครื่องเรือนและวัสดุที่น ามาใช้
ประดิษฐ์เครื่องเรือนตลอดจน
เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม 

4 10 

2 เครื่องมือน่ารู้ 3. มีทักษะการใช้เครื่องมือช่าง
ประดิษฐ์เครื่องเรือนจากวัสดุ
ธรรมชาติ เช่น ตอไม้ รากไม้ที่
มีอยู่ในท้องถิ่นของอ าเภอพบ
พระได้ 

การใช้เครื่องมือช่างในการสร้าง
โต๊ะ เก้าอ้ี จากวัสดุธรรมชาติ 

4 10 

3 การออกแบบ
ชิ้นงาน 

4. วิเคราะห์และวางแผน
ออกแบบชิ้นงานตามข้ันตอน
กระบวนการท างานอย่างมี
เหตุผล 
 

การวิเคราะห์และวางแผน
ออกแบบชิ้นงานตามข้ันตอน
กระบวนการท างานอย่าง 

6 10 

สอบกลำงภำค 2 10 
4 สร้างสรรค์ชิ้นงาน 5. มีทักษะในการท างาน วิธีคิด

อย่างถูกต้อง ตัดสินใจ แก้ไข
ปัญหาในการท างานร่วมกับ
เพ่ือนร่วมงานอย่างสร้างสรรค์ 
6. วิเคราะห์ ตัดสินใจ และ
แก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผลใน
การท างานกับเพ่ือนร่วมงาน
อย่างสร้างสรรค์ 

การสร้างชิ้นงาน 
 

14 30 

5 การวางแผน
จ าหน่าย 

7. มีความรู้และทักษะในการ
วางแผนจ าหน่าย ได้แก่ การ
ค านวณต้นทุน ก าไร การ
น าเสนอ ช่องทางการจ าหน่าย 

ความรู้ในการค านวณต้นทุน ก าไร
และการวางแผนจ าหน่าย การท า
บัญชีเบื้องต้น 
ทักษะในการจ าหน่ายสินค้า 
 

4 10 

6 น าเสนอผลงาน
และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

8. ตระหนัก เห็นประโยชน์และ
คุณค่าของวัสดุธรรมชาติ เช่น 
ตอไม้ ขอนไม้ ที่เหลือใช้จาก

การน าเสนอผลงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการ
ท างานและความรู้และทักษะที่ได้

4 10 



ห น้ า  | 199 

 

 หลกัสตูรการศกึษาเพื่อการพฒันาผู้ เรียนในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (TAK for SDGs) 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ เวลำ
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

เกษตรกรในเขตอ าเภอพบพระ 
9. เกิดเจตคติที่ดีและเห็น
ประโยชน์ในการสร้างรายได้
ของงานช่างไม้ในอนาคต 
10. เกิดเจตคติที่ดีและเห็น
คุณค่าของงานประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ  
11.  เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมระดับครัวเรือน 
12. ปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ใน
ปัจจุบันได้ 

จากการประดิษฐ์เครื่องเรือนจาก
งานไม้ 

สอบปลำยภำค 2 10 
รวมตลอดภำคเรียน 40 100 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพ                รำยวิชำเครื่องเรือนไม้                            รหัสวิชำง30226 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย   จ ำนวนเวลำ40 ชั่วโมง/ภำคเรียน   ปีกำรศึกษำ2565       จ ำนวน1.0หน่วยกิต 
  

  ศึกษาความหมายและลักษณะของเครื่องเรือนและวัสดุธรรมชาติตลอดจนเลือกใช้วัสดุอย่างเหมาะสม  
แก่การน ามาใช้ประดิษฐ์เครื่องเรือนแต่ละชนิด อธิบายและเลือกใช้เครื่องมือช่างประเภทต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับงานไม้
ในการสร้างสรรค์เครื่องเรือนจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ตอไม้ รากไม้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นของอ าเภอพบพระ ศึกษาและ
ออกแบบการวางแผนการจ าหน่ายเครื่องเรือนจากวัสดุจากธรรมชาติ เช่น การค านวณต้นทุน ก าไร การน าเสนอ
ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษในอ าเภอพบพระวิเคราะห์ชนิดของเครื่องเรือนและวางแผนออกแบบ
ชิ้นงานตามขั้นตอนกระบวนการท างานอย่างมีเหตุผล ตลอดจนคิด ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในการท างานร่วมกับ
เพ่ือนร่วมงานอย่างสร้างสรรค์ตระหนัก เห็นประโยชน์และคุณค่าของวัสดุธรรมชาติ เช่น ตอไม้ ขอนไม้ ที่เหลือใช้จาก
เกษตรกรในเขตอ าเภอพบพระ เกิดเจตคติที่ดีต่องานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ เห็นประโยชน์ในการ
สร้างรายได้ของงานช่างไม้ในอนาคตและการเป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมระดับครัวเรือน มีความสามารถในการท างาน
และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนมีเจตคติที่ดีต่องานประดิษฐ์ เห็นคุณค่าของการเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค ได้ชิ้นงานน าไปใช้
ประโยชน์ได้ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ในปัจจุบันได้ 

ผลกำรเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจและอธิบายความหมายของเครื่องเรือนและวัสดุที่น ามาใช้ประดิษฐ์เครื่องเรือน 
2. เลือกและใช้วัสดุธรรมชาติประดิษฐ์เป็นเครื่องเรือนได้อย่างเหมาะสม 
3. มีทักษะการใช้เครื่องมือช่างประดิษฐ์เครื่องเรือนจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ตอไม้ รากไม้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นของอ าเภอ
พบพระได้ 
4. วิเคราะห์และวางแผนออกแบบชิ้นงานตามขั้นตอนกระบวนการท างานอย่างมีเหตุผล 
5. มีทักษะในการท างาน มีวิธีคิดอย่างถูกต้อง ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาในการท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงานอย่าง
สร้างสรรค์ 
6. วิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผลในการท างานกับเพ่ือนร่วมงานอย่างสร้างสรรค์ 
7. มีความรู้และทักษะในการวางแผนจ าหน่าย ได้แก่ การค านวณต้นทุน ก าไร การน าเสนอ ช่องทางการจ าหน่าย 
8. ตระหนัก เห็นประโยชน์และคุณค่าของวัสดุธรรมชาติที่น ามาประดิษฐ์เครื่องเรือนไม้ เช่น ตอไม้ ขอนไม้ ที่เหลือใช้
จากเกษตรกรในเขตอ าเภอพบพระ 
9. เกิดเจตคติที่ดีและเห็นประโยชน์ในการสร้างรายได้ของงานช่างไม้ในอนาคต 
10. เกิดเจตคติที่ดีและเห็นคุณค่าของงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ  
11. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมระดับครัวเรือน 
12. ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ในปัจจุบันได้ 

รวม 12 ผลกำรเรียนรู้ 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพ       รำยวิชำเครื่องเรือนไม้                                  รหัสวิชำง30226 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  จ ำนวนเวลำ40 ชั่วโมง/ภำคเรยีน ปีกำรศึกษำ2565  จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 

  
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วยกำร

เรียนรู้ 
ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ เวลำ

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

1 วัสดุสร้าง 
เครื่องเรือน 
 

1. มีความรู้ความเข้าใจและ
อธิบายความหมายของเครื่อง
เรือนและวัสดุที่น ามาใช้
ประดิษฐ์เครื่องเรือน 
2. เลือกและใช้วัสดุธรรมชาติ
ประดิษฐ์เป็นเครื่องเรือนได้
อย่างเหมาะสม 

เข้าใจและอธิบายความหมาย
ของเครื่องเรือนและวัสดุที่
น ามาใช้ประดิษฐ์เครื่องเรือน
ตลอดจนเลือกใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

4 10 

2 เครือ่งมือน่ารู้ 3. มีทักษะการใช้เครื่องมือช่าง
ประดิษฐ์เครื่องเรือนจากวัสดุ
ธรรมชาติ เช่น ตอไม้ รากไม้ที่
มีอยู่ในท้องถิ่นของอ าเภอพบ
พระได้ 

การใช้เครื่องมือช่างในการสร้าง
โต๊ะ เก้าอ้ี จากวัสดุธรรมชาติ 

4 10 

3 การออกแบบ
ชิ้นงาน 

4. วิเคราะห์และวางแผน
ออกแบบชิ้นงานตามข้ันตอน
กระบวนการท างานอย่างมี
เหตุผล 
 

การวิเคราะห์และวางแผน
ออกแบบชิ้นงานตามข้ันตอน
กระบวนการท างานอย่าง 

6 10 

สอบกลำงภำค 2 10 
4 สร้างสรรค์

ชิ้นงาน 
5. มีทักษะในการท างาน วิธีคิด
อย่างถูกต้อง ตัดสินใจ แก้ไข
ปัญหาในการท างานร่วมกับ
เพ่ือนร่วมงานอย่างสร้างสรรค์ 
6. วิเคราะห์ ตัดสินใจ และ
แก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผลใน
การท างานกับเพ่ือนร่วมงาน
อย่างสร้างสรรค์ 

การสร้างชิ้นงาน 
 

14 30 

5 การวางแผน
จ าหน่าย 

7. มีความรู้และทักษะในการ
วางแผนจ าหน่าย ได้แก่ การ
ค านวณต้นทุน ก าไร การ
น าเสนอ ช่องทางการจ าหน่าย 

ความรู้ในการค านวณต้นทุน 
ก าไรและการวางแผนจ าหน่าย 
การท าบัญชีเบื้องต้น 
ทักษะในการจ าหน่ายสินค้า 
 

4 10 

6 น าเสนอผลงาน
และ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

8. ตระหนัก เห็นประโยชน์และ
คุณค่าของวัสดุธรรมชาติ เช่น 
ตอไม้ ขอนไม้ ที่เหลือใช้จาก
เกษตรกรในเขตอ าเภอพบพระ 

การน าเสนอผลงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการ
ท างานและความรู้และทักษะที่
ได้จากการประดิษฐ์เครื่องเรือน

4 10 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

ผลกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ เวลำ
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

9. เกิดเจตคติที่ดีและเห็น
ประโยชน์ในการสร้างรายได้
ของงานช่างไม้ในอนาคต 
10. เกิดเจตคติที่ดีและเห็น
คุณค่าของงานประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ  
11.  เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมระดับครัวเรือน 
12. ปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ใน
ปัจจุบันได้ 

จากงานไม้ 

สอบปลำยภำค 2 10 
รวมตลอดภำคเรียน 40 100 
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 โรงเรียนอุ้มผำงวิทยำคม 
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       ค ำอธิบำยรำยวิชำกำรผลิตเห็ดเพื่ออำชีพ 
รำยวิชำกำรผลิตเห็ดเพื่ออำชีพ (ง20207)               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3   เวลำ  40  ช่ัวโมง          จ ำนวน  1  หน่วยกิต 

 
  อธิบายความหมาย ความส าคัญของเห็ด การวิเคราะห์แนวทางการผลิตเห็ดเพ่ือการค้า  ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

กับการเจริญเติบโตของเห็ด สามารถผลิตเชื้อเห็ด หลักการของโรงเรือนส าหรับงานเพาะเห็ด สุขลักษณะ ศัตรู
และการบริหารศัตรูเห็ด  

  โดยสามารถการวางแผนจัดตั้งฟาร์มเห็ดและการท าบัญชี  การเก็บดอกเห็ด เพาะเห็ดในถุงพลาสติก                
การใช้อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในงานเพาะเห็ด การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเห็ดและแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากเห็ด  

  เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้จากการผลิตก้อนเชื้อเห็ดไปใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ขยายผลสู่ชุมชนได้ 

  
ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบายความส าคัญของเห็ด การวิเคราะห์แนวทางการผลิตเห็ดเพื่อการค้าได้ 
2. อธิบายปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการเจริญเติบโตของเห็ดได้ 
3. อธิบายหลักโรงเรือนส าหรับงานเพาะเห็ดได้ 
4. สามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในงานเพาะเห็ดได้ 
5. สามารถการวางแผนจัดตั้งฟาร์มเห็ดและการท าบัญชีได้ 
6. สามารถผลิตเชื้อเห็ดได้ 
7. สามารถเพาะเห็ดในถุงพลาสติกได้ 
8. อธิบายสุขลักษณะ ศัตรูและการบริหารศัตรูเห็ดได้ 
9. สามารถเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเก่ียวผลผลิตเห็ดได้ 
10.สามารถเก็บรักษา  การแปรรูปและการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเห็ดได้ 
 
รวม  10  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
รำยวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรท่องเที่ยว  รหัสวิชำ อ30201     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษำปี  4                        เวลำ  40  ชั่วโมง                       จ ำนวน  1.0  หน่วยกิต 

อธิบายเกี่ยวกับวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา 
ฟังและพูดเกี่ยวกับบทความ บทอ่าน ประเภทร้อยแก้วและร้อยกรองได้ถูกต้อง อ่านและเขียนสรุปบทอ่านเกี่ยวกับ
กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็น
ต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของสถานที่ในท้องถิ่น  

โดยใช้เขียนสรุปใจความส าคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวที่มีในท้องถิ่นตาม
ความสนใจ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่นั้น ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น สังคม และโลก 
น าเสนอการค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน
จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  

เพ่ือให้ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสถานที่ ในท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษและ                         
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงกับสภาวการณ์ในปัจจุบันได้ 

 
ผลกำรเรียนรู้ 
1. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับสถานที่ในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 
2. ผู้เรียนมีทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพได้อย่างถูกต้อง  
 3. ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของสถานที่ในท้องถิ่น เป็น

ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 
 
รวม  3 ผลกำรเรียนรู้ 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ รำยวิชำกำรผลิตเห็ดเพื่ออำชีพ  รหัสวิชำ ง20207 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  3  จ ำนวน เวลำ  40  ชั่วโมงจ ำนวน  1  หน่วยกิต 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
กำรเรียนรู ้

ผลกำร
เรียนรู้ 

สำระส ำคัญ/ 
ควำมคิดรวบยอด 

เวลำ   
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก  
คะแนน 

1 
 
 
 

ความส าคัญของ
เห็ด การวิเคราะห์
แนวทางการผลิต
เห็ดเพื่อการค้า  
 

ข้อที่  1 1. ชีววิทยาของเห็ด 
2. ความส าคัญของเห็ด 
3. การวิเคราะห์แนวทาง  การ
ผลิตเห็ดและการตลาดเห็ด 

2 5 

2 ปัจจัยที่เก่ียวข้อง
กับการเจริญเติบโต
ของเห็ด  

ข้อที่  2 1. ปัจจัยด้านพันธุกรรม 
2.ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 

2 5 

3 โรงเรือนส าหรับ
งานเพาะเห็ด  

ข้อที่  3 1. วัตถุประสงค์ของการสร้าง
โรงเรือน 
2. สถานที่ก่อสร้างโรงเรือน 
3. ประเภทของโรงเรือนในงาน
เพาะเห็ด 

2 5 

4 
 

เครื่องมือ อุปกรณ์
และสารเคมีที่ใช้ใน
งานเพาะเห็ด  

ข้อที่  6 1. อุปกรณ์ในการท าเชื้อเห็ด 
2. อุปกรณ์ในการท าก้อนเชื้อ
เห็ด 
3. อุปกรณ์ในการเพาะเห็ดแบบ
อุตสาหกรรม 
4. การจัดวางโรงเรือนและ
อุปกรณ์ในการเพาะเห็ดแบบ
อุตสาหกรรม 
5. สารเคมีที่ใช้ในงานเพาะเห็ด 

2 5 

5 การวางแผนจัดตั้ง
ฟาร์มเห็ดและการ
ท าบัญชี 

ข้อที่  5 1. ปัจจัยการผลิตเห็ด 
2. การศึกษาความเป็นไปได้ใน
การผลิตเห็ด 
3. การวางแผนการผลิตเห็ด 
4. การวางผังฟาร์มเห็ด 
5. การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในงานเพาะ
เห็ด 
 

2 5 
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 หลกัสตูรการศกึษาเพื่อการพฒันาผู้ เรียนในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (TAK for SDGs) 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
กำรเรียนรู ้

ผลกำร
เรียนรู้ 

สำระส ำคัญ/ 
ควำมคิดรวบยอด 

เวลำ  (
ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก  
คะแนน 

5 การวางแผนจัดตั้ง
ฟาร์มเห็ดและการ
ท าบัญชี  

ข้อที่  5 6. การท าบัญชีฟาร์ม 
7. การวางแผนการจัดตั้งฟาร์ม
เห็ดและการท าบัญชี 
 

2 5 

6 การผลิตเชื้อเห็ด  
 

ข้อที่  4 1. การก าจัดเชื้อปลอมปนใน
การผลิตเห็ด 
2. การผลิตเชื้อวุ้น 
3. การผลิตหัวเชื้อเห็ด 
4. การวิเคราะห์เชื้อเห็ดชนิด
ต่างๆ 

8 10 

7 
 
 
 
 
 
 

การเพาะเห็ดใน
ถุงพลาสติก  

ข้อที่  7 1. การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก 
2.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะ
เห็ดในถุงพลาสติก 
3. วัสดุเพาะและสูตรอาหารที่ใช้
ในการเพาะเห็ด 
4. การผสมวัสดุเพาะเห็ด 
5. การบรรจุและอัดถุงก้อนเชื้อ
เห็ด 
6. การนึ่งฆ่าเชื้อ 
7. การเข่ียเชื้อจากหัวเชื้อลงถุง
วัสดุเพาะเห็ด 
8. การเปิดดอก 
9. การดูแลรักษา 

8 10 

8 สุขลักษณะ ศัตรู
และการบริหาร
ศัตรูเห็ด 

ข้อที่  8 1. สุขลักษณะ ศัตรูและการ
บริหารศัตรู 
 

2 5 

9 
 

การเก็บเกี่ยวและ
การจัดการ
หลัง  การเก็บเกี่ยว
เห็ด 
 
 
 

ข้อที่  9 1. การเปลี่ยนแปลงสรีรวิทยา
หลังการเก็บเกี่ยวเห็ด 
2. วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตเห็ด
และการจัดการหลัง  การเก็บ
เกี่ยวเห็ 

4 5 
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 หลกัสตูรการศกึษาเพื่อการพฒันาผู้ เรียนในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (TAK for SDGs) 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
กำรเรียนรู ้

ผลกำร
เรียนรู้ 

สำระส ำคัญ/ 
ควำมคิดรวบยอด 

เวลำ  (
ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก  
คะแนน 

10 การเก็บรักษา การ
แปรรูปและการ
เพ่ิมมูลค่าผลผลิต
เห็ด 

ข้อที่  10 1. การเก็บรักษาผลผลิตเห็ด 
2. การการแปรรูปเห็ดและการ
เพ่ิมมูลค่าผลผลิตเห็ด 

4 5 

 
รวมระหว่ำงภำค 36 60 

 
กลำงภำค 2 20 

 
ปลำยภำค 2 20 

 
รวม 40 100 
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 หลกัสตูรการศกึษาเพื่อการพฒันาผู้ เรียนในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (TAK for SDGs) 

โครงสร้ำงรำยวิชำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ รำยวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรท่องเที่ยว  รหัสวิชำ  อ30201 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  4 จ ำนวนเวลำ 40 ชั่วโมง  จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 

  
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย 
กำรเรียนรู ้

ผลกำร
เรียนรู้ 

สำระส ำคัญ/ 
ควำมคิดรวบยอด 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก   
คะแนน 

1 Story of 
Umphang 

ข้อ 1 - 3 อธิบาย  ฟัง พูด อ่านและเขียน 
Story of Umphang และน าความรู้
ที่ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสถานที่ในท้องถิ่น 

9 15 

2 Karen People 
in Umphang 

ข้อ 1 - 3 อธิบาย  ฟัง พูด อ่านและเขียน 
Karen People in Umphang และ
น าความรู้ที่ได้เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานที่ใน
ท้องถิ่น 

9 15 

3 Doi Hua Mot ข้อ 1 - 3 อธิบาย  ฟัง พูด อ่านและเขียน Doi 
Hua Mot และน าความรู้ที่ได้
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
สถานที่ในท้องถิ่น 

9 15 

4 Thi Lor Sue 
Waterfull 

ข้อ 1 - 3 อธิบาย  ฟัง พูด อ่านและเขียน Thi 
Lor Sue Waterfull และน าความรู้
ที่ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสถานที่ในท้องถิ่น 

9 15 

รวมระหว่ำงภำค 36 60 
กลำงภำค 2 20 
ปลำยภำค 2 20 
รวม 40 100 
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 โรงเรียนโมโกรวิทยำคม 
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 หลกัสตูรการศกึษาเพื่อการพฒันาผู้ เรียนในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (TAK for SDGs) 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รำยวิชำ พืชผักสวนครัว รหัสวิชำ ง20201         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ภำคเรียนที่ 2     เวลำ 40 ชั่วโมง    จ ำนวน 1 หน่วยกิต 

ศึกษา ความส าคัญ ประเภท ชนิด ประโยชน์ของพืชผักสวนครัว การเตรียมดินปลูก แปลง เพาะ แปลง
ปลูก วิธีการปลูกการปฏิบัติดูแล การเก็บเกี่ยว พร้อมท าบัญชีรายรับ -รายจ่าย โดยใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าจาก
แหล่งเรียนรู้ ท ารายงาน ฝึกการปฏิบัติงานการปลูกพืชผักสวน ครัว โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การมีส่วนร่วม            
การคิด วิเคราะห์  การตัดสินใจและการอภิปราย สามารถน า ความรู้และประสบการณ์ที่ ได้รับไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันหรือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการด ารงชีวิต เสริมสร้าง
ประสบการณ์การท างานการสร้างอาชีพ มี ทักษะพื้นฐานในการท าการเกษตรเลือกใช้พ้ืนที่ในการท าการเกษตรได้
อย่างเหมาะสม ขยัน อดทนในการ ท างาน มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพการปลูกพืชผักสวนครัว และ เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถปรับตัวให้เข้า กับการเปลี่ยนแปลงกับสภาวะในปัจจุบันได้  

ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง  

1. อธิบายประเภทและชนิดของพืชผักสวนครัวได้  
2. พิจารณาเลือกปลูกผักสวนครัวได้  
3. เลือกพ้ืนที่ปลูกผักสวนครัวได้  
4. สามารถเลือกพันธุ์พืชและบ่มเพาะเมล็ดได้  
5. อธิบายและปฏิบัติการเลือกพ้ืนที่และเตรียมดินให้เหมาะสมกับชนิดของปลูกพืชผักสวครัว 

6. ปลูกพืชผักสวนครัวชนิดต่าง ๆ ได้อย่างน้อย 3 ชนิด  
7. ปฏิบัติการดูแลรักษาพืชผักสวนครัวโดยใช้เทคโนโลยีทางชีวภาพ  
8. ปฏิบัติการเก็บเกี่ยวและเก็บรักษาผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว  
9. ปฏิบัติการค านวณค่าใช้จ่าย และท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย  

รวม 9 ผลกำรเรียนรู้ 
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 หลกัสตูรการศกึษาเพื่อการพฒันาผู้ เรียนในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (TAK for SDGs) 

โครงสร้ำงรำยวิชำ 
รำยวิชำ พืชผักสวนครัว รหัสวิชำ ง20201         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ภำคเรียนที่ 2     เวลำ 40 ชั่วโมง    จ ำนวน 1 หน่วยกิต 

หน่วย  
ที ่

ชื่อหน่วย  
กำรเรียนรู้  

ผลกำรเรียนรู้  สำระส ำคัญ/  
ควำมคิดรวบยอด 

เวลำ   
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก   
คะแนน 

1 ผักสวนครัว 1.อธิบายประเภทและชนิด 
ของพืชผักสวนครัวได้  
2.พิจารณาเลือกปลูกผัก 
สวนครัวได้ 

ความหมาย ความส าคัญ  
ประเภท ชนิดของพืชผัก
สวน ครัว ประโยชน์ของผัก
ชนิด ต่างๆที่มีในท้องถิ่น 

4 5 

2 การ
เจริญเติบโต 
ของพืช 

3.เลือกพ้ืนที่ปลูกผักสวน 
ครัวได้ 

การเลือกท าเลแหล่งน้ า 
พ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลูก
พืชผัก แต่ละชนิดในท้องถิ่น 

4 5 

3 การปลูกพืช  
อย่าง  
สร้างสรรค ์

4.สามารถเลือกพันธุ์พืช 
และบ่มเพาะเมล็ดได้ 

การคัดเลือกพันธุ์พืชผักที่มี
ในท้องถิน่ทั้งผักกินใบกิน
ดอก  กินผล ฯลฯ 

6 10 

4 การปฏิบัติ
ดูแล รักษา 

5.อธิบายและปฏิบัติการ 
เลือกพ้ืนที่และเตรียมดินให้ 
เหมาะสมกับชนิดของปลูก 
พืชผักสวนครัวได้  
6.ปลูกพืชผักสวนครัวชนิด 
ต่าง ๆ ได้อย่างน้อย 3 ชนิด 
7.ปฏิบัติการดูแลรักษา 
พืชผักสวนครัวโดยใช้ 
เทคโนโลยีทางชีวภาพได้ 

ปฏิบัติการเตรียมดิน เพาะ 
กล้า ปลูก บ ารุงดูแลรักษา  
การใส่ปุ๋ย การรดน้ า  
การ ป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

20 30 

5 การเก็บเกี่ยว  8.ปฏิบัติการเก็บเกี่ยวและ 
เก็บรักษาผลผลิตหลังการ 
เก็บเก่ียว 
9.ปฏิบัติการค านวณ 
ค่าใช้จ่าย และท าบัญชี 
รายรับ-รายจ่าย 

การเก็บเกีย่ว พืชผักแต่ละ 
ชนิดการค านวณค่าใช้จ่าย 
และท าบัญชี 

6 10 

 รวม  40  100 
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 หลกัสตูรการศกึษาเพื่อการพฒันาผู้ เรียนในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (TAK for SDGs) 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รำยวิชำ Smart Farming นักเกษตรรุ่นเยำว์ รหัสวิชำ ง30201 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพ. 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ภำคเรยีนที่ 2 จ ำนวน 40 ชั่วโมง จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 ศึกษาความรู้พ้ืนฐานทางการเกษตร ส ารวจ วิเคราะห์พ้ืนที่ท าการเกษตร โดยใช้ข้อมูลองค์ประกอบทาง
กายภาพ ชีวภาพ สถิติในการรวบรวม น าเสนอข้อมูล และแปลความหมาย เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจใน               
การเลือกพืชพันธ์ุทางการเกษตรมาเพาะปลูก ศึกษาเทคโนโลยี อุปกรณ์ ระบบ IoT ส าหรับการท าสมาร์ทฟาร์ม 
(Smart farm) วางแผนการเพาะปลูก สร้างแบบจ าลองสมาร์ทฟาร์ม (Smart farm Model) และร่วมวิเคราะห์
ระบบที่ได้ออกแบบไว้ ศึกษาดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน คุณสมบัติและจรรยาบรรณของผู้ประกอบการที่ดี  เพ่ือ
จัดท าและด าเนินการสร้างแผนธุรกิจอย่างง่าย ศึกษาขั้นตอนวิธีการ แปรรูป ออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลผลิต            
ทางการเกษตรที่ได ้และน าออกจ าหน่ายในหลากหลายช่องทาง 

 โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา เชื่อมโยงกับการประยุกต์ใช้ทักษะชีวิต การสื่อสารและ 
ลงมือปฏิบัติ ผ่านการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตระหนักถึงคุณค่าของการด ารงชีวิต            
แบบพอเพียง ส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดีงาม 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. ส ารวจและวิเคราะห์พื้นที่ โดยใช้ความรู้พ้ืนฐานทางการเกษตร และองค์ความรู้ทักษะด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

2. สืบค้นข้อมูล อธิบาย วิเคราะห์เกี่ยวกับ องค์ประกอบทางกายภาพ และทางชีวภาพ ที่เกี่ยวข้องกับเกษตร
อัจฉริยะ 

3. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการน าเสนอข้อมูล และเเปลความหมายของค่าสถิติ เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

4. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และอภิปรายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับเกษตรอัจฉริยะ 

5. วางแผน ออกแบบพ้ืนที่ วางแผนการเพาะปลูกพืช เก็บเกี่ยวผลผลิต วางแผนการตลาด สร้างช่องทาง          
การจ าหน่ายผลผลิต 

6. ศึกษาคุณสมบัติและจรรยาบรรณของผู้ประกอบการที่ดี จัดท าแผนธุรกิจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

7. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับดอกเบี้ยและมูลค่าของเงินในการแก้ปัญหา 

8. ใช้ความรู้พ้ืนฐานในการแปรรูปผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลผลิต ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการตลาดและการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์  
9. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอ และ แบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มีจริยธรรม และ วิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต อาชีพ สังคม และ วัฒนธรรม 

 
รวมทั้งหมด 9 ผลกำรเรียนรู้ 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ 
รำยวิชำ Smart Farming นักเกษตรรุ่นเยำว์ รหสัวิชำ ง30201 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพ. 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ภำคเรยีนที่ 2 จ ำนวน 40 ชั่วโมง จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด/ 
ผลกำรเรียนรู้ 

สำระส ำคัญ/ 
ควำมคิดรวบยอด 

เวลำ
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก/
สัดส่วนของ

คะแนน 
1 การเกษตร

เบื้องต้น 
   1. ส ารวจและวิเคราะห์พ้ืนที่ โดยใช้
ความรู้พ้ืนฐานทางการเกษตร และองค์
ความรู้ทักษะด้านการปลูกพืช เลี้ยง
สัตว์ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

   2. สืบค้นข้อมูล อธิบาย วิเคราะห์
เกี่ยวกับ องค์ประกอบทางกายภาพ 
และทางชีวภาพ ที่เกี่ยวข้องกับเกษตร
อัจฉริยะ 
   3. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติใน
การน าเสนอข้อมูล และเเปลความ
หมายของค่าสถิติ เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจ 

   การปลูกพืชผักในท้องถิ่น   
ผู้ปลูกต้องมีความรู้ พ้ืนฐาน
ด้ า น ก า ร เ ก ษ ต ร  แ ล ะ 
องค์ความรู้ ทักษะ ทางด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือประกอบการตัดสิน ใจ  
ในการเลือกพ้ืนที่ให้เหมาะสม
กั บ สภ าพ ภู มิ ศ าสต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ 

6 12 

2 รู้จักเทคโนโลยี 
Smart Farm 

   1. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซต
และตรรกศาสตร์เบื้องต้นในการสื่อสาร
และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
   2. สืบค้นข้อมู ล  วิ เคราะห์  และ
อภิปรายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีเกี่ยวกับเกษตรอัจฉริยะ 

   3. สามารถเลือกเทคโนโลยีที่ใช้ใน
การสร้างระบบเกษตรอัจฉริยะได้
เหมาะสม 

   4. สามารถออกแบบระบบเกษตร
อัจฉริยะที่เหมาะสมต่อกรณีศึกษาได ้

   ศึกษาคุณลักษณะทั่ ว ไป
เกี่ ยวกับ อุปกรณ์ เซน เซอร์ 
และบอร์ดควบคุมพ้ืนฐาน ใน
ระบบ Smart farm การเขียน
โปรแกรมเบื้องต้น โดยอาศัย
องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  

10 20 

3 ปฏิบัติการ
อัจฉริยะวิถี
เกษตรกรรม 

   1. วางแผน ออกแบบพ้ืนที่  วาง
แผนการ เพ าะปลู ก พื ช  เก็ บ เกี่ ย ว
ผลผลิต วางแผนการตลาด สร้างช่อง
ทางการจ าหน่ายผลผลิต 

   2. ออกแบบระบบเกษตรอัจฉริยะที่
เหมาะสมต่อกรณีศึกษาได้ 

   วางแผนและออกแบบพ้ืนที่
ในการท าเกษตรอัจฉริยะ โดย
ใช้ เทคโน โลยี  Smart farm 
โดยยึดหลักของความคุ้มค่า 
คุ้มทุน  

10 20 

4 การเป็น
ผู้ประกอบการ
และการจัดท า

   1. ศึกษาคุณสมบัติและจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบการที่ดี  รวมทั้ งการ
จัดท าแผนธุรกิจอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

น าคุณสมบัติและจรรยาบรรณ
ของ ผู้ประกอบการทีุ่ดีมาใช้
ในการด าเนินธุรกิจ วางแผน
และออกแบบธุรกิจที่มี

6 12 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด/ 
ผลกำรเรียนรู้ 

สำระส ำคัญ/ 
ควำมคิดรวบยอด 

เวลำ
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก/
สัดส่วนของ

คะแนน 
แผนธุรกิจ    2. เข้ าใจและใช้ความรู้ เกี่ ยวกับ

ดอกเบี้ ยและมูลค่าของเงิน ในการ
แก้ปัญหา 

คุณภาพ โดยยึดหลักของ
ความคุ้มค่า คุ้มทุน  

5 ผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค ์

   1. ใช้ความรู้พ้ืนฐานในการแปรรูป
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ล ะ พั ฒ น า ผ ล ผ ลิ ต 
ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีเพ่ือการตลาด
และการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  
   2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
น าเสนอ และ แบ่ งปันข้อมูลอย่าง
ปลอดภัย มีจริยธรรม และ วิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต อาชีพ สังคม 
และ วัฒนธรรม 

   ออกแบบบรรจุภัณฑ์ แปร
รูปผลิตภัณฑ์ เพ่ือจ าจ าหน่าย 
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือน าเสนอและเผยเเพร่ 

8 16 

 รวม  40  100 
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 โรงเรียนด่ำนแม่ละเมำวิทยำคม 
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 ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ การงานอาชีพ  รำยวิชำ ช่างเชื่อมไฟฟ้า   รหัสวิชำ ง32237
 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 จ ำนวนเวลำ 80 ชั่วโมง/ภาคเรียน  ปีกำรศึกษำ 2565  จ ำนวน 2.0 หน่วยกิต
  

 
ศึกษาหลักการวิธีการเชื่อมไฟฟ้า สัญญาลักษณ์ในการเชื่อม การอ่านแบบและการถ่ายแบบ ประวัติของการ

เชื่อมไฟฟ้า ความปลอดภัยในงานเชื่อมไฟฟ้า เครื่องมือและอุปกรณ์การเชื่อม ชนิดของรอยต่อและรอยเชื่อมไฟฟ้า 
รวมไปถึงการใช้ การบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือช่างเชื่อมไฟฟ้า 

ฝึกปฏิบัติ ฝึกทักษะเกี่ยวกับการอ่านแบบ ถอดแบบ ถ่ายแบบชิ้นงาน การเชื่อมไฟฟ้าในท่าตั้ง ท่าขนาน               
ท่านอน ทดสอบแนวเชื่อม แก้ไขแนวเชื่อมที่บกพร่อง ผลิตชิ้นงานตามแบบที่ก าหนดโดยใช้ทักษะงานเชื่อมในท่าต่าง ๆ 
และค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคา ท าบัญชีรายรับรายจ่าย  

สามารถน าความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานและทักษะอาชีพที่ได้รับไปพัฒนาตนเองให้สามารถศึกษาต่อ             
ในระดับที่สูงขึ้นและประกอบอาชีพในชุมชนเพ่ือรองรับการขยายตัวของท้องถิ่น/ชุมชนตามศักยภาพ สามารถ
ปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในชุมชนของตนเองอย่างมีความสุข 

  

 ผลกำรเรียนรู้ 
 1. ความปลอดภัยทั่วไปในงานเชื่อมไฟฟ้า หลักความปลอดภัยในการใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ระเบียบการปฏิบัติเพ่ือ

รักษาความปลอดภัย 
2. ต าแหน่งงานเชื่อมไฟฟ้าและลักษณะการต่อชิ้นงาน 
3. งานเชื่อมไฟฟ้า 
 รวม 3 ผลกำรเรียนรู้ 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ การงานอาชีพ    รำยวิชำ ช่างเชื่อมไฟฟ้า   รหัสวิชำ ง3223 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 จ ำนวนเวลำ 80 ชั่วโมง/ภาคเรียน   ปีกำรศึกษำ 2565  จ ำนวน 2.0 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
กำรเรียนรู ้

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ 

สำระส ำคัญ เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

1 ความปลอดภัย 
 

ผลการเรียนรู้ข้อที่ 1 - ความปลอดภัยในงานเชื่อมไฟฟ้า 
- ความปลอดภัยในงานเชื่อมแก๊ส 
- ความปลอดภัยในงานโลหะแผ่น 

16 5 

2 ต าแหน่งงานเชื่อม
และลักษณะการ
ต่อชิ้นงาน 

ผลการเรียนรู้ข้อที่ 2 - ท่าเชื่อม 
- รอยต่อและชนิดของรอยต่อ 
- การบากร่องรอยต่อ 

24 30 

3 งานเชื่อมไฟฟ้า 
 

ผลการเรียนรู้ข้อที่ 3 - กรรมวิธีการเชื่อม 
- เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ลวดเชื่อม
ไฟฟ้าและเครื่องมืออุปกรณ์การ
เชื่อมไฟฟ้า 
- องค์ประกอบของงานเชื่อมไฟฟ้า 
- การเริ่มต้นอาร์กการเคลื่อนที่และ
การส่ายลวดเชื่อม 
- เทคนิคการเชื่อมไฟฟ้า 
- ปฏิบัติงานตามแบบที่ก าหนด 

40 65 

รวมตลอดภำคเรียน 80 100 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
ง21202 กำรผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรท้องถิ่น 

รำยวิชำ คหกรรม 2 (การผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรท้องถิ่น)                          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1   ภำคเรียนที่ 2    เวลำ  60  ชั่วโมง/ภาคเรียน  ปีกำรศึกษำ 2565 จ ำนวน   1.5  หน่วยกิต 

 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มสมุนไพรท้องถิ่นความต้องการของ

ผู้บริโภคและแหล่งวัสดุการใช้ เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ มาตรฐานในการท าเครื่องดื่มสมุนไพรท้องถิ่นประเภทต่างๆ 
 สามารถปฏิบัติการท าเครื่องดื่มร้อน เครื่องดื่มเย็นน้ าผักและผลไม้ สมุนไพรนมถั่วเหลืองการจัดร้านขาย

เครื่องดื่ม การจ าหน่ายเครื่องดื่มสมุนไพรท้องถิ่น การก าหนดราคาขายจัดจ าหน่านจดบันทึก  การท าบัญชีรายรับ-
รายจ่ายและประเมินผล  

        ความส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อม พ่ึงตนเอง การใช้ทรัพยากรให้
คุ้มค่าถูกวิธี สะอาด ประหยัด เป็นระเบียบ รอบคอบ และมีเจตคติที่ดีเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการท า
เครื่องดื่มสมุนไพรท้องถิ่น การจัดการด้านสุขาภิบาลรู้จักรักษาสภาพแวดล้อมและจัดจ าหน่ายเครื่องดื่มสมุน ไพร
ท้องถิ่นได้  

 
ผลกำรเรียนรู้ 
        1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของเครื่องดื่มสมุนไพรท้องถิ่นได้  
        2. สามารถอธิบาย หลักการ วิธีการ ขั้นตอนกระบวนการ การจัดการ และการประเมินผลการท า
เครื่องดื่มสมุนไพรท้องถิ่นได้  
        3. สามารถใช้ เก็บ บ ารุงรักษา - วัสดุอุปกรณ์ ในการท าเครื่องดื่มสมุนไพรท้องถิ่นได้ ถูกวิธีแสดงออกได้
โดยการท าเครื่องดื่มสมุนไพรท้องถิ่นอย่างง่ายได้       
        4. สามารถวิเคราะห์งาน วางแผนการด าเนินงานการท าเครื่องดื่มสมุนไพรท้องถิ่นอย่างง่ายได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับงาน มีความรับผิดชอบ และงานมีความเรียบร้อยสมบูรณ์ 
        5. สามารถท าเครื่องดื่มสมุนไพรท้องถิ่นอย่างง่าย เพ่ือรับประทานในครอบครัวได้ และเพ่ือจ าหน่ายด้วยความ
รับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออมและมุ่งมั่นอดทนในการท างานใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
การท างานอย่างคุ้มค่า มีการประเมินผลการท างานและปรับปรุงการท างานอย่างมีความสุข มีคุณธรรม ผลงานมี
คุณภาพ 
 
รวมทั้งหมด     5     ผลกำรเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | 220 

 

 หลกัสตูรการศกึษาเพื่อการพฒันาผู้ เรียนในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (TAK for SDGs) 

โครงสร้ำงรำยวิชำ 
ง21202 กำรผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรท้องถิ่น 

รำยวิชำ คหกรรม 2 (การผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรท้องถิ่น)                          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1   ภำคเรียนที่ 2    เวลำ  60  ชั่วโมง/ภาคเรียน  ปีกำรศึกษำ 2565 จ ำนวน   1.5  หน่วยกิต 

 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ 

สำระส ำคัญ เวลำ 
(ชัว่โมง) 

น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

1 ความส าคัญ ของเครื่องดื่ม
สมุนไพรท้องถิ่น 

 

ผลการเรียนรู้ข้อที่ 1 1. ความหมายของเครื่องดื่ม
สมุนไพรท้องถิ่นอย่างง่าย 
2.ความส าคัญและ 
ประโยชน์ ของเครื่องดื่ม
สมุนไพรท้องถิ่นอย่างง่าย  

3 10 

2 หลักการท าเครื่องดื่ม
สมุนไพรท้องถิ่น 

ผลการเรียนรู้ข้อที่ 2 1.หลักการ วิธีการ ขั้นตอน 
การท าเครื่องดื่มสมุนไพร   
ท้องถิ่น 
2.กระบวนการ การจัดการ 
และการประเมินผลการ 
ท าเครื่องดื่มสมุนไพรท้องถิ่น 
อย่างง่าย 

3 10 

3 วัสดุ–อุปกรณ์  ในการท า
เครื่องดื่มสมุนไพรท้องถิ่น 

ผลการเรียนรู้ข้อที่ 3 1.วัสดุ–อุปกรณ์  ในการท า
เครื่องดื่มสมุนไพรท้องถิ่น 
อย่างง่าย 
2 .ก า ร ใช้ แ ล ะ ก า ร เก็ บ
บ ารุงรักษา– วัสดุอุปกรณ์ 
การท าเครื่องดื่มสมุนไพร
ท้องถิ่นอย่างง่าย 

6 15 

4 วางแผนและท าเครื่องดื่ม
สมุนไพรท้องถิ่นอย่างง่าย 

ผลการเรียนรู้ข้อที่ 4 1.วิเคราะห์ และก าหนดงาน 
การท าเครื่องดื่มสมุนไพร 
ท้องถิน่อย่างง่าย  
2.วางแผนการด าเนินงาน
และท าเครื่องดื่มสมุนไพร
ท้องถิ่นอย่างง่าย  
3.กระบวนการเรียนรู้ การ
ท าเครื่องดื่มสมุนไพรท้องถิ่น
ท าเครื่องดื่มสมุนไพรท้องถิ่น
อย่างง่ายเพ่ือครอบครัว 

9 15 

5 วิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับ
การท าเครื่องดื่มท้องถิ่น 

อย่างง่าย จากแหล่ง
ความรู้ต่างๆ 
 

ผลการเรียนรู้ข้อที่ 5 1.ความรู้สึ กต่อการเรียน 
การท าเครื่องดื่มสมุนไพร
ท้องถิ่น อย่างง่าย ข้อดี และ
ข้อเสียของการเรียนรู้ ด้วย
ตนเอง 

37 20 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ 

สำระส ำคัญ เวลำ 
(ชัว่โมง) 

น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

2 .การ เรียน รู้  จ ากแหล่ ง
เรียนรู้ท าเครื่องดื่มสมุนไพร
ท้องถิ่นอย่างง่าย 
3.วิเคราะห์  และวางแผน
การท าน้ าสมุนไพรท้องถิ่น 
4.ท าน้ าสมุน ไพรท้ องถิ่ น
จ าหน่ายตามแผนที่วางไว  
ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร ท า น้ า
สมุนไพรท้องถิ่นจ าหน่าย 

วัดผลกลางภาคเรียน 1 20 
วัดผลปลายภาคเรียน 1 10 
รวมตลอดภำคเรียน 60 100 
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          ภำคผนวก 
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ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กระทรวงศึกษำธิกำร 


