
มองตนเองผานแฟมสะสมผลงาน
(Look at myself through portfolio)
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สงเสริมเครือขายความรวมมอืและ

จัดทําสารสนเทศความตองการ

สาขาวิชาชีพและลักษณะอาชพีในพื้นที่

ภูมิภาค/กลุมจงัหวัด

จัดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับเปาหมาย

แผนการเรียน และกิจกรรมเสริมประสบการณอาชพี

สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการ

เรียนรู เพื่อรองรับความตองการสาขาวิชาชีพ

จัดกระบวนการแนะแนวใหนักเรียนวางแผนการเรียน และ

กําหนดเสนทางสูอาชีพ

จัดทําสารสนเทศแหลงเรียนรู 

สถานประกอบการ กลุมอาชีพอสิระ 

เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู

เพื่อการมีงานทาํ

นิเ
ทศ

ชว
ยเ

หล
ือพ

าทํ
า

กํากับ ติดตาม ประเมินผลโครงการ

และการดําเนินงาน

การขับเคล่ือนโครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทํา
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อนุบาล

สรางการรับรูดานอาชพีและเสริมสราง   

การเรียนรู  ทางทักษะ  กาย สมอง 

และสงเสริมการเตรียมความพรอมการ

ดูแลเด็กเล็ก

แนวทางเตรียมความพรอมระดับอนุบาล
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จัดบทบาทสถานการณสมมติ จัดมุมสืบคนหาอาชีพ

อ่ืนประเภทเดียวกันกับที่สมมติ นําไปสรางหนวยการ

เรียนรูบูรณาการฝกตามความสนใจ 

ป.1 อาชีพที่ฉันฝน ป2. อาชีพที่ฉันใกลชิด 

ป.3 อาชีพที่ฉันคนหา ป.4 อาชีพที่ฉันพบ

ป.5 อาชีพที่ฉันทําเปน ป.6 อาชีพที่ฉันเกง 

แนวทางเตรียมความพรอมระดับประถมศึกษา

ป.1-ป.3 

เรียนเลนเปนอาชีพ

ป.4-ป.6 จัดกลุม

อาชีพและฝกตาม

ความสนใจ

4



วิชาพื้นฐาน จัดทําหนวยบูรณาการ

ฐานทองถิ่น

รายวิชากลุมสาระการงานอาชีพ

ทําหนวยฐานสมรรถนะอาชีพระยะส้ัน

รายวิชาเพิ่มเติม

จัดทําหนวยฐานสมรรถนะ

อาชีพระยะสั้น/โครงงาน

กิจกรรมชุมนุมเรียนรูเปน

ผูประกอบการทําธุรกิจพอเพียง 

กิจกรรมแนะแนว อาชีพในฝน

หนวยฐานสมรรถนะอาชพีระยะส้ัน ไม

นอยกวา 6 ชั่วโมงตอ 1สมรรถนะ 

รวมมือกับอาชีวศึกษา กศน.         

ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน 

โรงเรียนเอกชนนอกระบบ 

ระบบแนะแนวอาชีพของ สพฐ. และ

กรมการจัดหางาน ฯ ฝกและถอด

ประสบการณกับสถานประกอบการ 

กลุมอาชีพอสิระ 

ม.1 อาชีพที่ฉันฝกในโรงเรียน 

ม.2 อาชีพที่ฉันฝกฝนในสถาน

ประกอบการ และแหลงเรียนรู 

ม.3 อาชีพที่ฉันชํานาญ

ม. 1 – ม. 3

Career 

Exploration
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ม.4-ม.6 กลุมความถนัดทางสาขาวิชา

(แผนการเรียนเตรียมศึกษาตออุดมศึกษา)

Secondary Career Education (ม.ปลาย)

1.วิทยาศาสตรสุขภาพ 2.วิทยาศาสตร

กายภาพและชีวภาพ 3.วิศวกรรมศาสตร 

4.สถาปตยกรรมศาสตร 5.เกษตรศาสตร 

6.บริหาร พาณิชยศาสตร การบัญชี การ

ทองเท่ียวและโรงแรม เศรษฐศาสตร 

7.ครุศาสตร ศึกษาศาสตร พลศึกษาและสุข

ศึกษา 8.ศิลปกรรมศาสตร 9.มนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร

แบบที่ 1 ภาคเรียนที่ 1-3 เรียนวิชาพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 

4-6 เรียนวิชาเพิ่มเติม PAT/GAT ตามกลุมความถนัด

ทางสาขาวิชาที่เลือก

แบบที่ 2 เรียนคูขนานกันทั้ง 6 ภาคเรียน ทั้ง 2 แบบ

ทั้ง 2 แบบ มีรายวิชาโครงงาน หรือ IS และรายวิชาฝก

ประสบการณ ตามกลุมความถนัดทางสาขาวิชา

ม.4-ม.6 Career Academy

หองเรียนอาชีพ (แผนการเรียนเฉพาะทาง)

1. ดานอาชีพ    2. ดานกีฬา    3. ดานสุนทรียภาพ

จัดการเรียนรูทฤษฏี 20% เรียนรูทักษะการปฏิบัติ 

80% กับสถานประกอบการที่ข้ึนทะเบียนตามที่ 

สพท.ทําความรวมมือไว หรือสถานประกอบการ 

บริษัท ที่ สพท.ทําความรวมมือจัดทวิภาคี

ภาคเรียนท่ี 1-2 เรียนรายวิชาอาชีพ

พื้นฐาน และพื้นฐานท่ัวไปของกลุมอาชีพ

เฉพาะ 

ภาคเรียนท่ี 3-6 เลือกเรียนรายวิชาตาม

สาขาอาชีพเฉพาะของกลุมอาชีพ 

วิธีการเรียนวิชาพื้นฐานตัวชี้วัดตองรูภาค

เชา และภาคบายนําตัวชี้วัดควรรูไปบูรณา

การกับรายวิชาของกลุมอาชีพ

ปวช. 1-3 Career Preparation

เรียนรวมหลักสูตรทวิศึกษา

1.อุตสาหกรรม 2.พาณิชกรรม 3.คหกรรม

4. เกษตรกรรม 5.การโรงแรม/การทองเท่ียว 

6.ศิลปกรรม 7. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

8.ประมง 9.อุตสาหกรรมสิ่งทอ

ทําความรวมมือกับสถาบันสังกัด สอศ. จบได 

2 วุฒิ ปวช. และประกาศนียบัตร ม.ปลาย

วิชาพื้นฐาน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

สพฐ.จัดการเรียน สอศ.รับโอนเปนหมวด

ทักษะชีวิต และหมวดวิชาเลือกเสรี/กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน และวิชาเพิ่มเติม สอศ.จัดการ

เรียนหมวดทักษะอาชีพ โครงการ และฝก

ประสบการณ สพฐ.รับโอนเปนรายวิชา

เพิ่มเติม

ม. 4 – ม. 6

Secondary 

Career 

Education



ไดอะไรจากแฟมสะสมผลงาน

เก็บรวบรวมความคาดหวัง แรงจูงใจ ท่ีนําไปเปรียบเทียบกับระดับความสามารถ ศักยภาพ 
และสมรรถนะของผูเรียน

ขอมูลการตัดสินใจเลือกศึกษาตอใหตรงตามความสามารถ ความถนัด และบุคลิกภาพของ
นักเรียน  ท่ีสงผลใหประสบความสาํเร็จ

เปนขอมูลในการตัดสินใจประกอบอาชีพในอนาคต

เปนขอมูลในการหารายไดระหวางเรียน/การฝกประสบการณอาชีพ/ทํากิจกรรมสงเสริม 
ศักยภาพและความสามารถ

ทําใหนักเรียนรูจักตนเอง และสามารถวางเสนทางการเรียนสูอาชีพไดอยางเหมาะสม
กับตนเอง 

ครูแนะแนว/ครูที่ปรึกษา/ผูปกครองสามารถสงเสริมสนับสนุนนักเรียนใหศึกษาตอ และ
ประกอบอาชีพไดตรงตามความสามารถและความถนัดของนักเรียน 7



มีแนวโนมที่จะทํา

แนนอน

มีแนวโนมที่จะ

ไมทํา

มีแนวโนมที่จะ

ไมทํา

มีแนวโนมที่จะ

ไมทําแนนอน

ก
าร

รับ
รูค

วา
ม
ส
าม

าร
ถ
ข
อ
งต

น
เอ

ง

ความคาดหวังผลที่เกิดขึ้น

สูง ต่ํา

สูง

ต่ํา

ทฤษฎีการรับรูระดับความสามารถ

(Percieved Self-Efficacy) ของ Bandura, 1986 
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กระบวนการสรางระดับความคาดหวังเชิงคุณลักษณะไปสูการ
พัฒนาระดับการรับรูความสามารถทางทักษะและสมรรถนะ

ความถนัดทางสาขาวิชา และวิชาชีพ

การรับรูความสนใจในอาชีพท่ีชอบ

การตอบสนองลองทําในสิ่งท่ีถนัด

การจัดระบบความสามารถไปใหถึงสิ่งท่ีคาดหวัง

การวางเสนทางการศึกษาสูอาชีพ
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ขอมูลที่จัดเก็บในแฟมสะสมผลงาน

ขอมูลพ้ืนฐานและความสนใจ

ขอมูลความสามารถและความคาดหวัง

ขอมูลประสบการณ บุคลิกภาพ และความถนัด

ขอมูลเสนทางการศึกษาสูอาชีพ
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- รายงานผลการตัดสินใจเลือกลําดับอาชีพ
ของฉัน และสาขาวิชา/แผนการเรียนจาก
ช่ือสถาบันการศึกษาตอ

- ผลประเมินคุณภาพของบทความที่แสดง
การรับรูความสามารถที่เช่ือมโยงกับความ
คาดหวังในความสําเร็จในการประกอบ
อาชีพ

- รางวัลคุณภาพของผลงานในเวทีการ
ประกวดระดับโรงเรียน จังหวัด ภูมิภาค 
และประเทศ

กระบวนการสรางระดับความคาดหวังเชิงคุณลักษณะไปสูการพัฒนาระดับการรับรูความสามารถทางทักษะและสมรรถนะความถนัดทางสาขาวิชา และวิชาชีพ

มองตนเองผานแฟมสะสมผลงาน (Look at myself through portfolio)

การรับรูความสนใจในอาชีพที่ชอบ การตอบสนองลองทําในส่ิงที่ถนัด การจัดระบบความสามารถไปใหถึงส่ิงที่คาดหวัง การวางเสนทางการศึกษาสูอาชีพ

- ใชบริการขอมูลสารสนเทศดาน
อาชีพสํารวจความสนใจ

- เรียนรูลักษณะอาชีพในฝนผาน
กิจกรรมการแนะแนว

- เรียนรูลักษณะธรรมชาติความรู
พ้ืนฐานทีเ่ปนพ้ืนฐานของกลุมอาชีพ
ผานกิจกรรมการแนะแนว

- เลือกเรียนวิชาเพ่ิมเติมอาชีพระยะส้ัน และกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ในระดับประถมศึกษา และ ม.ตน

- เลือกเรียนวิชาตามแผนการเรียนกลุมความถนัดทาง
สาขาวิชา แผนการเรียนเฉพาะทางดานอาชีพ ดาน
กีฬา ดานสุนทรียภาพ แผนการเรียนรวมหลักสูตรทวิ
ศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนปลูกฝงคุณลักษณะ
และจริยธรรมอาชีพตามกลุมความถนัดใน ม.ปลาย 

- นําวิชาแกนกลางพ้ืนฐาน ไปบูรณาการอธิบาย 
แกปญหาการเรียนรูในรายวิชาเพ่ิมเติมตามแผนการ
เรียน

- การพัฒนาช้ินงานจากการเรียนรายวิชาใน 8 กลุม
สาระการเรียนรูในวิชาพ้ืนฐาน และวิชาเพ่ิมเติม

- สรางทักษะการเขียนเรยีงความ ความ
คาดหวังกับการรับรูความสามารถในวิชา
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

- วัดบุคลิกภาพ และความถนัดดานอาชีพ 
นําผลใหครูที่ปรึกษา ครูแนะแนวแปลผล
ความสัมพันธของบุคลิกภาพกับความถนัด

- ฝกและถอดประสบการณ จากสถาน
ประกอบการ กลุมอาชีพอิสระ ปราชญภูมิ
ปญญาทองถิ่น

- ทัศนะศึกษา รวมฟงการอบรม บรรยาย 
และบําเพ็ญสาธารณะประโยชนเพ่ือสังคม

- วางเปาหมายสาขาความถนัดทาง
สาขาวิชา ประเภท/สาขาวิชาชีพ 
สถาบันการศึกษาตอ หรืออาชีพการทํางาน
กรณีไมศึกษาตอ

- เขียนบทความแสดงการรับรู
ความสามารถที่เช่ือมโยงกับความคาดหวัง
ที่เกิดการยอมรับการประกอบอาชีพ ใน
รายวิชากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

- การพัฒนาผลงานเชิงนวัตกรรมใน
รายวิชาโครงงาน IS การเขาคายวิชาการ 
หรือโครงการพิเศษตางๆ

- ผลสํารวจสาขาวิชาชีพที่ฉันสนใจ
และชอบ

- รายงานขอมูลลักษณะอาชีพที่ฉัน
ชอบและสนใจ

- ช้ินงานแสดงการรับรูความรูที่เปน
พ้ืนฐานของอาชีพที่ชอบและใฝฝน

- ขอมูลประวัติสวนตัว และประวัติ
การเรียน

- รายงานผลการเรียนและคาเฉลี่ยของรายวิชาเพิ่มเติม
อาชีพระยะสั้น และรายวิชากลุมความสามารถพิเศษ

- ใบรับรองสมรรถนะ/ทักษะการรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ดานอาชีพ

- รายงานผลจากแบบประเมินคุณลักษณะและจริยธรรม
จากการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานอาชีพ และ
บําเพ็ญสาธารณะประโยชน

- รายงานผลการเรียนและคาเฉลี่ยวิชาความถนัดทาง
สาขาวิชา วิชาเฉพาะทางอาชีพ กีฬา สุนทรียภาพ และวิชา
สาขาวิชาชีพทวิศึกษา สําหรับ ม.ปลาย

- รายงานผล GPAX, O-NET 5 กลุมสาระการเรยีนรูหลัก 

- ผลประเมินช้ินงานตามเกณฑคุณภาพระดับวิชา

- ผลประเมินการเขียนเรยีงความความ
คาดหวังกับการรับรูดานอาชีพ

- รายงานผลการแปลผลบุคลิกภาพและ
ความถนัดดานอาชีพ

- ใบรับรองและรายงานผลการฝกและถอด
ประสบการณดานอาชีพ

- ใบรับรองประสบการณและความรูจาก
การเขารวมกิจกรรมทัศนะศึกษา ฟงการ
บรรยาย อบรม และบําเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน

ขอมูลพื้นฐานและความสนใจ ขอมูลความสามารถและความคาดหวัง ขอมูลประสบการณ บุคลิกภาพ และความถนัด ขอมูลเสนทางการศึกษาสูอาชีพ

โครงการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานทาํ สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  สพฐ.Percieved Self-Efficacy: Bandura, 1986



การรับรูความสนใจในอาชีพท่ีชอบ

o ใชบริการขอมูลสารสนเทศดาน
อาชีพสํารวจความสนใจ

o เรียนรูลักษณะอาชีพในฝนผาน
กิจกรรมการแนะแนว

o เรียนรูลักษณะธรรมชาติความรู
พ้ืนฐานท่ีเปนพ้ืนฐานของกลุม
อาชีพผานกิจกรรมการแนะ
แนว

ขอมูลพ้ืนฐานและความสนใจ

o ผลสํารวจอาชีพท่ีฉันสนใจและ
ชอบ

o รายงานผลการเรียนรูลักษณะ
อาชีพท่ีฉันชอบและใฝฝน

o ชิ้นงานแสดงการรับรูความรูท่ี
เปนพ้ืนฐานของอาชีพท่ีชอบ
และใฝฝน

o ขอมูลประวัติสวนตัว และ
ประวัติการเรียน

กระบวนการตามหลักสูตร จัดเก็บแฟมสะสมผลงาน

มองตนเองผานแฟมสะสมผลงาน

12



การตอบสนองลองทําในสิ่งที่ถนัด

o เลือกเรียนวิชาเพ่ิมเติมอาชีพระยะสั้น และกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ในระดับประถมศึกษา และ ม.ตน

o เลือกเรียนวิชาตามแผนการเรียนกลุมความถนัด
ทางสาขาวิชา แผนการเรียนเฉพาะทางดานอาชีพ 
ดานกีฬา ดานสุนทรียภาพ แผนการเรียนรวม
หลักสูตรทวิศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ปลูกฝงคุณลักษณะและจริยธรรมอาชีพตามกลุม
ความถนัดใน ม.ปลาย 

o นําวิชาแกนกลางพ้ืนฐาน ไปบูรณาการอธิบาย 
แกปญหาการเรียนรูในรายวิชาเพ่ิมเติมตาม
แผนการเรียน

o การพัฒนาชิ้นงานจากการเรียนรายวิชาใน 8 กลุม
สาระการเรียนรูในวิชาพ้ืนฐาน และวิชาเพ่ิมเติม

ขอมูลความสามารถและความคาดหวัง

o รายงานผลการเรียนและคาเฉลี่ยของรายวิชาเพ่ิมเติม
อาชีพระยะสั้น และรายวิชากลุมความสามารถพิเศษ

o ใบรับรองสมรรถนะ/ทักษะการรวมกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนดานอาชีพ

o รายงานผลจากแบบประเมินคุณลักษณะและจริยธรรม
จากการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานอาชีพ และ
บําเพ็ญสาธารณะประโยชน

o รายงานผลการเรียนและคาเฉลี่ยวิชาความถนัดทาง
สาขาวิชา วิชาเฉพาะทางอาชีพ กีฬา สุนทรียภาพ และ
วิชาสาขาวิชาชีพทวิศึกษา สําหรับ ม.ปลาย

o รายงานผล GPAX, O-NET 5 กลุมสาระการเรียนรู
หลัก 

o ผลประเมินชิ้นงานตามเกณฑคุณภาพระดับวิชา

กระบวนการตามหลักสูตร จัดเก็บแฟมสะสมผลงาน

มองตนเองผานแฟมสะสมผลงาน
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การจัดระบบความสามารถไปใหถึงสิ่งที่คาดหวัง

o สรางทักษะการเขียนเรียงความ ความ
คาดหวังกับการรับรูความสามารถในวิชา
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

o วัดบุคลิกภาพ และความถนัดดานอาชีพ นํา
ผลใหครูที่ปรึกษา ครูแนะแนวแปลผล
ความสัมพันธของบุคลิกภาพกับความถนัด

o ฝกและถอดประสบการณ จากสถาน
ประกอบการ กลุมอาชีพอิสระ ปราชญภูมิ
ปญญาทองถ่ิน

o ทัศนะศึกษา รวมฟงการอบรม บรรยาย 
และบําเพ็ญสาธารณะประโยชนเพื่อสังคม

ขอมูลประสบการณ บุคลิกภาพ และความถนัด

o ผลประเมินการเขียนเรียนความความคาดหวัง
กับการรับรูดานอาชีพ

o รายงานผลการแปลผลบุคลิกภาพและความ
ถนัดดานอาชีพ

o ใบรับรองและรายงานผลการฝกและถอด
ประสบการณดานอาชีพ

o ใบรับรองประสบการณและความรูจากการ
เขารวมกิจกรรมทัศนะศึกษา ฟงการบรรยาย 
อบรม และบําเพ็ญสาธารณะประโยชน

กระบวนการตามหลักสูตร จัดเก็บแฟมสะสมผลงาน

มองตนเองผานแฟมสะสมผลงาน
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การวางเสนทางการศึกษาสูอาชีพ

o วางเปาหมายสาขาความถนัดทางสาขาวิชา 
ประเภท/สาขาวิชาชีพ สถาบันการศึกษาตอ 
หรืออาชีพการทํางานกรณีไมศึกษาตอ

o เขียนบทความแสดงการรับรูความสามารถ
ที่เช่ือมโยงกับความคาดหวังที่เกิดการ
ยอมรับการประกอบอาชีพ ในรายวิชากลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย

o การพัฒนาผลงานเชิงนวัตกรรมในรายวิชา
โครงงาน IS การเขาคายวิชาการ หรือ
โครงการพิเศษตางๆ

ขอมูลเสนทางการศึกษาสูอาชีพ

o รายงานผลการตัดสินใจเลือกลําดับอาชีพของ
ฉัน และสาขาวิชา/แผนการเรียนจากช่ือ
สถาบันการศึกษาตอ

o ผลประเมินคุณภาพของบทความที่แสดงการ
รับรูความสามารถที่เช่ือมโยงกับความ
คาดหวังในความสําเร็จในการประกอบอาชีพ

o รางวัลคุณภาพของผลงานในเวทีการประกวด
ระดับโรงเรียน จังหวัด ภูมิภาค และประเทศ

กระบวนการตามหลักสูตร จัดเก็บแฟมสะสมผลงาน

มองตนเองผานแฟมสะสมผลงาน
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การใชแฟมสะสมผลงานสะทอนความคาดหวัง
และระดับความสามารถของตัวนักเรียน

ผลการวัดความถนัดและบุคลิกภาพมาเชื่อมโยงกับรายวิชาความถนัดทาง
สาขาวิชา และความถนัดทางสาขาวิชาชีพ

ผลการเรียนรายวิชาความถนัด และรายวิชาอาชีพระยะสั้น แสดงถึง
ความสามารถทางสาขาวชิาชีพ

คุณภาพของชิ้นงาน ผลงาน คุณลักษณะนิสัยการทํางาน สนับสนุนความถนัดทาง
สาขาวิชา และความถนัดทางอาชีพระยะสั้น 

นําใบรับรองเวลา และระดับคุณภาพผลการฝกประสบการณดานอาชีพ ใบรับรองการเขารวม
กิจกรรมการทัศนศึกษา การเขารวมฟงการบรรยาย แสดงถึงการสั่งสมประสบการณทางวิชาชีพ

เรียงความและบทความ มาใชเปนขอมูลสะทอนภาพความคิดหรือวิสัยทศันของตัวผูเรียน ที่มอง
ตัวเองอยางเปนระบบถึงความใฝฝนและความสามารถ 
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บทบาทผูเกี่ยวของกับการพัฒนาแฟมสะสมผลงานของนักเรียน

ครูที่ปรึกษา มีบทบาทหนาที่ดูแลจัดกิจกรรมโฮมรูม สงเสริมใหนักเรียนทําแฟมสะสมผลงานและ
ตรวจสอบความกาวหนาของการจัดเก็บ ความถูกตอง ใหขอแนะนําจากการสะทอนผล

จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดรูจักอาชีพและลักษณะการทํางานของอาชีพ ใหนักเรียนไดทํา
แบบทดสอบวัดความสนใจ ความถนัด และบุคลิกภาพ แปลผล เก็บเขาแฟมสะสมผลงาน 

ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และภาษาตางประเทศใหนักเรียนเขียนเรียงความแสดงระดับ
ความคาดหวังและระดับความสามารถ เก็บเขาแฟมสะสมผลงานใชยื่นศึกษาตอ หรือยื่นการ

ทํางาน
ครูผูสอนวิชาโครงงานใหกับนักเรียนไดกลั่นกรองระดับความสามารถเชิงทักษะและสมรรถนะผลิต

พัฒนาผลงานใชแกปญหาและสนองความตองการของกลุมเปาหมายในชุมชน

ครูผูสอนทุกรายวิชา มีบทบาทในการสงเสริมใหนักเรียนไดสรางช้ินงานรายวิชา

ผูปกครองนักเรียน มีบทบาทที่ตองรูจักความคาดหวังและระดับความสามารถของผูเรียน ผาน
ทางแฟมสะสมผลงานเปนระยะๆ และเขียนแสดงความคิดเห็นตอช้ินงาน ผลงาน รายงานทักษะ 

และระดับความสามารถ
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แผนการเรียน และผลสาํรวจสาขาวิชาชีพที่ฉันสนใจและชอบ และสถาบันการศกึษาต่อ
สถานศกึษาอาชีวศกึษารัฐ https://www.studentloan.or.th/public/upload/d003.pdf
สถานศกึษาอาชีวศกึษา

เอกชน https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n8u48jzHCXu0Tm-ciwV5tzWMfNdtt0p8yyUviWy-1wg/edit#gid=0
สถาบนัอดุมศกึษา https://th.wikipedia.org/wiki/รายช่ือสถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทย

คําชีแ้จง ให้เลือกกลุม่ความถนดัทางสาขาวิชา/ประเภทวิชาชีพ และ คณะ/สาขาวิชาชีพ รวมกนัแล้วต้องไม่เกิน 4 ลําดบั และ ให้ระบสุถาบนัการศกึษาท่ีต้องการศกึษาตอ่ 

ชัน้/ภาคเรียน/ปีการศกึษา กลุม่ความถนดัทางสาขาวิชา/ประเภทวิชาชีพ หรือแผนการเรียนท่ีเลือกเรียน ลําดบั สถาบนัการศกึษา คณะ/สาขาวิชาชีพ ลําดบั 1 คณะ/สาขาวิชาชีพ ลําดบั 2 คณะ/สาขาวิชาชีพ ลําดบั 3 คณะ/สาขาวิชาชีพ ลําดบั 4

1. วิทยาศาสตร์สขุภาพ 

2. วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 

3. วิศวกรรมศาสตร์

4. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

5. เกษตรศาสตร์

6. บริหาร พาณิชยศาสตร์ การบญัชี การทอ่งเท่ียวและโรงแรม 

เศรษฐศาสตร์

7. ครุศาสตร์ ศกึษาศาสตร์ พลศกึษาและสขุศกึษา 

8. ศิลปกรรมศาสตร์

9. มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

10. อตุสาหกรรม

11. คหกรรม

12. เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ 

13. ประมง

14. อตุสาหกรรมสิง่ทอ

15. แผนการเรียนเฉพาะทางด้านอาชีพ ด้านกีฬา ด้านสทุรียภาพ 

เหลา่ทพั ได้แก่

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5 18
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รายงานข้อมูลลักษณะอาชีพที่ฉันชอบและสนใจ

ข้อมลูลกัษณะอาชีพ http://a-chieve.org/information/occupation

มาตรฐานอาชีพและ

คณุวฒุิวิชาชีพ
https://www.tpqi.go.th/standard.
php

รายละเอียดโครงสร้างของ

การจดัประเภทอาชีพ

ตามมาตรฐานสากล

http://service.nso.go.th/nso/knowledge/standard/page3.ht
m

ชัน้/ภาคเรียน/ปีการศกึษา
ลําดบั และช่ืออาชีพท่ีสนใจและ

ชอบ

สภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน
คณุลกัษณะของงาน คณุคา่และผลตอบแทน

ทกัษะ ความรู้ 

ความสามารถ

เคร่ืองมือท่ีใช้ในอาชีพ

นัน้

แนบภาพ วิดีโอ การ

นําเสนอ รายงาน ชิน้งาน

ท่ีชอบและสนใจ
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รายงานผลการเรียนและค่าเฉล่ียของรายวชิาเพิ่มเตมิอาชีพระยะสัน้ และรายวชิากลุ่มความสามารถพเิศษ

คาํชีแ้จง ม.ต้น กรอกเฉพาะรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีเป็นพืน้ฐานสาขาวิชาชีพ และคํานวณผลการเรียนเฉลี่ยเป็นกลุม่วิชา

สาขาวิชาชีพ

ม.ปลาย กรอกรายวิชา GAT, PAT และ 9 วิชาสามญั และคํานวณผลการเรียนเฉลี่ยเฉพาะกลุม่ความถนดั

ทางสาขาวิชา

นิยาม สมรรถนะ คือ ความสามารถในการปฏิบตัิภารกิจได้สําเร็จ

ชัน้/ภาคเรียน/ปี

การศกึษา
รายวิชาเพ่ิมเติมสาขาวิชาชีพ รหสัวิชา หน่วยกิต

สมรรถนะสาขา

วิชาชีพ
ผลการเรียน

ผลการเรียนเฉลี่ย

สาขาวิชาชีพ

ผลประเมินชิน้งาน 

และแนบภาพ/วิดีโอ
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รายงานผล GPAX, O-NET 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 

คาํชีแ้จง กรอกผลการเรียน GPAX เฉพาะรายวชิาพืน้ฐาน 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ และระบช่ืุอชิน้งาน ผลประเมินชิน้งานรายวิชา พร้อมแนบภาพถ่าย หรือคริปวิดีโอ

เฉพาะ ป.6 ม.3 และ ม.6 กรอกผลประเมินระดบัชาต ิ(O-NET) รายวิชา และผลประเมินเฉล่ีย

รายวิชาภาษาไทย ภาษาองักฤษ หรือศลิปะ ให้มีการประเมินเรียงความ/บทความ แสดงความคาดหวงัตอ่สาขาวชิาชีพกบัระดบัความสามารถ

ชัน้/ภาคเรียน/ปี

การศกึษา
รายวิชาพืน้ฐาน 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ รหสัวิชา หน่วยกิต

ผลการเรียน

รายวิชา

ผลการเรียนเฉล่ีย 

ภาคเรียน (GPAX)
ช่ือ/ผลประเมินชิน้งาน

และแนบภาพ/วดีิโอคริป

ผลประเมินระดบัชาต ิ

รายวิชา (O-NET)

ผลประเมินเฉล่ีย 

ระดบัชาต(ิO-
NET)
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ใบรับรองสมรรถนะ/ทกัษะ ผลประเมนิคุณลักษณะและจริยธรรมจากการเข้าร่วมกจิกรรมพฒันาผู้เรียนด้านอาชีพ และบาํเพญ็สาธารณะประโยชน์
นิยาม สมรรถนะ คือ ความสามารถในการปฏิบตัภิารกิจได้สําเร็จ

นิยาม ทกัษะ คือ ความสามารถในการใช้อปุกรณ์ เคร่ืองมือ และทําภารกิจยอ่ยๆได้สําเร็จ ซึง่

กลุม่ภารกิจยอ่ย คือสมรรถนะ

ชัน้/ภาคเรียน/ปี

การศกึษา ช่วง วนั/

เดือน/ปี

กิจกรรมพฒันาผู้ เรียนด้านอาชีพ/บําเพญ็

สาธารณะประโยชน์

เก่ียวข้องประเภท/สาขา

วิชาชีพ   (ระบแุผนการเรียน

หรือสาขาวชิาชีพ)

สถานท่ีฝึกและ

ถอด

ประสบการณ์

จํานวน

ชัว่โมง

สมรรถนะท่ีทําได้สําเร็จ (แนบ

ใบรับรอง)

ทกัษะท่ีทําได้สําเร็จ (แนบ

ใบรับรอง)

คณุลกัษณะนิสยั/จริยธรรม 

ในการทํางาน (แนบใบรับรอง)
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กจิกรรมตามโครงการความร่วมมือกับสถาบันทางการศกึษาและภาคส่วนระดับจงหวัด ภาค ประเทศ และนานาชาติ

คําชีแ้จง ให้ระบเุง่ือนไข เกณฑ์ และหลกัฐาน ความร่วมมือของโครงการสําหรับการใช้ย่ืนเพ่ือการศกึษาตอ่ 

หรือประกอบอาชีพ ระบช่ืุอและผลประเมินรางวลัคณุภาพพร้อมแนบการนําเสนอผลงาน

ชัน้/ภาคเรียน/

ปีการศกึษา
ช่ือโครงการความร่วมมือ

เก่ียวข้องประเภท/

สาขาวิชาชีพ   (ระบุ

แผนการเรียนหรือสาขา

วิชาชีพ)

เง่ือนไขความร่วมมือ

เพ่ือใช้ประกอบ  การ

ย่ืนศกึษาตอ่หรือ

ประกอบอาชีพ

วตัถปุระสงค์
ศกัยภาพ/

สมรรถนะ

ช่ือผลงาน (1ระดบัจงัหวดั 2ระดบัภาค 3

ระดบัประเทศ 4ระดบันานาชาติ)

ผลประเมินรางวลั

คณุภาพ (แนบภาพถ่าย 

คริปวิดีโอ หรือรูปแบบ

การนําเสนออ่ืน)
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ผลการประเมินบุคลิกภาพและความถนัดด้านอาชีพ
คูมื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสูต่ลาดแรงงาน https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/vgnew_th/ec6707c7adbadc4ab3b9b0c664c5c556.pdf

แบบทดสอบความพร้อมด้านอาชีพ กรมการจดัหางาน http://www.nlmi-lp.com/test1/index.php

แบบทดสอบบคุลกิภาพ สํานกัวิชาการฯ สพฐ. http://guidance.obec.go.th/?p=1053

คูมื่อแบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ แรงงานจงัหวดัลําปาง http://www.nlmi-lp.com/t1.pdf

แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ true ปลกูปัญญา http://www.trueplookpanya.com/true/quiz_holland_orientation.php

ค้นหาความถนดัของคณุ ศนูย์บําบดัความสบัสนก่อนเข้ามหาวิยาลยั http://www.8smarts.net/quiz/

คณุควรประกอบอาชีพอะไร envato elements https://www.arealme.com/career/th/

คาํชีแ้จง ให้ทําแบบทดสอบเพ่ือให้รู้จกัตนเอง รู้บคุลกิภาพท่ีโดเดน่โดยเลือกมา 2 กลุม่บคุลกิภาพท่ีสงู แล้วอา่นคูมื่อการแปรผลเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกบับคุลิกภาพ รู้ระดบัสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ 

และรู้ระดบัความสามารถทางการส่ือสารภาษาองักฤษตามมาตรฐานภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร (CEFR) โดยดําเนินการทําแบบทดสอบอยา่งน้อยปีการศกึษาละ 1 ครัง้

ชัน้/ภาคเรียน/ปีการศกึษา บคุลกิภาพเพ่ือการศกึษาตอ่หรือเลือกอาชีพ ระดบัสตปัิญญา (IQ) ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร

บคุลกิภาพท่ีโดเดน่ (แนบกราฟ) อาชีพท่ีเหมาะสมกบับคุลกิภาพ (แนบรายงาน)

บคุลกิภาพ 6 กลุม่ (Holland's Six Vocational Personality Types) บนหลกัการ Radical Thinking ในการสร้างเคร่ือมือ

1. กลุม่ R คือ บคุคลนิยมความจริง ชอบเก่ียวข้องกบัสิง่ท่ีเป็นรูปธรรม (Realistic Type) ระดบัมาตรฐานภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร (CEFR)
2. กลุม่ I คือบคุคลชอบค้นหา ชอบใช้ความคิดแก้ปัญหา (Investigative Type) Total score / Level CEFR
3. กลุม่ A คือ บคุคลใฝ่ศิลปะ ชอบความสนุทรีและความงาม (Artistic Type) 0-15     Beginner A1
4. กลุม่ S คือ บคุคลชอบสงัคม ชอบมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืน (Social Type) 16-24     Elementary A1/A2

5. กลุม่ E คือ บคุคลท่ีมีความคลอ่งแคลว่วอ่งไว ทะเยอทะยาน (Enterprising Type)
25-32     Pre-
intemediate A2

6. กลุม่ C คือ บคุคลอนรัุกษ์ ชอบทําตามระเบียบแบบแผน (Conventional Type) 33-39     Intemediate B1
40-45     Upper 
intemediate B1/B2

46-50     Advanced B2 24
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1. กลุม R คือ บุคคลนิยมความจริง ชอบเกี่ยวของกับส่ิงที่เปนรูปธรรม (Realistic Type) 

2. กลุม I คือ บุคคลชอบคนหา ชอบใชความคิดแกปญหา (Investigative Type) 

3. กลุม A คือ บุคคลใฝศิลปะ ชอบความสุนทรีและความงาม  (Artistic Type) 

4. กลุม S คือ บุคคลชอบสังคม ชอบมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน (Social Type) 

5. กลุม E คือ บุคคลที่มีความคลองแคลววองไว ทะเยอทะยาน (Enterprising Type) 

6. กลุม C คือ บุคคลอนุรักษนิยม ชอบทําตามระเบียบแบบแผน (Conventional Type) 

7. บุคลิกภาพดานใฝประกอบการ (entrepreneurship characteristics) 

8. บุคลิกภาพดานตระหนักขามวัฒนธรรม (cross - culture awareness) 

9. บุคลิกภาพดานชอบปรับตัว (adaptability) 

10. บุคลิกภาพดานทํางานเปนทีม (teamwork)

บุคลิกภาพดานอาชีพ 6 กลุม 4 ลักษณะ (Holland’s Theory) 

25



บุคลิกภาพเพือ่การศึกษาตอและการเลือกอาชพี

28 แบบ 
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1. นิยมความจริง (Realistic Type)

o บุคลิกภาพ มีแนวโนมจะเปนคนพูดนอย ไมชอบเขาสังคมมากนัก แตก็

สามารถปรับตัวไดด ี เปดเผย จริงใจ มักประหมาอายเมื่อตองรวมกิจกรรมกับ

บุคคลอื่น  

o ใหความสําคัญกับสิ่ง ที่เปนรูปธรรมมากกวานามธรรม

o ชอบที่จะลงมือทํามากกวานั่งคิดพิจารณา  มีความอุตสาหะ พากเพียร 

อดทน บากบ่ัน สภาวะทางจิตใจมั่นคง เสมอตนเสมอปลาย แตอาจขาด 

ความยืดหยุนในบางครั้ง 

o ชอบกิจกรรมที่ใชแรงกายมากกวากิจกรรมที่ตองคิด วิเคราะห  ชอบทํา

กิจกรรมกลางแจงและการออกภาคสนาม 27



1. นิยมความจริง (Realistic Type)
 อาชีพที่เหมาะสม

o วิศวกรเครื่องกล  วิศวกรเครื่องยนต  วิศวกรโยธา  ทหาร  ตํารวจ

o ชางไฟฟา ชางประปา ชางฟต ชางเทคนิค ชางไม ชางยนต ชาวประมง นักปาไม

o นักกีฬา  ชาวนา  คนขับรถ  นักการภารโรง ชางซอมรองเทา  ชางตัดเย็บเสื้อผา 

 สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ

o ระดับ ปวช. / ปวส. สาขาเกษตรศาสตร  สาขาอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาพืช

ศาสตร  สาขาสัตวศาสตร  สาขาชางกลเกษตร  สาขาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า สาขาก

อสราง สาขาเครื่องกล  สาขาไฟฟากําลัง สาขาสํารวจ สาขาอิเล็กทรอนิกส  

โรงเรียนกีฬา  โรงเรียนเตรียมทหาร / ตํารวจ

o ระดับอุดมศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะเกษตรศาสตร  คณะพละศึกษา  

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา  โรงเรียนนายรอยทหาร / นายรอยตํารวจ 28



2. ชอบคนหา (Investigative Type)

o บุคลิกภาพ มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง  มีความมุงมั่น วิริยะ

อุตสาหะ และคอนขางเก็บตัว ไมชอบการเขาสังคมมากนัก รัก

อิสระ 

o ใหความสําคัญกับนามธรรมมากกวารูปธรรม มีความคิด สราง

สรรคบางในบางครั้ง ชอบที่จะคิด วิเคราะห และมักจะพิจารณา

วางแผนเปนเวลานาน กอนลงมือปฏิบัติ 

o ชอบการศึกษาหาความรู  มีความคิดเชิงเหตุและผลสูง

29



2. ชอบคนหา (Investigative Type)
 อาชีพท่ีเหมาะสม

o ผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอร โปรแกรมเมอร ชางอิเล็กทรอนิกส

o นักเศรษฐศาสตร นักวิทยาศาสตร นักคณิตศาสตร นักอุตุนิยมวิทยา นักจิตวิทยา  นักสังคม

สงเคราะห

o แพทย สัตวแพทย  ทันตแพทย นักเทคนิคการแพทย เภสัชกร นักกายภาพบําบัด พยาบาล 

นักวิจัย นักวิชาการ สาขาวิชาท่ีสอดคลองกับบุคลิกภาพ

 สาขาวิชาท่ีสอดคลองกับบุคลิกภาพ

o ระดับ ปวช. / ปวส. สาขาเทคโนโลยีสมุนไพร สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม / ภูมิทัศน  สาขา

เคมี   อุตสาหกรรม  สาขาปโตรเคมี  สาขาเทคนิคแวนตาและเลนส  ผูชวยพยาบาล

o ระดับอุดมศึกษา คณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทย คณะเทคนิคการแพทย คณะเภสัชกร  

คณะกายภาพบําบัด คณะพยาบาลศาสตร คณะวิทยาศาสตร สาขาเคมีอุตสาหกรรม  สาขาป

โตรเคมี คณะเศรษฐศาสตร คณะจิตวิทยา คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
30



3. ใฝศิลปะ (Artistic Type)

o บุคลิกภาพ ไมใหความสําคัญกับระเบียบกฎเกณฑ  ให

ความสําคัญกับอารมณมากกวาเหตุผล มีอารมณเพอฝน จิตใจ

ละเอียดออน ออนไหวและมีอารมณสุนทรี

o ไมชอบความจริงจังตึงเครียด  รักอิสระ ชางจินตนาการ ไมชอบ

เลียนแบบใคร มีความคิดสรางสรรคสูง มีความเปนตัวของตัวเอง 

o ไมยึดติดในกรอบธรรมเนียมประเพณี มักมีความคิดคํานึงโดย

ลําพังแมอยูทามกลางสังคม ชอบ กิจกรรมอิสระที่มีลักษณะเปน

โลกสวนตัว ในบางครั้งอาจมีพฤติกรรมเก็บตัวอยูบาง
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3. ใฝศิลปะ (Artistic Type)
 อาชีพท่ีเหมาะสม

o ศิลปน  ดารา  นักแสดง  นักรอง  นักดนตรี  นายแบบ / นางแบบ  ผูกํากับการแสดง 

o นักออกแบบ  กราฟกดีไซน  สถาปนิก  ประติมากร  นักถายภาพ

o นักเขียนเร่ืองสั้น  นักประพันธบทละคร  คอลัมนิสต  นักแตงเพลง  นักวาดภาพ

 สาขาวิชาท่ีสอดคลองกับบุคลิกภาพ

o ระดับ ปวช. / ปวส. สาขาวิจิตรศิลป สาขาการออกแบบ สาขาศิลปหัตถกรรม สาขาเทคโนโลยี 

การถายภาพและวีดีทัศน สาขาคอมพิวเตอรกราฟก สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม

เครื่องหนัง สาขาเครื่องประดับอัญมณี สาขาคหกรรม

o ระดับอุดมศึกษา คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ 

เทคโนโลยี วิทยาลัย ดุริยางคศิลป คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ คณะ

มัณฑนศิลป คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิจิตรศิลป   คณะวารสารศาสตร

และสื่อสารมวลชน  คณะนิเทศศาสตร  คณะศิลปะการแสดง
32



4. ชอบสังคม (Social Type)

o บุคลิกภาพ ชอบชวยเหลือผูอื่น เขาใจผูอื่นไดดีมีไมตรีจิต เปนผู

กวางขวางอารีอารอบ ชอบบําเพ็ญประโยชน ชอบเขาสังคม รูจัก

กาลเทศะ มีความเขาใจเพื่อนมนุษย 

o มคีวามสามารถ ในการปรับตัวเขากับสังคม มีการวางตัวที่

เหมาะสม ออมชอม ประนีประนอม 

o ใหความสําคัญ ในเรื่องการสรางและรักษามิตรภาพระหวางบุคคล

มากกวาส่ิงอื่น ๆ
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4. ชอบสังคม (Social Type)

 อาชีพท่ีเหมาะสม

o นักขาย นักการตลาด นักประชาสัมพันธ พนักงานตอนรับ บริกร

o ผูจัดรายกรวิทยุ  ผูจัดรายการโทรทัศน มัคคุเทศก พัฒนากร

o ครู อาจารย วิทยากร นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา ฝายบริหารทรัพยากรมนุษ

 สาขาวิชาท่ีสอดคลองกับบุคลิกภาพ

o ระดับ ปวช. / ปวส. สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย สาขาธุรกิจประกันภัย สาขาการโฆษณา

และประชาสัมพันธ  สาขาการโรงแรมและบริการ สาขาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว

o ระดับอุดมศึกษา สาขาการตลาด สาขาการทองเที่ยวและโรงแรม สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม 

และองคการ คณะสังคมสงเคราะหศาสตร คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน คณะ

บริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร สาขาจิตวิทยาการศึกษาแนะแนว  คณะศึกษาศาสตร / 

ครุศาสต
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5. อนุรักษนิยม (Conventional Type)
o บุคลิกภาพ ชอบการปฏิบตัิตามประเพณีนิยม รักษาวัฒนธรรมและธรรม

เนียมของสังคม มีความเปนระเบียบเรียบรอย

o มีความสามารถเชิงคณิตศาสตรและตรรกศาสตร ใหความสําคัญ กับ

เหตุผลมากกวาอารมณความรูสึก มีความเยือกเย็น มีความรับผดิชอบสูง  

ยึดถือกฎระเบียบ อยางเครงครัด ไมมีการยืดหยุน 

o มีลักษณะเปนผูตามที่ดี มีวินัย มีความคิดสรางสรรค และจินตนาการไม

มากนัก 

o ไมชอบความเปลี่ยนแปลง ไมชอบความเสี่ยงแตชอบความมั่นคง แนนอน 

บางคร้ังขาดความมั่นใจในตนเอง จึงมักยึดแนวทางปฏิบัติตามแบบแผน 

มีแนวโนม ไมชอบการรวมกจิกรรมสรางสรรคทางสังคมมากนัก 35



5. อนุรักษนิยม (Conventional Type)

 อาชีพท่ีเหมาะสม

o พนักงานคลังสินคา พนักงานควบคุมคุณภาพ แคชเชียร เจาหนาท่ีรักษา ความปลอดภัย

o เสมียน ธุรการ นายทะเบียน พนักงานราชทัณฑ บรรณารักษ เลขานุการ

o นักสถิติ นักบัญชี นักการเงิน การธนาคาร พนักงานสํานักงาน ผูควบคุมเคร่ืองจักร  

พนักงานพิสูจนอักษร

 สาขาวิชาท่ีสอดคลองกับบุคลิกภาพ

o ระดับ ปวช. / ปวส. สาขาการบัญชี สาขาการเลขานุการ สาขาการเงินและธนาคาร สาขาการ

จัดการทั่วไป

o ระดับอุดมศึกษา คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี สาขาการเงิน 

สาขาการธนาคาร สาขาโลจิสติกส สาขาบรรณารักษ สาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร  สาขาคณิต

ศาสตร
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6. แคลวคลองวองไว (Enterprising Type)

o บุคลิกภาพ ชอบการเขาสังคม มีความยืดหยุนทางความคิดสูง 

o มคีวามมั่นใจในตนเอง กลาคิด กลาพูด กลาทํา และกลาที่จะ

แสดงออก 

o มักไมชอบงานที่ตองยึดระเบียบแบบแผนมากเกินไป มีความกล

าและ พรอมที่จะเส่ียงหลังจากประเมินความคุมคาเปนอยางดีแลว 

o มคีวาม กระตือรือรนและแรงจูงใจ มีความทะเยอทะยาน 

o ตองการความมีอิทธิพลเหนือความคิดผูอื่น  

o ชอบตั้งเปาหมายที่มีความยากและทาทาย
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6. แคลวคลองวองไว (Enterprising Type)

 อาชีพท่ีเหมาะสม

o นักขาย นักการตลาด นักธุรกิจ นักลงทุน นักขาวโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ

o นักการเงิน การธนาคาร นายหนาคาหุน พนักงานตลาดหลักทรัพย

o นักบริหารทรัพยากรมนุษย นักการเมือง นักเศรษฐศาสตร นักปกครอง

 สาขาวิชาท่ีสอดคลองกับบุคลิกภาพ

o ระดับ ปวช. / ปวส. สาขาการตลาด สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาธุรกิจการคาระหวาง

ประเทศ   สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย สาขาธุรกิจประกันภัย สาขาการโฆษณา และ

ประชาสัมพันธ

o ระดับอุดมศึกษา คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร คณะนิเทศศาสตร คณะวารสารศาสตรและ 

สื่อสารมวลชน คณะเศรษฐศาสตร สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาจิตวิทยา อุตสาหกรรม

และองคการ
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7. มุงเนนประกอบอาชีพอิสระ (Entrepreneurial Type)

o บุคลิกภาพ มีความกลาและพรอมที่จะเสี่ยงหลังจากประเมินความคุมคา  

เปนอยางดีแลว กลาตัดสินใจ กลาคิด กลาทํา มีความเปนผูนํา

o ชอบควบคุมสถานการณ มีความอดทน สามารถ รับความกดดันไดสูง 

o เปดกวางดานนวัตกรรม ชอบทดลองสิ่งใหม ปรับตัวไดดี เปดรับ การ

เปลี่ยนแปลง ชอบเรียนรูสิ่งใหมๆ 

o มีความมั่นใจในตนเอง มีแรงจูงใจในตนเองสูง กระตือรือรน และมีความคิด

สรางสรรคพอสมควร
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7. มุงเนนประกอบอาชีพอิสระ (Entrepreneurial Type)

 อาชีพท่ีเหมาะสม

o ผูประกอบการ นักประดิษฐ นักธุรกิจ นักลงทุน นักวิจัย ผูรับจางงานอิสระ (freelance)

o ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ ท่ีปรึกษาทางการเงิน นายธนาคาร นักเก็งกําไรอสังหาริมทรัพย นักเก็ง

กําไรตลาดหลักทรัพย 

o นักบริหารการตลาด นักบริหารการเงิน นักบริหารองคการ นักบริหารทรัพยากร มนุษย

 สาขาวิชาท่ีสอดคลองกับบุคลิกภาพ

o ระดับ ปวช. / ปวส.สาขาการจัดการท่ัวไป สาขาการตลาด สาขาธุรกิจการคาระหวางประเทศ  

สาขาภาษาตางประเทศธุรกิจ สาขาการโฆษณาและประชาสัมพันธ สาขาการจัดการ ธุรกิจค

าปลีก สาขาการจัดการผลิตภัณฑ สาขาการเงินและการธนาคาร  สาขาธุรกิจรับจัดงาน

o ระดับอุดมศึกษา คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร สาขาการเงินและการธนาคาร สาขา

จิตวิทยา การประกอบการ สาขาธุรกิจนานาชาติ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ คณะ

นิเทศศาสตร คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 40



แบบที่เกิดจากการจับคูกลุมบุคลิกภาพทั้ง 6 กลุม

8. ศิลปนใฝสังคม (Artist & Social Type)

9. ศิลปนเจาระเบียบ (Artist & Conventional Type)

10. ผูบริหารนอกกรอบ (Artist & Enterprising Type)

11. ผูสรางสรรคศิลปะ (Artist & Entrepreneurial Type)

12. นักจัดระเบียบสังคม (Social & Conventional Type)

13. นักสังคมผูคลองแคลว (Social & Enterprising Type)

14. นักธุรกิจผูกวางขวาง (Social & Entrepreneurial Type)

15. นักบริหารผูเครงครัด (Enterprising & Conventional Type)
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แบบที่เกิดจากการจับคูกลุมบุคลิกภาพทั้ง 6 กลุม

16. เนนวินัยใฝประกอบการ (Entrepreneurial & Conventional Type)

17. นักธุรกิจยุคใหม (Enterprising & Entrepreneurial Type)

18. นักวิทยาศาสตรผูลงแรง (Realistic & Investigative Type)

19. ศิลปนผูขยัน (Realistic & Artist Type)

20. นักลงมือทําใฝสังคม (Realistic & Social Type)

21. นักลงมือทําผูเครงครัด (Realistic & Conventional Type)

22. ผูนําภาคสนาม (Realistic & Enterprising Type)

23. ศิลปนชางคิด (Investigative & Artist Type)
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แบบที่เกิดจากการจับคูกลุมบุคลิกภาพทั้ง 6 กลุม

24. นักวิทยาศาสตรใฝสังคม (Investigative & Social Type)

25. นักวิทยาศาสตรเจาระเบียบ (Investigative & Conventional Type)

26. ผูนํานักคนหา (Investigative & Enterprising Type)

27. นายชางนักธุรกิจ (Realistic & Entrepreneurial Type)

28. นักวิทยาศาสตรรักอิสระ (Investigative & Entrepreneurial Type)
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ระบบการเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา
(TCAS: Thai University Central Admission System)

o รอบที่ ๑ การรับดวยแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)

o รอบที่ ๒ การรับแบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติและขอเขียน

o รอบที่ ๓ การรับตรงรวมกัน หรือ กสพท. (กลุมสถาบัน
แพทยศาสตรแหงประเทศไทย) เลือก ๓ สาขาวิชา โดยไมมี
ลําดับ

o รอบที่ ๔ การรับ Admission

o รอบที่ ๕ การรับตรงแบบอิสระ (รอบเก็บตก)
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๑.การรับดวยแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)
๑. ผลงานเชิงนวัตกรรม ตามแผนการเรียนกลุมความถนัดทางสาขาวิชา

๒. เรียงความหรือบทความที่แสดงถึงจินตนาการความชํานาญ
เช่ียวชาญในผลงานและสาขาวิชาชีพ 

๓. ผลประเมินคุณลักษณะนสิัยการทํางานการพัฒนาผลงาน และการ
รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน การบําเพ็ญสาธารณะประโยชนเพ่ือสังคม

๔. ระดับผลการเรียนความถนัดรายวิชาตามแผนการเรียน ระดับผลการ
เรียน ๙ กลุมวิชาสามญั GPAC และ O-NET

๕. ผลสํารวจความสนใจ ผลประเมินบุคลิกภาพ และความถนัด ดาน
อาชีพ

๖. ใบรับรองระยะเวลาการผานฝกประสบการณดานอาชีพ
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๒.การรับแบบโควตา

๑. เปนตามขอตกลงโควตาโรงเรยีนเครือขาย 
และโครงการความสามารถพิเศษ ในเขตพื้นที่ 
หรือภาค

๒. ยืนคะแนน GAT / PAT

๓. ยื่นคะแนน ๙ วิชาสามัญ

๔. สอบปฏิบัติ และขอเขียน ตามขอตกลง
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๓.การรับตรงรวมกัน หรือ กสพท. 
๑. วิชาเฉพาะ หรือ วิชาความถนัดแพทย ๓๐%

(๑) เชาวปญญา เชน คณิตศาสตร อนุกรมเลข อนุกรมภาพ การอานจับ
ใจความ

(๒) จริยธรรมทางการแพทย ซึ่งไมไดสอนในหองเรียน

(๓) ทักษะการเชื่อมโยง แบบ GAT

๒. วิชาสามัญ ๗ วิชา ๗๐%

วิทยาศาสตร (ฟสิกส เคมี ชีวะ) ๔๐% คณิตศาสตร๑. ๒๐% ภาษาอังกฤษ 
๑๐% สังคมศึกษา ๑๐% เกณฑสอบเทากับหรือมากกวา ๓๐%

๓. O-NET ม.๖ ไมนํามาคิดคะแนน แตตองทําคะแนนรวมทุกรายวิชาไมต่ํากวา 
๖๐%
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๔.การรับ Admission

o เลือกได 4 สาขาวิชา แบบมีลําดับ 

o ใชเกณฑคาน้ําหนักตามท่ีประกาศไวลวงหนา 3 ป

o รายวิชาความถนัดท่ัวไป (GAT: General Aptitude Test)

o ความถนัดภาษาไทย เปนความสามารถในการอาน เขียน 

คิดวิเคราะห และแกปญหา

o ความถนัดภาษาอังกฤษ เปนความสามารถในการสื่อสาร

ดวยภาษาอังกฤษ (การพูด, คําศัพท, โครงสรางและการ

เขียน และการอาน)

o รายวิชาความถนัดทางสาขาวชิา (PAT: Professional and 

Academic Aptitude Test) 
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หลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมีงานทํา
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การศึกษา

เพ่ือการมี

งานทํา

o สรางการมีสวนรวมจากเครือขายความรวมมือ

ภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาสารสนเทศ 

o พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานทํา 

และการจัดการเรียนรู 

o พัฒนาระบบสนับสนุนการแนะแนว เพ่ือจัด

การศึกษาเพ่ือการมีงานใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ

วัตถุประสงค
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โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทําในศตวรรษท่ี 21

วัตถุประสงค: สรางการมีสวนรวมจากเครือขายความรวมมือภาครัฐและเอกชน

ในการพัฒนาสารสนเทศ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู และ

การแนะแนว เพ่ือจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการ

พัฒนาประเทศ

สงเสริมเครือขายความรวมมือ

และจัดทําสารสนเทศความ

ตองการสาขาวิชาชีพและ

ลักษณะอาชีพในพ้ืนที่

ภูมิภาค/กลุมจังหวัด

สรางการรับรู

ดานอาชพี

และ

เสริมสราง   

การเรียนรู  

ทางทักษะ  

กาย สมอง 

และสงเสริม

การเตรียม

ความพรอม

การดูแล    

เด็กเล็ก

บทบาทสถานการณ

สมมติ จัดมุมสืบคนหา

อาชีพอื่นประเภท

เดียวกันกับที่สมมติ 

นําไปสรางหนวยการ

เรียนรูบูรณาการฝก

ตามความสนใจ 

ป.1 อาชีพที่ฉันฝน 

ป2. อาชีพที่ฉันใกลชิด 

ป.3 อาชีพที่ฉันคนหา 

ป.4 อาชีพที่ฉันพบ 

ป.5 อาชีพที่ฉันทําเปน 

ป.6 อาชีพที่ฉันเกง 

วิชาพ้ืนฐานหนวยบูรณาการ

ฐานทองถิ่น

รายวิชากลุมสาระการงาน

อาชีพทําหนวยฐานสมรรถนะ

อาชีพระยะสั้น

รายวิชาเพ่ิมเติมจัดทําหนวย

ฐานสมรรถนะอาชีพระยะสั้น 

โครงงาน

Career
Awareness & Orient tic

ม. 1 – ม. 3

Career Exploration

หนวยฐานสมรรถนะอาชีพระยะสั้น 

ไมนอยกวา 6 ชั่วโมงตอสัปดาหตอ 

1สมรรถนะ โดยรวมมือกับ

อาชีวศึกษา กศน. ศูนยพัฒนาฝมือ

แรงงาน ระบบแนะแนวอาชีพของ 

สพฐ. และกรมการจัดหางาน 

ฝกและถอดประสบการณกับสถาน

ประกอบการ กลุมอาชีพอิสระ 

ม.1 อาชีพที่ฉันฝกในโรงเรียน 

ม.2 อาชีพที่ฉันฝกฝนในสถาน

ประกอบการ และแหลงเรียนรู 

ม.3 อาชีพที่ฉันชํานาญ

จัดกิจกรรมการกเรียนรูใหสอดคลองกับเปาหมายแผนการเรียน และกิจกรรมเสริมประสบการณอาชีพ

ม.4-ม.6 กลุมความถนัดทางสาขาวิชา (แผนการเรียนเตรียมศึกษาตออุดมศึกษา)

ม.4-ม.6 Career Academy กลุมหองเรียนอาชีพเฉพาะทาง (แผนการเรียนเฉพาะทาง)

Career Preparation กลุมเรียนรวมหลกัสูตรทวิศึกษา (แผนการเรียนเตรียมอาชพี)

Secondary Career Education (มัธยมศึกษาตอนปลาย)

1. อุตสาหกรรม

2.. พาณิชกรรม.

3. คหกรรม

4. เกษตรกรรม

5. การโรงแรม/การ

ทองเที่ยว 

6. ศิลปกรรม

1.วิทยาศาสตรสุขภาพ 

2.วิทยาศาสตร

กายภาพและชีวภาพ 

3.วิศวกรรมศาสตร 

4.สถาปตยกรรม

ศาสตร 

5.เกษตรศาสตร 

อุดมศึกษา สายวิจัย/เทคโนโลยี

กิจกรรมชุมนุมเรียนรูเปน

ผูประกอบการทําธุรกิจ

พอเพียง แนะแนวอาชีพในฝน

ป.1-ป.3 เรียน

เลนเปนอาชีพ

ป.4-ป.6 จัดกลุม

อาชีพและฝกตาม

ความสนใจ 1. ดานอาชีพ    2. ดานกีฬา    3. ดานสุนทรียภาพ

จัดการเรียนรูทฤษฏี 20% เรียนรูทักษะการปฏิบัติ 80% กับ

สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนเปนโรงเรียนอาชีพของ

เอกชนที่ สพท.ทําความรวมมือไว หรือสถานประกอบการ 

บริษัท ที่ สพท.ทําความรวมมือจัดทวิภาคี

แบบที่ 1 ภาคเรียนที่ 1-3 เรียนวิชาพ้ืนฐาน 

ภาคเรียนที่ 4-6 เรียนวิชาเพ่ิมเติม PAT/GAT

ตามกลุมความถนัดทางสาขาวิชาที่เลือก แบบ

ที่ 2 เรียนคูขนานกันทั้ง 6 ภาคเรียน ทั้ง 2 

แบบมีรายวิชาโครงงาน หรือ IS และรายวิชา

ฝกประสบการณ ตามกลุมความถนัดทาง

สาขาวิชา

ภาคเรียนที่ 1-2 เรียนรายวิชาอาชีพพ้ืนฐาน

ทั่วไปของกลุมอาชีพเฉพาะ ภาคเรียนที่ 3-6 

เลือกเรียนรายวิชาตามสาขาอาชีพเฉพาะของ

กลุมอาชีพ วิธีการเรียนวิชาพ้ืนฐานตัวชี้วัด

ตองรูภาคเชา ภาคบายนําตัวชี้วัดไปบูรณาการ

กับรายวิชาของกลุมอาชีพ

วิชาพ้ืนฐาน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สพฐ.

จัดการเรียน สอศ.รับโอนเปนหมวดทักษะชีวิต 

และหมวดวิชาเลือกเสรี และกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน วิชาเพ่ิมเติม สอศ.จัดการเรียนหมวด

ทักษะอาชีพ โครงการ และฝกประสบการณ 

สพฐ.รับโอนเปนรายวิชาเพ่ิมเติม

สงเสริมการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา และกระบวนการ

เรียนรู เพ่ือรองรับความ

ตองการสาขาวิชาชีพ

จัดกระบวนการแนะแนวให

นักเรียนวางแผนการเรียน 

และกําหนดเสนทางสูอาชีพ

จัดทําสารสนเทศแหลงเรียนรู 

สถานประกอบการ กลุม

อาชีพอิสระ เพ่ือรองรับการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือการ

มีงานทํา

อนุบาล

6.บริหาร พาณิชยศาสตร การ

บัญชี การทองเที่ยวและโรงแรม 

เศรษฐศาสตร 

7.ครุศาสตร ศึกษาศาสตร 

พลศึกษาและสุขศึกษา 

8.ศิลปกรรมศาสตร 

9.มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

7. เทคโนโลยีสารสนเทศ

8. ประมง

9. อุตสาหกรรมสิ่งทอ

ทําความรวมมือกับสถาบัน

สังกัด สอศ. จบได 2 วุฒิ ปวช. 

และประกาศนียบัตร ม.ปลาย

ประกอบอาชีพ
 / อนุปริญ

ญ
า / อุดมศึกษา

สายปฏิบัติการ

นิเทศชวยเหลือพาทํา กํากับ ติดตาม ประเมินผลโครงการและการดําเนินงาน51



สงเสริมเครือขายความรวมมอืและ

จัดทําสารสนเทศความตองการ

สาขาวิชาชีพและลักษณะอาชพีในพื้นที่

ภูมิภาค/กลุมจงัหวัด

จัดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับเปาหมาย

แผนการเรียน และกิจกรรมเสริมประสบการณอาชพี

สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการ

เรียนรู เพื่อรองรับความตองการสาขาวิชาชีพ

จัดกระบวนการแนะแนวใหนักเรียนวางแผนการเรียน และ

กําหนดเสนทางสูอาชีพ

จัดทําสารสนเทศแหลงเรียนรู 

สถานประกอบการ กลุมอาชีพอสิระ 

เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู

เพื่อการมีงานทาํ

นิเ
ทศ

ชว
ยเ

หล
ือพ

าทํ
า

กํากับ ติดตาม ประเมินผลโครงการ

และการดําเนินงาน

การขับเคล่ือนโครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทํา
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อนุบาล

สรางการรับรูดานอาชพีและเสริมสราง   

การเรียนรู  ทางทักษะ  กาย สมอง 

และสงเสริมการเตรียมความพรอมการ

ดูแลเด็กเล็ก

แนวทางเตรียมความพรอมระดับอนุบาล
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จัดบทบาทสถานการณสมมติ จัดมุมสืบคนหาอาชีพ

อ่ืนประเภทเดียวกันกับที่สมมติ นําไปสรางหนวยการ

เรียนรูบูรณาการฝกตามความสนใจ 

ป.1 อาชีพที่ฉันฝน ป2. อาชีพที่ฉันใกลชิด 

ป.3 อาชีพที่ฉันคนหา ป.4 อาชีพที่ฉันพบ

ป.5 อาชีพที่ฉันทําเปน ป.6 อาชีพที่ฉันเกง 

แนวทางเตรียมความพรอมระดับประถมศึกษา

ป.1-ป.3 

เรียนเลนเปนอาชีพ

ป.4-ป.6 จัดกลุม

อาชีพและฝกตาม

ความสนใจ
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วิชาพื้นฐาน จัดทําหนวยบูรณาการ

ฐานทองถิ่น

รายวิชากลุมสาระการงานอาชีพ

ทําหนวยฐานสมรรถนะอาชีพระยะส้ัน

รายวิชาเพิ่มเติม

จัดทําหนวยฐานสมรรถนะ

อาชีพระยะสั้น/โครงงาน

กิจกรรมชุมนุมเรียนรูเปน

ผูประกอบการทําธุรกิจพอเพียง 

กิจกรรมแนะแนว อาชีพในฝน

หนวยฐานสมรรถนะอาชพีระยะส้ัน ไม

นอยกวา 6 ชั่วโมงตอสัปดาหตอ 1

สมรรถนะ 

รวมมือกับอาชีวศึกษา กศน.         

ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน 

โรงเรียนเอกชนนอกระบบ 

ระบบแนะแนวอาชีพของ สพฐ. และ

กรมการจัดหางาน ฯ ฝกและถอด

ประสบการณกับสถานประกอบการ 

กลุมอาชีพอสิระ 

ม.1 อาชีพที่ฉันฝกในโรงเรียน 

ม.2 อาชีพที่ฉันฝกฝนในสถาน

ประกอบการ และแหลงเรียนรู 

ม.3 อาชีพที่ฉันชํานาญ

ม. 1 – ม. 3

Career 

Exploration
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หลักการจัดการศึกษาหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

o ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) เนนการจัดการเรียนรู

แบบ บูรณาการ

o ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3) เปนการจัด 

การศึกษาโดยเนนการรูจักตัวเองสูการประกอบอาชีพ 

หรือการศึกษาตอ

o ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) เปนการ

เพิ่มพูน ความรูดานตางๆ นําความรูไปประยุกตใชใน

การประกอบอาชีพ 
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หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการมีงานทํา

o ใหความสําคัญไปที่รายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน กิจกรรมชุมชุม และกิจกรรมแนะแนว

o เปนไปตามบริบท สภาพแวดลอม และความตองการ

ของทองถิ่นโดยเฉพาะพืน้ทีจ่ังหวัด และกลุมจังหวัด

o รายวิชาพื้นฐานใหยึดโครงสรางเวลาเรียน และ

โครงสรางรายวิชาตามหลักสูตรแกนกลาง ตามปกติ
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หลักการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม

o จากหลักสูตรอาชีพระยะสั้นของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ วิทยาลัย

อาชีวศึกษา กศน. ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด พัฒนาเปนหนวยฐาน

สมรรถนะอาชีพระยะส้ัน ม.ตน ในรายวิชาเพ่ิมเติม (Shopping Courses) 

o จากกลุมความถนัดทางสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัย และจากประเภททาง

สาขาวิชาชีพ ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา หรือสถาบันการศึกษาเฉพาะ

ทางดานอาชีพ พัฒนาเปนหนวยสมรรถนะความถนัดรายวิชา ในแผนการ

เรียน ระดับ ม.ปลาย ในรายวิชาเพ่ิมเติม (Block Courses) 

o จากสมรรถนะอาชีพ ของสถานประกอบการ กลุมอาชีพอิสระ ปราชญ      

ภูมิปญาทองถิ่น พัฒนาเปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรียนรูเปน

ผูประกอบการทําธุรกิจพอเพียง
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การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานทํา รายวิชาเพ่ิมเติม

o ระดับ ม.ตน 

 หนวยฐานสมรรถนะอาชีพระยะส้ัน

 รายวิชาความถนัดดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และ

ภาษาตามความถนัด โดยใชกระบวนการบูรณาการ STEM หรือ 

Project-based (รวมวิชาโครงงาน)

o ระดับ ม.ปลาย แผนการเรียน (รวมวิชาโครงงาน และวิชาฝก

ประสบการณ)

 กลุมความถนัดทางสาขาวิชาการเรียนตออุดมศึกษา

 ประเภทวิชาชีพ หลักสูตรเรียนรวมทวิศึกษา

 อาชีพเฉพาะทาง ดานอาชีพ ดานกีฬา ดานสุนทรียภาพ

o กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การเรียนรูเปนผูประกอบการทําธุรกิจพอเพียง
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ชั้น ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

รายวิชาเพิ่มเติม

(1) Shopping Courses อาชีพระยะสั้น

(2) รายวิชาท่ีโรงเรียนเนนเอกลักษณ 

40 40 40 40 40 40

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40

กิจกรรมชมรม 40 40 40 40 40 40

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

โครงสรางเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานทํา ระดับประถมศึกษา
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โครงสรางเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือการมีงานทํา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

รายวิชา มัธยมศึกษาปท่ี 1 มัธยมศึกษาปท่ี 2 มัธยมศึกษาปท่ี 3
ภาคเรียนที่ 1, 2 ภาคเรียนที่ 1, 2 ภาคเรียนที่ 1, 2

รายวิชาเพิ่มเติม
(1) Shopping Courses อาชีพระยะส้ัน

(2) ความถนัดทางภาษาไทย ตางประเทศ

(3) รายวิชาที่โรงเรียนเนนเอกลักษณ

ปละไมนอยกวา

200 (5 นก.)

ปละไมนอยกวา

200 (5 นก.)

ปละไมนอยกวา

200 (5 นก.)

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

(1) กิจกรรมแนะแนว

(2) กิจกรรมนักเรียน ฝกประสบการณอาชีพ
(3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน

120 120 120

รวมเวลาเรียน
ไมนอยกวา 

1,200 ชม./ป

ไมนอยกวา 

1,200ชม./ป

ไมนอยกวา 

1,200ชม./ป
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รายวิชา หนวยกิต
รายวิชาเพิ่มเติม ไมนอยกวา 1,600 (40 นก.)

(1) Block Courses ความสมรรถนะถนัดทางสาขาวิชา (PAT) 

สมรรถนความถนัดเฉพาะทางอาชีพ ทวิศึกษา

(2) โครงงาน/ศึกษาคนควาอิสระ ฝกประสบการณ

(3) ความถนัดท่ัวไปทางภาษา (GAT)

(4) รายวิชาเฉพาะท่ีโรงเรียนเนนความเปนเอกลักษณ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (เนนกิจกรรมปลูกฝงจริยธรรมตาม

แผนการเรียน)     

360 ชั่วโมง

รวมท้ังหลักสูตร ไมนอยกวา 3,240 (81 นก.)

โครงสรางเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อการมีงานทํา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ณรงค  เพชรล้ํา  สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  สพฐ.  ศธ.

หลักสูตรสถานศกึษา

รายวิชาอาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
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ภายใตเงื่อนไข (Condition)

ใหไดมาตรฐาน (Standard)

ตามเกณฑการปฏิบัติ (Performance Criteria)

สมรรถนะ

(Competence)

นิยามสมรรถนะ

มีหลักฐานการประเมิน (Evidence)

ความสามารถในการปฏิบัติงาน (Performance)

ณรงค  เพชรล้ํา  สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  สพฐ.  ศธ.
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สมรรถนะยอย (Element of Competence)

เกณฑการปฏิบัติ (Performance Criteria)

เงื่อนไข/ขอบเขตการปฏิบัติ (Conditions / Range 

of Variables )

มาตรฐานสมรรถนะ

(Competency 

Standard)

มาตรฐานสมรรถนะ (Competency Standard)

หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence)

มาตรฐานสมรรถนะ เปนขอกําหนดความรู และทักษะ ในการนําไปประยุกต

ใชทําภารกิจ ใหไดตามมาตรฐานที่กําหนด

ณรงค  เพชรล้ํา  สํานักบริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย  สพฐ.  ศธ.
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องคประกอบของหนวยสมรรถนะ (Unit of Competence)
o สมรรถนะหลัก คือความสามารถทําใหไดตัวผลงาน

o สมรรถนะยอย คือความสามารถในการใชทักษะทําตาม

กระบวนการใหไดชิ้นงาน

o มาตรฐานความรู และเกณฑ คือความสามารถในการใชความรูมา

อธิบาย แกปญหา ประยุกต ในการทํางานตามกระบวนการ โดย

วัดผลจากระดับพฤติกรรมดานความรู ดานการปฏิบัติ ดาน

คุณลักษณะนิสัยการทํางาน

o ขอบขาย และเงื่อนไข คือ ขอกําหนด และขอจํากัดของ

สภาพการณ อุปกรณ เครื่องมือ สถานท่ี ทําใหเห็นความสามารถ

ในการแกปญหา และการประยุกตกระบวนการทํางาน
ณรงค  เพชรล้ํา  สํานักบริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย  สพฐ.  ศธ.
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ความสามารถใน

การปฏิบัติ (ผลงาน)

- วัดผลคุณภาพ

ผลงาน

มาตรฐานสมรรถนะ (Competency Standard)

ทําอะไรได
(หนวย

สมรรถนะ)

ใชความสามารถนําความรูเกา ความรูใหม ประยุกต อธิบาย แกปญหา

หรือ ผลการเรียนรู (Performance Outcome) เปนทักษะ/กระบวน

การณ ความรู คุณลักษณะอันพึงประสงค

(กิจกรรมการทํางาน)ความสามารถในการนํา

ความรูมาอธิบาย

ประยุกตใชทํางาน

ใชทักษะ/

กระบวนการอะไร

(สมรรถนะยอย)

ทักษะการจัดการ (Task Management Skills)

- วัดผลการประยุกตใชความรูเกา กับความรูใหม

- วัดผลการจัดทํากิจกรรมใน แตละกระบวนการปฏิบัติ

ทักษะการคาดการณ อุปสรรคและปญหา (Contingency Skill)

- วัดผลการใชความรูแกปญหา

- วัดผลกระบวนการปฏิบัติ

ทักษะบทบาททางสังคม และความรับผิดชอบ กับกระบวนการทํางาน

เก่ียวของกับบุคคล และสภาพสิ่งแวดลอม (Job/Role Environment)

- วัดผลคุณลักษณะธรรมชาติงาน

- วัดผลคุณลักษณะตามหลักสูตร

มีขอบขายและเง่ือนไขอะไร

เปนขอกําหนด และขอจํากัด ของวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ สถานที่

บุคคล และสภาพสิ่งแวดลอม

Standard and Criteria (ขอบขายการปฏิบัตงิาน)

Conditions / Range of Variables

Element of Competence

ภารงานยอย (Task)

ขอบขายงาน

(Broad Area of Job)

กิจกรรมยอย (Sub-Task)ผลการเรียนรู (Learning Outcome)

การประเมินผลแบบฐานสมรรถนะ (Competency Based Assessment)

Unit of Competence

ทักษะภาระงาน (Task 

Skills)

- วัดผลชิ้นงาน

- วัดผลกระบวนการ 

ปฏิบัติ

ณรงค  เพชรล้ํา  สํานักบริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย  สพฐ.  ศธ.
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การเขียนสมรรถนะหลัก และสมรรถนะยอย

o ปรับ Job เปน สมรรถนะหลัก โดยใสพฤติกรรมดานการปฏิบัติ

เขาไปหนา Job

o ปรับ Sub Job เปนสมรรถนะยอย โดยใสพฤติกรรมดานทักษะ/

กระบวนการเขาไปหนา Sub Job 

o ขยายทักษะกระบวนการดวยมาตรฐาน/ขอบขายความรู

o ขยายพฤติกรรมดานการปฏิบัติดวยเกณฑท่ีแสดงระดับพฤติกรรม

ปฏิบัติดานทักษะ/กระบวนการ และดานคุณลักษณะการทํางาน

o เติมเงื่อนไขท่ีจะทําใหเกิดระดับความยาก-งาย ของเกณฑ ท่ี

แสดงขอกําหนด ขอจํากัด ของวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และ

สภาพแวดลอม
ณรงค  เพชรลํ้า  สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  สพฐ.  ศธ.
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สวนประกอบของตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู

1. ขอบเขตการพัฒนา

2. ดานปฏิบัติ ดานความรู ดานคุณลักษณะ

3. เกณฑระดับการวัดผลท้ัง 3 ดาน

4. เงื่อนไข ท่ีเปนขอกําหนด และขอจํากัด ของสภาพแวดลอม 

บุคคล วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือการปฏิบัติงาน

ณรงค  เพชรลํ้า  สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  สพฐ.  ศธ.
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วิเคราะหตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูรายวิชา

ณรงค  เพชรลํ้า  สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  สพฐ.  ศธ.

ตัวชี้วัด/ผล

การเรียนรู

รายวิชา

ทักษะ/

กระบวน

การ

ความรู คุณ

ลักษณะ

เกณฑ 

(ระดับการ

วัดผล)

เครื่องมื

อวัดผล

เงื่อนไข 

(ขอ

กําหนด/

ขอจํากัด)

สถาน

การณหนวย

การเรียนรู



Job (ภารกิจการทํางาน)

Unit of Competence (หนวยสมรรถนะ)

สมรรถนะยอย (Element of Competence)

สมรรถนะหลัก (Competence)

Unit of Competence (หนวยสมรรถนะ)

ณรงค  เพชรลํ้า  สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  สพฐ.  ศธ.
71



Unit of Competence (หนวยสมรรถนะ)

เตรียมกีตารโปรง

กีตารโฟลค

ฝกตีคอรด 

ฝกเกากีตาร

อาน/เขียนโนตสากลได

สืบคนทําแผนภาพเพ่ือเขาใจกีตารประเภทตางๆ

เปลี่ยนสายดวยตนเอง และเทียบเสียงใหถูกตอง

ตบมือและฝกนับจงัหวะ

(วอรมน้ิว)กดน้ิวมือซายไปตามเฟรททั่วคอกีตาร โดยดีดปคสลับข้ึนลง ดีด

แนวนอน และทางขวาง

เกาแพทเทิรน

ทําสัญลักษณน้ิวมือขวา P i m a

เขียนโนตบนบรรทัด 5 เสนใหถูกตอง

เขียนโครงสราง Major/Minor Scale/โครงสรางคอรด

เลนเพลงไกลแคไหนคือใกล ศิลปน Getsunova

เลนเพลงหยุด ศิลปน Groove Riders

เลนเพลงทะเลสีดําศิลปน ลุลา

ภารกิจ

สมรรถนะหลัก
ภารกิจยอย (ทักษะ/กระบวนการ)

ณรงค  เพชรลํ้า  สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  สพฐ.  ศธ.

บรรเลงเพลง 

ใชมือขวาตีสายเปลาในจังหวะ SlowRock/Cha-Cha/Funk/Bossa Nova

จับคอรด C-Am-Dm-G7 พรอมดีดลง 4 จังหวะ/คอรด/หองเพลง

จับคอรด G- Bm/ Em-Am-D พรอมดีดลง 4 จังหวะ/คอรด/หองเพลง 
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Unit of Competence (หนวยสมรรถนะ)

เตรียมการกอนปลูก

เพาะปลูกพืชไร

ปลูกพืช

ดูแลรักษาพืช

จัดการผลผลิตพืช

เตรียมดินปลูก

เตรียมพันธพืช

ขุดหลุมปลูก

ปลูกพืช

ใหนํ้าพืช

ใหปุยพืช

กําจัดวัชพืช

ปองกันกําจัดศัตรูพืช

เก็บเก่ียวผลผลิต

จัดการผลผลิตหลังเก็บเก่ียว

ขนสงผลผลิต

ภารกิจ

สมรรถนะหลัก
ภารกิจยอย (ทักษะ/กระบวนการ)

ณรงค  เพชรลํ้า  สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  สพฐ.  ศธ.
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ท่ี สมรรถนะยอย

(EOC)

ขอบเขตการปฏบิัตงิาน

(R)

เกณฑการประเมิน (PC) เคร่ืองมือ 

อุปกรณ นร.

หลักฐาน (EV)

ความรู ทักษะ คุณลักษณะ ความรู ผลงาน

2 เปล่ียนสาย

ดวยตนเอง 

และเทียบ

เสียงไดถูกตอง

1. ดูคลิปวีดีโอและสืบคนความรูในการตัดสาย 

เปลี่ยนสาย จากอินเตอรเน็ตและเขียนเปน

แผนภาพความรู

2. ตัดสายกีตาร 1 สาย และลงมือเปลีย่นสาย

ใหม โดยทํางานกลุมละ 6 คน

3. ตั้งสายใหตรงตามจูนเนอร หรือ 

แอพพลิเคชั่นตั้งสายในโทรศัพท

-นําความรูไป

ใชใน

สถานการณ

จริง

-เขาใจในการ

ตั้งเสียงให

ตรง

-ใช

เทคโนโลยี

เขาถึง

ความรู

-ตัดและ

เปลี่ยน

สายกีตาร

-ตั้งเสียง

สายกีตาร

-ผูนํา/ ผูตาม

-ใฝรูใฝเรียน

-ระบบ 

ระเบียบ

ขั้นตอน

-กีตารโปรง1-2

ตัว

-คีมปากนกแกว 

1 อัน

-ที่หมุนลูกบิด

แบบพลาสติก 1

อัน

-น้ํายาเช็ดสาย 

Fastfret 1ขวด

-สายกีตารโปรง 

ย่ีหอ Yamaha 

Or Gibson 

เบอร 0.10

จํานวน 1 ชุด

-เคร่ืองต้ังสาย

ดิจิตอลตางๆ 1

ตัว

-รูวิธีการ

เปลี่ยน

สายกีตาร

-การตั้ง

เสียงให

ตรงทั้ง 6

สายตาม

มาตรฐาน

-กีตารที่ตัด

เปลี่ยนและ

ตั้งเสียงแลว

หนวยสมรรถนะ “กีตารโฟลค

”

เคร่ืองมือวัดผลและแนวทางการประเมินผล

1. แบบทดสอบอัตนัย

2. แบบตรวจสอบคุณภาพของผลงาน

ส่ือ วัสดุ อุปกรณ สถานที่ ของครู

1. คลิปวีดีโอการตัด เปล่ียนและต้ังสายเสียงกีตาร

2. ใบกิจกรรมขอ1-2-3

ณรงค  เพชรลํ้า  สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  สพฐ.  ศธ.
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ท่ี สมรรถนะยอย

(EOC)

ขอบเขตการปฏบิัตงิาน

(R)

เกณฑการประเมิน (PC) เคร่ืองมือ 

อุปกรณ นร.

หลักฐาน (EV)

ความรู ทักษะ คุณลักษณะ ความรู ผลงาน

3 ตบมือและฝก

นับจังหวะ

1. เรียนเรื่องสัดสวนของโนตตัวกลม/ตัวขาว/ตัว

ดํา/เขบ็จหนึ่งชั้น โดยจินตนาการวาเสียงตัวดํา 1

จังหวะ เทากับความยาวเสียง 100 ซม.

2. ตบมือและฝกนับจังหวะ  โดยแบงออกเปน 3

กลุม ตบมือกลุมละ 10 ขอ

-นําความรูไป

ใชใน

สถานการณ

จริง

-เขาใจ

ลักษณะคา

ความยาว

โนตไดถูกตอง

-ตบมือได

ถูกตองตาม

ลักษณะโนต

-ผูนํา / ผูตาม

-เคารพผูอื่น

-ใบความรูแสดง

คาโนต

-เขาใจคา

ความยาว

โนต

-ตบมือตาม

คาความยาว

โนตไดถูกตอง

จงช้ีจุดและแกไขหนวยสมรรถนะใหถูกตอง “กีตารโฟลค

”

เคร่ืองมือวัดผลและแนวทางการประเมินผล

1. แบบตรวจสอบคุณภาพการปฎิบัติงาน

ส่ือ วัสดุ อุปกรณ สถานที่ ของครู

1. ใบความรูเร่ืองคาตัวโนต (ทฤษฎีดนตรีเบื้องตน 

บทที่ 1 วาดวยคาตัวโนตสากล)

2. เมโทรนอม (เคร่ืองนับจังหวะ) หรือแอพพลิเคช่ัน

Metronome ในโทรศัพท 1 ตัว

3. สายสัญญานเช่ือมตอโทรศัพทไปที่ตูแอมป

4. ตูแอมปกีตารขนาดเล็ก 1 ตู

ณรงค  เพชรลํ้า  สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  สพฐ.  ศธ.
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ท่ี สมรรถนะยอย

(EOC)

ขอบเขตการปฏบิัตงิาน

(R)

เกณฑการประเมิน (PC) เคร่ืองมือ 

อุปกรณ นร.

หลักฐาน (EV)

ความรู ทักษะ คุณลักษณะ ความรู ผลงาน

1 เตรียมการ

กอนปลูกมัน

สําปะหลัง

1. เตรียมตัวผูปฏิบัติงาน

- อานใบความรูการเตรียมตัวผูปฏิบัติงาน 

ความรูไถดะ ความรูไถแปร

- เตรียมชุดทํางาน และอุปกรณการทาํงาน

กลางแจง

2. เตรียมแทรกเตอร

- อานใบความรูการบํารุงรักษาเบื้องตน

- ขับตามขอความปลอดภัย

3. ฝกไถดะตามขั้นตอนเง่ือนไข ลงมือไถดะจริง 

และปรับแกขอบกพรอง

4. ฝกไถแปรตามขั้นตอนเง่ือนไข ลงมือไถแปร

จริงและปรับแกขอบกพรอง

5. ฝกยกรองปลูกตามขั้นตอนเง่ือนไข ลงมือยก

รองจริง และปรับแกขอบกพรอง

-การปฏิบัติ

ตนในงาน

-แทรกเตอร

และการใช

-หลักการ

เตรียมดิน

-ความ

ปลอดภัย

-เตรียมและ

ขับ

แทรกเตอร

-ปรับหนา

ดิน

-ปลูกตน

พันธ

-มีความ

รับผิดชอบ

-ขยัน อดทน

-คํานึงถึง

ความ

ปลอดภัย

- ชุด

ปฏิบัติงาน

- แทรกเตอร

- ตนมัน

สําปะหลัง

- ผล

ประเมิน

ความรูการ

ปฏิบัติตน

- ผลการ

ประเมิน

การดูแล

และขับ

ปลอดภัย

- คะแนน

วัดผล

หลักการ

เตรียมดิน

- พื้นที่ทําการ

ปรับหนาดิน

แลวเสร็จ 

จํานวน 10 ไร

- ตนพันธุ 

จํานวน 

5,000 ทอน 

ยาวประมาณ

25-30 ซม./

ทอน

จงช้ีจุดและแกไขหนวยสมรรถนะใหถูกตอง “เพาะปลูกพืชไร”

เคร่ืองมือวัดผลและแนวทางการประเมินผล

1. แบบตรวจสอบรายการการปฏิบัติตน

2. แบบตรวจสอบรายการดูแลขับปลอดภัย

3. แบบทดสอบปรนัยหลักการเตรียมดิน

4. แบบประเมินระดับคุณภาพผลงาน

5. ประเมินความสอดคลองความรูกับผลงาน

ส่ือ วัสดุ อุปกรณ สถานที่ ของครู

1. ใบกิจกรรมการเตรียมคัว เตรียมแทรกเตอร 

ไถดะ ไถแปร ยกรอง 

2. ใบความรู 

3. วิดีโอเสนอตัวอยางการทํางาน

ณรงค  เพชรลํ้า  สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  สพฐ.  ศธ.
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การเขียนผลการเรียนรู

o นําสมรรถนะหลักมาปรับใหเปนพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการ  

o นําขอบขายและมาตรฐานความรูมาเปนขอความขยายทักษะ

กระบวนการ เพ่ืออธิบาย ประยุกต และแกปญหา

o กําหนดเง่ือนไข ที่เปนขอกําหนด หรือขอจํากัดของทักษะ

กระบวนการ เพ่ือใหเกิดพฤติกรรมการแกปญหา และประยุกต

o กําหนดเกณฑระดับพฤติกรรมดานการปฏิบัติ และดานความรู โดย

เติมคําหรือขอความขยายเขาไป

o กําหนดคุณลักษณะนิสัย โดยวิเคราะหจากทักษะที่เกิดขึ้นจาก

กระบวนการที่ทําการออกแบบ

ณรงค  เพชรลํ้า  สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  สพฐ.  ศธ.
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ระดับพฤติกรรมทีต่องการวัดผล

ดานปฏิบัติ ดานความรู ดานคุณลักษณะนิสัย

1. ทําตามแบบ 1. ความรูความจํา 1. รับรู

2. ทําไดคุณภาพตามแบบ 2. เขาใจ 2. ตอบสนอง

3. ทําไดคุณภาพและใช

ความรูมาอธิบายได

3. นําไปใช 3. เกิดคุณคา

4. ประยุกตไดตาม

สถานการณ

4. วิเคราะห 4. จัดระบบความรู

5. นําไปใชพัฒนา

นวัตกรรม

5. สังเคราะห 5. ตกผลึกนําไปใชในวิถี

ชีวิต

6. ประเมินคา (คุณลักษณะจะเกิดขึ้นระดับ 5)
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การเขียนคําอธิบายรายวิชา

o สวนที่ 1 รหัสวิชา รายวิชา ชั้น กลุมสาระการเรยีนรู 

จํานวนชั่วโมง/หนวยกิต

o สวนที่ 2 สาระเน้ือหา ใหนําสมรรถนะยอยมาเขียน

เปนความเรียงตอเน่ืองกัน

o สวนที่ 3 ผลการเรยีนรู ใหนําสมรรถนะหลักมาเขียน 
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รหัสวิชาของรายวิชา (ตัวอักษรและตัวเลข 6 หลัก)

o หลักท่ี 1 เปน รหัสตัวอักษรแสดงกลุมสาระการเรียนรู ซึ่งกําหนด

รหัสตัวอักษรแสดงกลุมสาระการเรียนรู 

o หลักท่ี 2 เปน รหัสตัวเลขแสดงระดับการศึกษา เปน 3 ตัว

o หลักท่ี 3 เปน รหัสตัวเลขแสดงปท่ีเรียนของรายวิชา ซึ่งสะทอนระดับ

ความรูและทักษะในรายวิชาท่ีกําหนดไวในแตละป เปน 7 ตัว

o หลักท่ี 4 เปน รหัสตัวเลขแสดงประเภทของรายวิชาพ้ืนฐาน และเพ่ิมเติม 

ซึ่งกําหนดรหัสตัวเลขไว 2 ตัว 

o หลักท่ี 5 และ 6 เปน รหัสตัวเลขแสดงลําดับของรายวิชาแตละกลุมสาระ

การเรียนรูในป/ระดับการศึกษาเดียวกัน ในระดับประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนตน หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจํานวนตั้งแต 01-99 

ณรงค  เพชรลํ้า  สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  สพฐ.  ศธ.
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คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรสถานศึกษา

รหัสวิชา.............. รายวิชา............................... ชั้น................

กลุมสาระการเรียนรู.................................... จํานวนชั่วโมง/หนวยกิต............

ทักษะและกระบวนการจากสมรรถนะยอย

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

สาระเนื้อหา

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

คุณลักษณะนิสัยการ

ทํางาน…………………………………………………………………….......................................................................................................................

ผลการเรียนรู

1. .....................................................................

2. .....................................................................

3. .....................................................................

ณรงค  เพชรลํ้า  สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  สพฐ.  ศธ.
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แนวทางจัดทําใบกิจกรรม

o ตรวจสอบขอบขายการปฏิบัติงาน เพื่อกําหนดเทคนิคการจัดทักษะการจัดการ การจัด

ทักษะการคาดการณอุปสรรคและปญหา การจัดทักษะบทบาททางสังคมและความ

รับผิดชอบ

o นํากระบวนการจัดทักษะการปฏิบัติงาน ที่ถูกอธิบายดวยมาตรฐาน/ขอบขายความรู 

เพื่อเขียนเปนรายละเอียดของกิจกรรมการทํางานแตละกิจกรรม ซึ่งสามารถวัดผลได

เปนชิ้นงานขั้นกระบวนการ

o ตรวจสอบรายละเอียดของกิจกรรมการทํางาน เพื่อกําหนดรายการของวัสดุ อุปกรณ 

เครื่องมือ สถานที่ และสภาพแวดลอมการปฏิบัติกิจกรรมการทํางาน และคํานวณ

การใชระยะเวลาการปฏิบัติกิจกรรมการทํางาน

o ตรวจสอบชื่อเรือ่ง และหัวเรื่อง ของมาตรฐาน/ขอบขายความรูในแตละกระบวนการ 

เพื่อกําหนดรายละเอียดของกิจกรรมการสืบคนความรู แลกเปลี่ยนทําขอสรุปองค

ความรู 
ณรงค  เพชรลํ้า  สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  สพฐ.  ศธ.
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ใบกิจกรรมการปฏิบัติงานทักษะ/กระบวนการ

รหัสวิชา รายวิชา

กลุมสาระการเรียนรู ชั้น

ชื่อหนวยสมรรถนะ

ชื่อสมรรถนะยอย

ขอบขายการปฏิบัติงาน

รายละเอียดกิจกรรม/การสืบคนความรู/การแลกเปลี่ยนเรียนรู

ขอกําหนด และขอจํากัด

การปฏิบัติงาน

ระยะเวลา

1. กิจกรรมทักษะภาระงาน

2. กิจกรรมทักษะการจัดการ

3. กิจกรรมทักษะการคาดการณและแกปญหา อปุสรรคและปญหา

ณรงค  เพชรลํ้า  สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  สพฐ.  ศธ.
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แนวทางจัดทําใบความรู และเลือกใชสื่อ แหลงความรู

o ตรวจสอบมาตรฐาน/ขอบขายความรู ท่ีใชอธิบาย แกปญหา และประยุกต 

ระดับพฤติกรรมดานทักษะ/กระบวนการ เพ่ือกําหนดชื่อมาตรฐานความรู 

และขอบขายของความรู รวมถึงมาตรฐานความรูการใชอุปกรณ เคร่ืองมือ

o นําชื่อมาตรฐานความรู และขอบขายของความรู มาเลือกสื่อความรู และ

เทคโนโลยีการเขาถึงความรู โดยการวิเคราะหส่ือ เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

กับการใชทักษะ/กระบวนการ เพ่ือใหเกิดคุณลักษณะนิสัยการทํางาน และ

เขาไปศึกษาประเมินสาระเน้ือหาความรู และขอบขายความรูท่ีเปนหัว

เร่ืองยอยๆ ใหเหมาะสมกับความยาก-งาย ของระดับชั้นของผูเรียน

o กรณีมีชื่อเร่ือง และชื่อหัวเร่ือง ครบสมบูรณในชื่อหนังสือแตละเลม หรือ

แตละ Website ใหเขียนเปนบรรณานุกรมกําหนดแทนใบความรู หรือกรณี

ไมครบสมบูรณในชื่อหนังสือ หรือแตละ Website ใหผูสอนจัดทําเปนใบ

ความรู โดยมีแหลงอางอิงถึงณรงค  เพชรลํ้า  สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  สพฐ.  ศธ.
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เกณฑการประเมิน บรรณานุกรม สาระเน้ือหาความรู

1. ชื่อมาตรฐาน/ขอบขายความรู

(ชื่อเรื่อง ชื่อหัวเรื่อง)

2. ชื่อขอบขาย/ขอจํากัด

(ชื่อขอจํากัดสภาพแวดลอม 

ชื่อเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุ)

แหลงความรู และใบความรู Unit of Competence (หนวยสมรรถนะ)

รหัสวิชา รายวิชา

กลุมสาระการเรียนรู ชั้น

ชื่อหนวยสมรรถนะ

ชื่อสมรรถนะยอย

ณรงค  เพชรลํ้า  สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  สพฐ.  ศธ.

3. ชื่อคุณลักษณะนิสัยการทํางาน

ตามธรรมชาติการปฏิบัติภารกิจ
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• Potential หรือ ศักยภาพ คือ ความสามารถท่ีอาจจะพัฒนาเพ่ือท่ีจะใชใน
อนาคตหรือทําใหประสบผลสําเร็จในอนาคต (https://dict.drkrok.com
/potential/)   “เปนพลังหรือสิ่งท่ีแฝงในตัวบุคคลพรอมแสดงออกอยางเต็ม
ระดับความสามารถเม่ือไดรับแรงกระตุนท่ีเหมาะสม”

• Potential for Aptitude หรือ ศักยภาพสําหรับความถนัดทางสาขาวิชา
ทปอ. ไดวิเคราะห “ศักยภาพ” ของความถนัดทางสาขาวิชา (GAT, PAT) 
นํามาใชกําหนด การแสดงออกของระดับความสามารถโดยใชกลุมเน้ือหา
สาระท่ีแตกตางกันไป   “เปนการกําหนดรูปแบบของแตละศักยภาพวากลุม
เน้ือหาสาระเร่ืองอะไรท่ีนํามาใชในการแสดงระดับความสามารถ เปน 
หนวยศักยภาพความถนัด”
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• จัดกลุมนักเรียน จากการสํารวจ หรือทําแบบวัดบุคลิกภาพความถนัดทาง 
สาขาวิชาชีพ

• จัดนักเรียนเขาแผนการเรียน ใหสอดคลองกับ 9 กลุมความถนัดทางสาขาวิชา

• ทําขอตกลง หรือพิจารณาเง่ือนไขการเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา กับ
มหาวิทยาลัยในภูมิภาค หรือกลุมจังหวัด

• จัดโครงสรางรายวิชา และโครงสรางเวลาเรียนของแตละแผนการเรียน   
ตามเง่ือนไขและขอตกลงของกลุมความถนัดทางสาขาวิชา และเง่ือนไขเฉพาะ 
ของมหาวิทยาลัย

• วิเคราะหรูปแบบของศักยภาพท่ีสัมพันธกับกลุมเน้ือหาสาระความถนัด     
ทางสาขาวิชา ตามขอกําหนดของ ทปอ. เพ่ือจัดทํา ผลการเรียนรู คําอธิบาย
รายวิชา รหัสวิชาและหนวยกิต โดยคณะกรรมการ 88



รายวิชา หนวยกิต

รายวิชาเพิ่มเติม ไมนอยกวา 1,600 (40 นก.)

(1) Block Courses รายวิชาความถนัดทางสาขาวิชา (PAT) 

(2) โครงงาน/ศึกษาคนควาอิสระ ฝกประสบการณ

(3) ความถนัดท่ัวไปทางภาษา (GAT)

(4) รายวิชาเฉพาะท่ีโรงเรียนเนนความเปนเอกลักษณ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

(เนนกิจกรรมปลูกฝงจริยธรรมตามแผนการเรียน)     

360 ชั่วโมง

รวมท้ังหลักสูตร ไมนอยกวา 3,240 (81 นก.)

โครงสรางเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ ม.ปลาย
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เตรียมพ้ืนฐานวิศวกรรมศาสตร

ความถนัดทางสาขาวิชา

ศักยภาพ

1. การคิดวิเคราะห

2. ความถนัดเชิงชาง

3. ความคิดเชิงตรรกะ

4. สามัญสํานึกเรื่องความปลอดภัยกับส่ิงแวดลอม

5. การแกปญหา

6. ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กระบวนการทํางานใหไดศักยภาพตามรูปแบบ

วิเคราะหแกปญหารูปแบบการเคลื่อนท่ี

ของแรง และมวล

รูปแบบการแสดงศักยภาพความถนัด

ตามเง่ือนไขสถานการณ

Unit of Potential and Competency (หนวยศักยภาพความถนัด)

(Unit of Potential and Competency)

นําไปใชเขียนผลการเรียนรู

เน้ือหาสาระ

1. กลศาสตร (แรง มวล และการเคล่ือนที)่

2. ไฟฟา แมเหล็กไฟฟา คล่ืน แสง และเลียง

3. เคมี (สาร และสมบัติของสาร)

4. พลังงาน ความรอน และของไหล

5. คณิตศาสตร และสถิติประยุกคเชิงวิศวกรรม
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คณิตศาสตรสุขภาพ

ความถนัดทางสาขาวิชา

ศักยภาพ

การคิดและแกปญหาเชิงคณิตศาสตร

กระบวนการทํางานใหไดศักยภาพตามรูปแบบรูปแบบการแสดงศักยภาพความถนัด

ตามเง่ือนไขสถานการณ

Unit of Potential and Competency (หนวยศักยภาพความถนัด)

(Unit of Potential and Competency)

นําไปใชเขียนผลการเรียนรู

เน้ือหาสาระ

1. ตรรกศาสตร           

2. เซต

3. ระบบจํานวน

4. ความสัมพันธ และ

ฟงกชัน

5. ฟงกชันตรีโกณมิติ 

6. เรขาคณิตวิเคราะห

7. ฟงกชันเอกซโปรแนน

เชียล และฟงกชันลอการิซึม

8. เมทริกซ

เวกเตอร

10. จํานวนเชิงซอน

เน้ือหาสาระ

11. สมการเชิงเสน

12. ลําดับ และอนุกรม 

13. แคลคูลัดเบื้องตน

14. การเรียง

สับเปล่ียน และการจัด

หมู

15. ความนาจะเปน

16. การวิเคราะห

ขอมูลเบื้องตน

17. การแจกแจงปกติ 

18. ความสัมพันธเชิง

ฟงกชันระหวางขอมูล
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ความถนัดทางภาษาไทย

ความถนัดทางสาขาวิชา

ศักยภาพ

1. การอาน 

2. การเขียน 

3. การคิดวิเคราะห 

4. การแกปญหา 

กระบวนการทํางานใหไดศักยภาพตามรูปแบบรูปแบบการแสดงศักยภาพความถนัด

ตามเง่ือนไขสถานการณ

Unit of Potential and Competency (หนวยศักยภาพความถนัด)

(Unit of Potential and Competency)

นําไปใชเขียนผลการเรียนรู

เน้ือหาสาระ

1. รูปประโยค

2. ลักษณะความสัมพันธเช่ือมโยง
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ความถนัดทางภาษาอังกฤษ

ความถนัดทางสาขาวิชา

ศักยภาพ

1. การพูด

2. คําศัพท

3. โครงสรางและการเขียน

4. การอาน

กระบวนการทํางานใหไดศักยภาพตามรูปแบบรูปแบบการแสดงศักยภาพความถนัด

ตามเง่ือนไขสถานการณ

Unit of Potential and Competency (หนวยศักยภาพความถนัด)

(Unit of Potential and Competency)

นําไปใชเขียนผลการเรียนรู

เน้ือหาสาระ

1. แปลความหมายคําศัพท

2. ตีความหมายคําและวลี

3. อธิบายประโยคแสลง
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พ้ืนฐานวิทยาศาสตรสุขภาพ

ความถนัดทางสาขาวิชา

ศักยภาพ

1. คิดแบบนักวิทยาศาสตร

2. แกปญหาแบบนักวิทยาศาสตร

3. ทักษะการอานบทความแบบนักวิทยาศาสตร

กระบวนการทํางานใหไดศักยภาพตามรูปแบบรูปแบบการแสดงศักยภาพความถนัด

ตามเง่ือนไขสถานการณ

Unit of Potential and Competency (หนวยศักยภาพความถนัด)

(Unit of Potential and Competency)

นําไปใชเขียนผลการเรียนรู

เน้ือหาสาระ

1. ชีววิทยา

2. เคมี

3. ฟสิกส

4. โลก ดาราศาสตรและอวกาศ
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พ้ืนฐานวิชาชีพครู

ความถนัดทางสาขาวิชา

ศักยภาพ

ความสามารถในการอาน และคิดวิเคราะหบทความ

ในวิชาชีพครู

กระบวนการทํางานใหไดศักยภาพตามรูปแบบรูปแบบการแสดงศักยภาพความถนัด

ตามเง่ือนไขสถานการณ

Unit of Potential and Competency (หนวยศักยภาพความถนัด)

(Unit of Potential and Competency)

นําไปใชเขียนผลการเรียนรู

เน้ือหาสาระ

ความรูทั่วไปในบริบทของการเปนครู
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พ้ืนฐานศิลปกรรมศาสตร

ความถนัดทางสาขาวิชา

ศักยภาพ

1. การรับรู

2. การคิดวิเคราะห

3. ความคิดสรางสรรค

กระบวนการทํางานใหไดศักยภาพตามรูปแบบรูปแบบการแสดงศักยภาพความถนัด

ตามเง่ือนไขสถานการณ

Unit of Potential and Competency (หนวยศักยภาพความถนัด)

(Unit of Potential and Competency)

นําไปใชเขียนผลการเรียนรู

เน้ือหาสาระ

1. ทัศนศิลป

2. ดนตรี

3. นาฏศลิป
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พ้ืนฐานภาษาฝร่ังเศษ

ความถนัดทางสาขาวิชา

ศักยภาพ

1. ความสามารถในการอานจับใจความ

2. ความสามารถในการตีความ

3. ความสามารถในการขยายความ และสรุปความ

4. ความสามารถในการส่ือสาร

5. ทักษะการเขียน

6. การใชภาษาในเชิงอาชีพ

กระบวนการทํางานใหไดศักยภาพตามรูปแบบรูปแบบการแสดงศักยภาพความถนัด

ตามเง่ือนไขสถานการณ

Unit of Potential and Competency (หนวยศักยภาพความถนัด)

(Unit of Potential and Competency)

นําไปใชเขียนผลการเรียนรู

เน้ือหาสาระ

1. คําศัพทพื้นฐาน (Lexique)

2. ไวยากรณและโครงสราง (Grammaire)

3. สํานวนในสถานการณตางๆ (Socio-cultural)

4. วัฒนธรรมฝรั่งเศส และฝรั่งเศสปจจุบัน 

(Pronociation)
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พ้ืนฐานภาษาเยอรมัน

ความถนัดทางสาขาวิชา

ศักยภาพ

1. ความสามารถในการใชภาษาเยอรมันใน

สถานการณตางๆ ใหถูกตองเหมาะสม และสํานวน

2. ความสามารถในการอานจับใจความ การตีความ 

การขยายความและการสรุปความ (Cloze-Test, 

Lesetext)

กระบวนการทํางานใหไดศักยภาพตามรูปแบบรูปแบบการแสดงศักยภาพความถนัด

ตามเง่ือนไขสถานการณ

Unit of Potential and Competency (หนวยศักยภาพความถนัด)

(Unit of Potential and Competency)

นําไปใชเขียนผลการเรียนรู

เน้ือหาสาระ

1. คําศัพทพื้นฐานระดับมัธยมปลาย 

(Grundwortschatz)

2. ไวยากรณและโครงสราง (Grammatik)

3. วัฒนธรรม ชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียม

ประเพณี (Brauchtum)
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พ้ืนฐานภาษาญี่ปุน

ความถนัดทางสาขาวิชา

ศักยภาพ

1. ความสามารถในการส่ือสาร

2. ความสามารถในการเขียน

3. ความสามารถในการอาน

กระบวนการทํางานใหไดศักยภาพตามรูปแบบรูปแบบการแสดงศักยภาพความถนัด

ตามเง่ือนไขสถานการณ

Unit of Potential and Competency (หนวยศักยภาพความถนัด)

(Unit of Potential and Competency)

นําไปใชเขียนผลการเรียนรู

เน้ือหาสาระ

1. คําศัพทพื้นฐาน

2. คันจิข้ันพื้นฐาน

3. ไวยากรณข้ันพื้นฐาน

4. สํานวนข้ันพื้นฐานทั่วไปในชีวิตประจําวัน

5. ญีปุนศึกษา
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พ้ืนฐานภาษาจีน

ความถนัดทางสาขาวิชา

ศักยภาพ

1. ความสามารถในการส่ือสาร

2. ความสามารถในการเขียน

3. ความสามารถในการอาน

กระบวนการทํางานใหไดศักยภาพตามรูปแบบรูปแบบการแสดงศักยภาพความถนัด

ตามเง่ือนไขสถานการณ

Unit of Potential and Competency (หนวยศักยภาพความถนัด)

(Unit of Potential and Competency)

นําไปใชเขียนผลการเรียนรู

เน้ือหาสาระ

1. คําศัพท

2. ไวยากรณและโครงสราง

3. สํานวน
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พ้ืนฐานภาษาอาหรับ

ความถนัดทางสาขาวิชา

ศักยภาพ

1. ความสามารถในการส่ือสารตามสถานการณ

2. ความสามารถในการแยกแยะ

3. ความสามารถในการพูด อาน เขียน ทักษาทาง

ภาษาอาหรับ

กระบวนการทํางานใหไดศักยภาพตามรูปแบบรูปแบบการแสดงศักยภาพความถนัด

ตามเง่ือนไขสถานการณ

Unit of Potential and Competency (หนวยศักยภาพความถนัด)

(Unit of Potential and Competency)

นําไปใชเขียนผลการเรียนรู

เน้ือหาสาระ

1. ไวยากรณ

2. วัฒนธรรมการใชภาษาอาหรับ-ไทย

3. คําศัพท

4. ความเขาใจภาษา

10
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พ้ืนฐานภาษาบาลี

ความถนัดทางสาขาวิชา

ศักยภาพ

1. ความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห และ

ตีความ

2. ความสามารถในการแปลความ

3. ความสามารถในการอาน เขียน

กระบวนการทํางานใหไดศักยภาพตามรูปแบบรูปแบบการแสดงศักยภาพความถนัด

ตามเง่ือนไขสถานการณ

Unit of Potential and Competency (หนวยศักยภาพความถนัด)

(Unit of Potential and Competency)

นําไปใชเขียนผลการเรียนรู

เน้ือหาสาระ

1. คําศัพทพื้นฐาน

2. ไวยากรและโครงสราง

3. ความเขาใจภาษา

10
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1. กําหนดรหัส ชื่อวิชาความถนัดทางแผนการเรียน และศักยภาพ

2. กําหนดรูปแบบการแสดงศักยภาพความถนัดตามเง่ือนไขสถานการณ 

ใชเทคนิคผูเชี่ยวชาญจากกลุมสาระการเรียนรู โดยการรับรองจาก

ภาควิชาของมหาวิทยาลัย ใหเขียนแสดงพฤติกรรมท่ีทําใหเกิดศักยภาพ

3. กําหนดกระบวนการทํางานใหไดมาซึ่งศักยภาพตามรูปแบบ ใหเขียน

แสดงพฤติกรรมท่ีทําใหเกิดรูปแบบการแสดงศักยภาพความถนัดตาม

เง่ือนไขสถานการณ และตามดวยสถานการณความรูท่ีนําไปใชอธิบาย

พฤติกรรม

ขั้นท่ี 1 วางแผนการจัดกิจกรรม

ของหนวยศักยภาพความถนัด
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1. กําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานของแตละกระบวนการของรูปแบบของ

สถานการณหลัก เขียนในรูปกิจกรรมการทํางานท่ีเปนขั้นตอนและ

เทคนิควิธีการของการไดมาซึ่งกระบวนการ

2. กําหนดผลสําเร็จของกระบวนการทํางานใหไดศักยภาพตามรูปแบบ   

ในชองหลักฐานผลความสําเร็จ 

3. เขียนหัวขอความรูท่ีนํามาใชอธิบายกิจกรรมการทํางานท่ีสงผลตอ

กระบวนการทํางาน ในชองหลักฐานความรู เพ่ือใชตรวจสอบผล

ความสําเร็จ

ข้ันท่ี 2 กําหนดข้ันตอน เทคนิควิธีการ และหลักฐาน

เพ่ือใชประเมินผล
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ท่ี กระบวนการ ขอบเขตการปฏบิัตงิาน

ขั้นตอนและเทคนิควิธีการ

เกณฑการประเมิน เคร่ืองมือ 

อุปกรณ 

นักเรียน

หลักฐาน

ความรู ทักษะ คุณลักษณะ ความรู ผลสําเร็จ

1 กระบวนการ

(เวลา ... นาที)

1.1

1.2

1.3

หนวยศักยภาพความถนัดยอย

เคร่ืองมือวัดผลประเมินผลส่ือ อุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวกของครู
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1. กําหนดระดับพฤติกรรมดานความรูท่ีจะนําไปใชวัดผลหลักฐานความรู 

ระดับ ความจํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา

2. กําหนดระดับพฤติกรรมการปฏิบัติข้ันทักษะกระบวนการของกิจกรรม

การทํางานท่ีจะนําไปใชตรวจสอบการไดมาหรือคุณภาพของผล

ความสําเร็จตามหลักฐาน ระดับ ทําไดตามแนวทาง ทําไดสําเร็จถูกตอง 

ทําสําเร็จและนําความรูมาอธิบายได ประยุกตไดตามเง่ือนไข เกิด

ความคิดเชิงสรางสรรคพัฒนานเทคนิควิธีการได    

3. กําหนดคุณลักษณะนิสัยของการทํางานท่ีเกิดจากการเลือกใชเทคนิค

วิธีการทํางานท่ีเปนผลตอเน่ืองจากข้ันทักษะกระบวนการ

ข้ันท่ี 3 กําหนดเกณฑการประเมินผล ท่ีเปนระดับของพฤติกรรมดานการ

ปฏิบัติ ดานความรู และเขียนคุณลักษณะนิสัยการทํางานท่ีเกิดขึ้น
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1. กําหนดเคร่ืองมือท่ีใชประเมินหลักฐานผลความสําเร็จ เปนการประเมิน

จากขั้นกระบวนการทํางาน หรือจากตัวผลงาน หรือท้ังกระบวนการ

และผลงาน เชน แบบตรวจสอบรายงาน แบบประเมินคุณภาพของ

ผลงาน

2. กําหนดเคร่ืองมือวัดผลหลักฐานความรูท่ีเปนไปตามระดับพฤติกรรมใน

ชองเกณฑ เชน แบบอัตนัย ปรนัย เติมคํา จับคู    

3. กําหนดเกณฑและเคร่ืองมือประเมินคุณลักษณะนิสัยของการทํางาน   

ท่ีตองสัมพันธกับเทคนิควิธีการทํางานท่ีใชทํากิจกรรมการทํางาน

ข้ันท่ี 4 กําหนดเคร่ืองมือประเมินผลความสําเร็จ วัดผลความรู และ

ประเมินคุณลักษณะนิสัยการทํางาน
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1. กําหนดเคร่ืองมือปฏิบัติงานของนักเรียนท่ีสอดคลองกับกิจกรรมการ

ทํางาน และเทคนิควิธีการท่ีครูหรือนักเรียนเลือกใช

2. กําหนดเคร่ืองมือส่ือสิ่งอํานวยความสะดวกของครู เชน ใบกิจกรรม 

แหลงความรู หรือใบความรู สื่อสรางความรูความเขาใจ อุปกรณท่ีใช

สื่อสารอํานวยความสะดวก สถานท่ี เทคโนโลยีเพ่ือการอํานวยความ

สะดวก

ข้ันท่ี  กําหนดเคร่ืองมือปฏิบัติงานของนักเรียน 

และส่ือสิ่งอํานวยความสะดวกของครู
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การเขียนคําอธิบายรายวิชา

o สวนที่ 1 รหัสวิชา รายวิชา ชั้น กลุมสาระการเรยีนรู 

จํานวนชั่วโมง/หนวยกิต

o สวนที่ 2 สาระเน้ือหา ใหนํากระบวนการทํางานใหได

ศักยภาพตามรูปแบบมาเขียนเปนความเรียง

ตอเน่ืองกัน

o สวนที่ 3 ผลการเรยีนรู ใหนํารูปแบบการแสดง

ศักยภาพความถนัดตามเงื่อนไขสถานการณมาเขียน 
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รหัสวิชาของรายวิชา (ตัวอักษรและตัวเลข 6 หลัก)

o หลักท่ี 1 เปน รหัสตัวอักษรแสดงกลุมสาระการเรียนรู ซึ่งกําหนด

รหัสตัวอักษรแสดงกลุมสาระการเรียนรู 

o หลักท่ี 2 เปน รหัสตัวเลขแสดงระดับการศึกษา เปน 3 ตัว

o หลักท่ี 3 เปน รหัสตัวเลขแสดงปท่ีเรียนของรายวิชา ซึ่งสะทอนระดับ

ความรูและทักษะในรายวิชาท่ีกําหนดไวในแตละป เปน 7 ตัว

o หลักท่ี 4 เปน รหัสตัวเลขแสดงประเภทของรายวิชาพ้ืนฐาน และเพ่ิมเติม 

ซึ่งกําหนดรหัสตัวเลขไว 2 ตัว 

o หลักท่ี 5 และ 6 เปน รหัสตัวเลขแสดงลําดับของรายวิชาแตละกลุมสาระ

การเรียนรูในป/ระดับการศึกษาเดียวกัน ในระดับประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนตน หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจํานวนตั้งแต 01-99 
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ระบบการเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา
(TCAS: Thai University Central Admission System)

o รอบที่ ๑ การรับดวยแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)

o รอบที่ ๒ การรับแบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติและขอเขียน

o รอบที่ ๓ การรับตรงรวมกัน หรือ กสพท. (กลุมสถาบัน
แพทยศาสตรแหงประเทศไทย) เลือก ๓ สาขาวิชา โดยไมมี
ลําดับ

o รอบที่ ๔ การรับ Admission

o รอบที่ ๕ การรับตรงแบบอิสระ (รอบเก็บตก)
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๑.การรับดวยแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)
๑. ผลงานเชิงนวัตกรรม ตามแผนการเรียนกลุมความถนัดทางสาขาวิชา

๒. เรียงความหรือบทความที่แสดงถึงจินตนาการความชํานาญ
เช่ียวชาญในผลงานและสาขาวิชาชีพ 

๓. ผลประเมินคุณลักษณะนสิัยการทํางานการพัฒนาผลงาน และการ
รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน การบําเพ็ญสาธารณะประโยชนเพ่ือสังคม

๔. ระดับผลการเรียนความถนัดรายวิชาตามแผนการเรียน ระดับผลการ
เรียน ๙ กลุมวิชาสามญั GPAX และ O-NET

๕. ผลสํารวจความสนใจ ผลประเมินบุคลิกภาพ และความถนัด ดาน
อาชีพ

๖. ใบรับรองระยะเวลาการผานฝกประสบการณดานอาชีพ
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๒.การรับแบบโควตา

๑. เปนตามขอตกลงโควตาโรงเรยีนเครือขาย 
และโครงการความสามารถพิเศษ ในเขตพื้นที่ 
หรือภาค

๒. ยืนคะแนน GAT / PAT

๓. ยื่นคะแนน ๙ วิชาสามัญ

๔. สอบปฏิบัติ และขอเขียน ตามขอตกลง
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๓.การรับตรงรวมกัน หรือ กสพท. 
๑. วิชาเฉพาะ หรือ วิชาความถนัดแพทย ๓๐%

(๑) เชาวปญญา เชน คณิตศาสตร อนุกรมเลข อนุกรมภาพ การอานจับ
ใจความ

(๒) จริยธรรมทางการแพทย ซึ่งไมไดสอนในหองเรียน

(๓) ทักษะการเชื่อมโยง แบบ GAT

๒. วิชาสามัญ ๗ วิชา ๗๐%

วิทยาศาสตร (ฟสิกส เคมี ชีวะ) ๔๐% คณิตศาสตร๑. ๒๐% ภาษาอังกฤษ 
๑๐% สังคมศึกษา ๑๐% เกณฑสอบเทากับหรือมากกวา ๓๐%

๓. O-NET ม.๖ ไมนํามาคิดคะแนน แตตองทําคะแนนรวมทุกรายวิชาไมต่ํากวา 
๖๐%
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๔.การรับ Admission

o เลือกได 4 สาขาวิชา แบบมีลําดับ 

o ใชเกณฑคาน้ําหนักตามท่ีประกาศไวลวงหนา 3 ป

o รายวิชาความถนัดท่ัวไป (GAT: General Aptitude Test)

o ความถนัดภาษาไทย เปนความสามารถในการอาน เขียน 

คิดวิเคราะห และแกปญหา

o ความถนัดภาษาอังกฤษ เปนความสามารถในการสื่อสาร

ดวยภาษาอังกฤษ (การพูด, คําศัพท, โครงสรางและการ

เขียน และการอาน)

o รายวิชาความถนัดทางสาขาวชิา (PAT: Professional and 

Academic Aptitude Test) 
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แนวทางจัดทาํรายวิชาความถนัดทางสาขาวิชา ม.ปลาย

รายวิชาความถนัดทางสาขาวิชา

o GAT: General Aptitude Test

o PAT: Professional and Academic Aptitude Test

รายวิชาสรางประสบการณสาขาวิชาชีพ ชั้น ม.๖

o โครงงาน หรือศึกษาคนควาอิสระ

o ฝกประสบการณดานอาชีพ อยางนอย ๑.๐ หนวยกิต
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GAT: General Aptitude Test

สอบ 3 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 300 คะแนน

การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยใหประสบ
ความสําเร็จ มี 2 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 คือ ความสามารถในการอาน เขียน คิดวิเคราะห 
และแกปญหา คะแนนเต็ม 150 คะแนน เวลา 1.5 ชั่วโมง

สวนท่ี 2 คือ ความสามารถในการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษ 
(การพูด, คําศัพท, โครงสรางและการเขียน และการอาน) 
คะแนนเต็ม 150 คะแนน เวลา 1.5 ชั่วโมง

117



PAT: Professional and Academic Aptitude Test

สอบวิชาละ 3 ช่ัวโมง คะแนนเต็ม 300 คะแนน
มี 7 ประเภท

PAT 1 คือ ความถนัดทางคณิตศาสตร    (รหัสวิชา 71)
PAT 2 คือ ความถนัดทางวิทยาศาสตร    (รหัสวิชา 72)
PAT 3 คือ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร    (รหัสวิชา 73)
PAT 4 คือ ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร  (รหัสวิชา 74)
PAT 5 คือ ความถนัดทางครู (รหัสวิชา 75)
PAT 6 คือ ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร    (รหัสวิชา 76)
PAT 7 คือ ความถนัดในการเรียนภาษาตางประเทศ 

PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส  (รหัสวิชา 77) PAT 7.4 ภาษาจีน  (รหัสวิชา 80)
PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน  (รหัสวิชา 78) PAT 7.5 ภาษาอาหรับ (รหัสวิชา 81)
PAT 7.3 ภาษาญี่ปุน  (รหัสวิชา 79) PAT 7.6 ภาษาบาลี   (รหัสวิชา 82)
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กลุมที่ 1  วิทยาศาสตรสุขภาพ

1.1  สัตวแพทยศาสตร  สหเวชศาสตร  สาธารณสุข
ศาสตร  เทคนิคการแพทย  วิทยาศาสตรการกีฬา

GPAX 20 % O-NET 30 % GAT 20 % PAT2  30 %

1.2  ทันตแพทยศาสตร  พยาบาลศาสตร

GPAX 20 % O-NET 30 % GAT 30 % PAT2  20 %

1.3  เภสัชศาสตร

GPAX 20 % O-NET 30 % GAT 30 % PAT2  20 %
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กลุมที่ 2  วิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ

2.1  วิทยาศาสตร  ทรัพยากรธรรมชาติ 

GPAX 20 % O-NET 30 % GAT 10 % 

PAT1 10 % PAT2 30 %

2.2  เทคโนโลยีสารสนเทศ  

GPAX 20 % O-NET 30 % GAT 10 % 

PAT1 20 % PAT2 20 %
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กลุมที่ 3 วิศวกรรมศาสตร

วิศวกรรมศาสตร

GPAX 20 % O-NET 30 % GAT 15 % 

PAT2 15 % PAT3 20 %
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กลุมที่ 4  สถาปตยกรรมศาสตร

สถาปตยกรรมศาสตร 

GPAX 20 % O-NET 30 % GAT 10 % 

PAT4 40 %
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กลุมที่ 5  เกษตรศาสตร

เกษตรศาสตร  อุตสาหกรรมเกษตร  วนศาสตร  
เทคโนโลยีการเกษตร

GPAX 20 % O-NET 30 % GAT 10 % 

PAT1 10 % PAT2 30 %
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กลุมที่ 6 บริหารธุรกิจ  พาณิชยศาสตร  การบัญชี  
การทองเที่ยวและโรงแรม  และเศรษฐศาสตร

6.1 บริหารธุรกิจ  พาณิชยศาสตร  การบัญชี  
เศรษฐศาสตร 

GPAX 20 % O-NET 30 % GAT 30 % PAT1 20 % 

6.2 การทองเที่ยวและโรงแรม 

รูปแบบที่ 1 GPAX 20 % O-NET 30 % GAT 50 % 

รูปแบบที่ 2 GPAX 20 % O-NET 30 % GAT 40 % PAT7 10 % 
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กลุมที่ 7 ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร/
พลศึกษา/สุขศึกษา

รูปแบบที่ 1

GPAX 20 % O-NET 30 % GAT 20 % 

PAT5 30 % 

รูปแบบที่ 2   

GPAX 20 % O-NET 30 % GAT 10 % 

PAT5 20 % PAT อื่นเลือก 1 วิชา 20 %
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กลุมที่ 8  ศิลปกรรมศาสตร

วิจิตรศิลป  ศิลปะประยุกต ดุริยางคศิลป  และนาฏศิลป

GPAX 20 % O-NET 30 % GAT 10 % 

PAT6 40 % 
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กลุมที่ 9  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

นิเทศศาสตร  วาสารศาสตร  อักษรศาสตร  ศิลปศาสตร  
มนุษยศาสตร  รัฐศาสตร  นิติศาสตร  สังคมวิทยา  สังคม
สงเคราะหศาสตร

9.1  พ้ืนฐานวิทยาศาสตร

GPAX 20 % O-NET 30 % GAT 30 % PAT1 20 % 

9.2  พ้ืนฐานศิลปะศาสตร

รูปแบบท่ี 1 GPAX 20 % O-NET 30 % GAT 50 %

รูปแบบท่ี 2 GPAX 20 % O-NET 30 % GAT 30 % 

PAT7 เลือก 1 วิชา 20 %
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ความสามารถใน

การปฏิบัติ (ผลงาน)

- วัดผลคุณภาพ

ผลงาน

มาตรฐานสมรรถนะความถนัด (Competency and Potential Standard)

ทําอะไรได
(หนวย

สมรรถนะ)

ใชความสามารถนําความรูเกา ความรูใหม ประยุกต อธิบาย แกปญหา

หรือ ผลการเรียนรู (Performance Outcome) เปนทักษะ/กระบวน

การณ ความรู คุณลักษณะอันพึงประสงค

(กิจกรรมการทํางาน)ความสามารถในการนํา

ความรูมาอธิบาย

ประยุกตใชทํางาน

ใชทักษะ/

กระบวนการอะไร

(สมรรถนะยอย)

ทักษะการจัดการ (Task Management Skills)

- วัดผลการประยุกตใชความรูเกา กับความรูใหม

- วัดผลการจัดทํากิจกรรมใน แตละกระบวนการปฏิบัติ

ทักษะการคาดการณ อุปสรรคและปญหา (Contingency Skill)

- วัดผลการใชความรูแกปญหา

- วัดผลกระบวนการปฏิบัติ

ทักษะบทบาททางสังคม และความรับผิดชอบ กับกระบวนการทํางาน

เก่ียวของกับบุคคล และสภาพสิ่งแวดลอม (Job/Role Environment)

- วัดผลคุณลักษณะธรรมชาติงาน

- วัดผลคุณลักษณะตามหลักสูตร

มีขอบขายและเง่ือนไขอะไร

เปนขอกําหนด และขอจํากัด ของวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ สถานที่

บุคคล และสภาพสิ่งแวดลอม

Standard and Criteria (ศักยภาพความถนัดทางสาขาวิชา)

Conditions / Range of Variables

Element of Competence

ภารงานยอย (Task)

ขอบขายงาน

(Broad Area of Job)

กิจกรรมยอย (Sub-Task)ผลการเรียนรู (Learning Outcome)

การประเมินผลแบบฐานสมรรถนะ (Competency Based Assessment)

Unit of Competence

ทักษะภาระงาน (Task 

Skills)

- วัดผลชิ้นงาน

- วัดผลกระบวนการ 

ปฏิบัติ

ณรงค  เพชรล้ํา  สํานักบริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย  สพฐ.  ศธ.
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การวิเคราะหขอบเขตความรูความถนัดทางสาขาวิชาที่นําไปใชกบัรูปแบบศักยภาพ

กลุมสาขาวิชา

ความถนัดทาง

วิศวกรรมศาสตร

วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร

วิชาความถนัดทางภาษาอังกฤษ

วิชาความถนัดทางภาษาไทย

วิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร

ชื่อรูปแบบศักยภาพ 1

ชื่อรูปแบบศักยภาพ 2

ชื่อรูปแบบศักยภาพ 3

ชื่อรูปแบบศักยภาพ 4ชื่อรูปแบบศักยภาพลัก 5

กจิกรรมการทํางาน (ขอบเขตความรูท้ีนํ่าไปใชก้บัขัน้ตอนและเทคนคิวธิกีาร)กระบวนการแสดงศกัยภาพ

กระบวนการ 1

กระบวนการ 2

กระบวนการ 3

กระบวนการ...
ณรงค  เพชรลํ้า  สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  สพฐ.  ศธ.
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โครงงานเปนฐาน 

การเรียนรูเปนผูประกอบการทําธุรกิจพอเพียง
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 กลุมลูกคา CS

ทําใหใคร ? คือ

กลุมลูกคา มีความ

หลากหลายใน เพศ อายุ 

การเรียน การทํางาน     

ที่อยูอาศัย                    

ลักษณะการใชชีวิต

1.1 ปญหาและความตองการ

ความขาดแคลน ความไมสะดวก ความตองการที่มากไปกวาเดิม

1.2 วิธีการแกปญหาสนองความตองการ

ผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการ ใชทดแทน และอํานวยความสะดวก

 คุณคาสินคา

และบริการ VP

ทําสินคาอะไร ? คือ
คุณคาที่นํามาเสนอ

มีคุณคาที่เพียงพอกบัลูกคา

หรือไม ไดแก ไอเดียที่บอก

คุณคาสินคา และทําไดดีกวา

ของเดิม เชนความใหมสด แบบ

แตกตาง ลดความเส่ียง ความ

สะดวกสบายในการใชงาน 

 ความสัมพันธกับลกูคา

CR ทําใหใคร ? คือ

สายสัมพนัธลูกคา 

การใหความชวยเหลอืสวนบุคคล 

แบบอัตโนมัต ิสรางชุมชน พูดคุยกับ

 ชองทางเขาถึงลูกคา CN

ทําใหใคร ? คือ หนาราน ตัวแทน

สรางการรบัรู ประเมินและสนิใจ ซ้ือ

จากทางใด สงชองทางไหน การดแูล 

 พันธมิตร หุนสวน KP

ทําอยางไร ? คือ

หุนสวนหลัก เพิ่มประสิทธิภาพ

การทํางาน เสริมในสวนที่ทํา

ไมได เชน หุนสวนที่ไมใชคูแขง 

หุนสวนที่เปนคูแขง หุนสวนที่

รวมกลุมเกิดธุรกิจใหม หุนสวน

แบบพึ่งพาเพื่ออยูรอด

 กิจกรรมหลกั KA

ทําอยางไร ? คือ

งานหลักท่ีทําเทียบกับคูแขง 

การผลิต Solution ใหมๆ 

รูปแบบการใหบรกิาร

 ทรัพยากรหลกั KR

ทําอยางไร ? คือ

คน เงิน สถานท่ี สิ่งของ ไดแก 

ทรัพยากรท่ีมีอยู วัตถุดิบ อุปกรณ 

ขอมูล เทคนิค

 โครงสรางตนทุน CS

คุมคาหรือไม ?  คือ

ตนทุนขับเคลื่อนธุรกิจ ไดแก คาแรง คาวัสดุ และคาทําการตลาด เชน PR AD

 รายไดหลัก RS

คุมคาหรือไม ?  คือ

รูปแบบรายไดจาก การขาย คาบริการ คาสมาชิก คาเชา คาอนุญาตใหใชสิทธ์ิ131



ณรงค  เพชรลํ้า  สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  สพฐ.  ศธ.

2. ตรวจสอบประเด็นความตองการของกลุมเปาหมาย 

3. ออกแบบคุณคาของนวัตกรรมที่แตกตางดีกวาใชแกปญหา สนองความตองการ

กลุมเปาหมาย

8. ระดมทุน ลดตนทุนการผลิตนวัตกรรมกับพันธมิตร และหุนสวน

6. ออกแบบกิจกรรมสําคัญและกระบวนการพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ สินคา 

และบริการ

7. เลือกใชทรัพยากร วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ คน การพัฒนาและผลิตนวัตกรรม

9. คิดโครงสรางตนทุนการผลิตนวัตกรรม

4. เลือกชองทางติดตอสื่อสารคุณคานวัตกรรมไปยังกลุมเปาหมาย

5. ผูกสัมพันธทํากิจกรรมทดสอบความพึงพอใจรวมกับ กลุมเปาหมาย

10. ทําประมาณการรายรับและราคาตอหนวย เทียบกับตนทุนตอหนวย และเงินทุน

หมุนเวียน

1. สํารวจกลุมเปาหมายของปญหาและความ

ตองการ (Who: ทําใหใคร)

2. กําหนดประเด็นคุณคาที่ดีเหนอืกวาของ

นวัตกรรม ผลิตภัณฑ สินคา และบริการ 

(What: ทําอะไร)

3. ออกแบบ และกระบวนการพัฒนานวัตกรรม 

ผลิตภัณฑ สินคา บริการ (How: ทําอยางไร)

1. สํารวจกลุมเปาหมายของปญหา ในชุมชนทองถ่ิน 

4. คิดตนทุน และรายไดการประกอบการ     

ทําธุรกิจ (Money: เงินที่เก่ียวของ)

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โครงงานเปนฐาน 

การเรียนรูเปนผูประกอบการทําธุรกิจพอเพียง

ภารกิจหลัก ภารกิจยอย (รูปแบบหนวยฐานสมรรถนะ)

1
3
2



1. กําหนดภารกิจหลักในการทําใหเกิดผลงานเชิงนวัตกรรม ใชเทคนิคการ

ถอดประสบการณ เลาเร่ือง สัมภาษณ และซักถาม ผูเชี่ยวชาญท่ีเปน

เจาของผลงานเดิม

2. ปรับภารกิจหลักเปนสมรรถนะหลัก ตองเขียนเปนรูปวลีท่ีข้ึนตนดวย

พฤติกรรมการกระทํา 

3. แตกกระบวนการของภารกิจหลัก เปนภารกิจยอย ใชเทคนิคการถอด

ประสบการณ สัมภาษณ และซักถาม ผูเชี่ยวชาญท่ีเปนเจาของผลงาน

เดิม พรอมปรับใหเปนสมรรถนะยอยท่ีขึ้นตนดวยพฤติกรรมการกระทํา

ณรงค  เพชรลํ้า  สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  สพฐ.  ศธ.

ขั้นท่ี 1 วางแผนการจัดกิจกรรม

ของหนวยฐานสมรรถนะ



1. กําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานของแตละสมรรถนะยอย เขียนในรูป

กิจกรรมการทํางานท่ีเปนข้ันตอนและเทคนิควิธีการของการไดมาซึ่ง

ผลงานหรือชิ้นงานของสมรรถนะยอย ใชเทคนิคการสัมภาษณ ซักถาม 

และใหผูเชี่ยวชาญเจาของผลงานตรวจสอบยืนยัน พรอมกับคํานวณ

ระยะเวลาการทํากิจกรรม

2. กําหนดผลงานหรือชิ้นงานของภารกิจยอยหรือสมรรถนะยอยในชอง

หลักฐานผลงานเพ่ือใชประเมินผลงาน 

3. เขียนหัวขอความรูท่ีนํามาใชอธิบายกิจกรรมการทํางานท่ีสงผลตอ

กระบวนการของสมรรถนะยอยในชองหลักฐานความรู เพ่ือใชวัดผล

ความรู
ณรงค  เพชรลํ้า  สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  สพฐ.  ศธ.

ขั้นท่ี 2 กําหนดขั้นตอน เทคนิควิธีการ และ

หลักฐานเพ่ือใชประเมินผล



1. กําหนดระดับพฤติกรรมดานความรูท่ีจะนําไปใชวัดผลหลักฐานความรู 

ระดับ ความจํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา

2. กําหนดระดับพฤติกรรมการปฏิบัติข้ันทักษะกระบวนการของกิจกรรม

การทํางานท่ีจะนําไปใชตรวจสอบการไดมาหรือคุณภาพของผลงาน

ตามหลักฐาน ระดับ ทําไดตามแบบ ทําเปนมีคุณภาพเหมือนแบบ ทํามี

คุณภาพและนําความรูมาอธิบายได ประยุกตไดตามเงือนไข เกิด

ความคิดเชิงสรางสรรคพัฒนานวัตกรรม    

3. กําหนดคุณลักษณะนิสัยของการทํางานท่ีเกิดจากการเลือกใชเทคนิค

วิธีการทํางานท่ีเปนผลตอเน่ืองจากข้ันทักษะกระบวนการ

ณรงค  เพชรลํ้า  สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  สพฐ.  ศธ.

ข้ันท่ี 3 กําหนดเกณฑการประเมินผล ท่ีเปนระดับของพฤติกรรมดานการ

ปฏิบัติ ดานความรู และเขียนคุณลักษณะนิสัยการทํางานท่ีเกิดขึ้น



1. กําหนดเคร่ืองมือท่ีใชประเมินหลักฐานผลงาน เปนการประเมินจากขั้น

กระบวนการทํางาน หรือจากตัวผลงาน หรือท้ังกระบวนการและ

ผลงาน เชน แบบตรวจสอบรายงาน แบบประเมินคุณภาพของผลงาน

2. กําหนดเคร่ืองมือวัดผลหลักฐานความรูท่ีเปนไปตามระดับพฤติกรรมใน

ชองเกณฑ เชน แบบอัตนัย ปรนัย เติมคํา จับคู    

3. กําหนดเกณฑและเคร่ืองมือประเมินคุณลักษณะนิสัยของการทํางานท่ีท่ี

ตองสัมพันธกับเทคนิควิธีการทํางานท่ีใชทํากิจกรรมการทํางาน

ณรงค  เพชรลํ้า  สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  สพฐ.  ศธ.

ข้ันท่ี 4 กําหนดเคร่ืองมือประเมินผลงาน วัดผลความรู และประเมิน

คุณลักษณะนิสัยการทํางาน



1. กําหนดเคร่ืองมือปฏิบัติงานของนักเรียนท่ีสอดคลองกับกิจกรรมการ

ทํางาน และเทคนิควิธีการท่ีครูหรือนักเรียนเลือกใช

2. กําหนดเคร่ืองมือส่ือสิ่งอํานวยความสะดวกของครู เชน ใบกิจกรรม 

แหลงความรู หรือใบความรู สื่อสรางความรูความเขาใจ อุปกรณท่ีใช

สื่อสารอํานวยความสะดวก สถานท่ี เทคโนโลยีเพ่ือการอํานวยความ

สะดวก

ณรงค  เพชรลํ้า  สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  สพฐ.  ศธ.

ข้ันท่ี  กําหนดเคร่ืองมือปฏิบัติงานของนักเรียน 

และส่ือสิ่งอํานวยความสะดวกของครู



ท่ี สมรรถนะยอย

(EOC)

ขอบเขตการปฏบิัตงิาน

(R)

เกณฑการประเมิน (PC) เคร่ืองมือ 

อุปกรณ 

นักเรียน

หลักฐาน (EV)

ความรู ทักษะ คุณลักษณะ ความรู ผลงาน

1 สํารวจ

กลุมเปาหมาย

ของปญหา ใน

ชุมชนทองถ่ิน  

(เวลา 60 นาที)

1.1 วางแผนเสนทางเดินทางสํารวจลงแผนที่

เดินทางรวมกับเพื่อน 3-5 คน

1.2 กําหนดประเดน็เคาโครงคําถาม บท

สัมภาษณ และพิกัดตําแหนงการสํารวจ

1.3 สํารวจเก็บขอมูล ใชกระบวนการสังเกต 

สัมภาษณ บันทึกขอมูลจํานวนปญหา และความ

ตองการ และบันทึกภาพ และวิดีโอ ของ

กลุมเปาหมายผูผลิต ผูจัดจําหนาย ผูบริโภค 

และผูเก่ียวของอื่น

การนําไปใช

ของ

กระบวนการ

สังเกต การ

จัดระบบขอมูล 

การต้ังประเด็น

คําถาม และ

สมมติฐาน

คําตอบ

1.ส่ือสารดวย

การพูด

สอบถาม

2.นําเสนอโดย

ใชเทคโนโลยี

ที่หลากหลาย

มีเหตุผลและ

ตระหนักใน

ภาพแวดลอม

ชุมชน

1. สมุดบันทึก 

และอุปกรณ

เครื่องเขียน

2. 

คอมพิวเตอร

และอุปกรณ

เชื่อมตอ 

3. Application 

google map

4. เครื่อง

บันทึกเสียง 

ภาพ และวิดีโอ

1. ความรู

กระบวนการ

ทาง

วิทยาศาสตร 

(ว 8.1)

2. ความรูการ

ใชเทคโนโลยี

google map

1.พิกัดการ

สํารวจบนแผนที่

เดินทาง

2. ขอมูลปญหา

ความตองการ 

ภาพถาย วิดีโอ 

ของ

กลุมเปาหมาย

ผูผลิต ผูจัด

จําหนาย 

ผูบริโภค 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โครงงานเปนฐาน/การเรียนรูเปนผูประกอบการทําธุรกิจพอเพียง

เคร่ืองมือวัดผลและแนวทางการประเมินผล

1. แบบตรวจสอบรายการการวางพิกัด

ตําแหนง และเคาโครงบทสัมภาษณ

2. แบบรายงานการไดมาซึง่พิกัดตําแหนง 

และแรงจูงใจในส่ิงที่ตองการสํารวจ

ส่ือ วัสดุ อุปกรณ สถานที่ ของครู

1.แผนที่ชุมชน

2. หองเรียนหรือหองกิจกรรม

3. ใบกิจกรรมการวางแผนเสนทางการสํารวจ  

การทําโครงราง และข้ันตอนการสํารวจ

ณรงค  เพชรลํ้า  สพฐ.  ศธ.

1
3
8



ท่ี สมรรถนะยอย

(EOC)

ขอบเขตการปฏบิัตงิาน

(R)

เกณฑการประเมิน (PC) เคร่ืองมือ 

อุปกรณ 

นักเรียน

หลักฐาน (EV)

ความรู ทักษะ คุณลักษณะ ความรู ผลงาน

2 ตรวจสอบ

ประเด็นความ

ตองการของ

กลุมเปาหมาย 

(เวลา 60 นาที)

2.1 แลกเปลี่ยนประสบการณกับเพื่อนกลุมรวม

เสนทางการสํารวจ จัดกลุมขอมูลตามประเภท

กลุมเปาหมาย วิเคราะหปริมาณ/คุณภาพขอมูล 

ประเภทปญหา ความตองการ ตั้งสมมติฐานการ

แกปญหา 

2.2 ขอสรุปและแผนภาพ/ตารางการนําเสนอ

แสดงปริมาณและคุณภาพสารสนเทศของ

กลุมเปาหมาย ปญหาความตองการ สมมติฐาน

คําตอบ

นํากระบวนการ

สังเกตไปใช

จัดระบบขอมูล 

ต้ังประเด็น

คําถาม 

สมมติฐาน

คําตอบ

1.ส่ือสารดวย

การพูด

สอบถาม

2.นําเสนอโดย

ใชเทคโนโลยี

ที่หลากหลาย 

3. ทักษะการ

สังเกต ต้ัง

ประเด็น

คําถามและ

สมมติฐาน 

มีเหตุผลและ

ตระหนักใน

ภาพแวดลอม

ชุมชน

1. สมุดบันทึก 

และอุปกรณ

เคร่ืองเขียน

2. เคร่ือง

บันทึกเสียง 

ภาพ และ

วิดีโอ

1. ความรู

กระบวนการ

ทาง

วิทยาศาสตร 

(ว 8.1)

1. รายงาน

สารสนเทศ

ปญหาความ

ตองการ แนบ

ภาพ วิดีโอ ใน

การสํารวจ

กลุมเปาหมาย

ผูผลิต ผูจัด

จําหนาย 

ผูบริโภค 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โครงงานเปนฐาน/การเรียนรูเปนผูประกอบการทําธุรกิจพอเพียง

เคร่ืองมือวัดผลและแนวทางการประเมินผล

1. แบบตรวจสอบรายการไดมาซึง่ประเด็น

คําถาม และสมมติฐานคําตอบ ตาม

กระบวนการทางวิทยาศาสตร

ส่ือ วัสดุ อุปกรณ สถานที่ ของครู

1.แผนที่ชุมชน

2. กระดาษฟริปชารด

3. ใบกิจกรรมใหประชุมกลุมอภิปราย และ

จัดทําแผนภาพการนําเสนอขอสรุปสารสนเทศ

3. หองประชุมหรือหองเรียน
ณรงค  เพชรลํ้า  สพฐ.  ศธ.

1
3
9



ท่ี สมรรถนะยอย

(EOC)

ขอบเขตการปฏบิัตงิาน

(R)

เกณฑการประเมิน (PC) เคร่ืองมือ 

อุปกรณ 

นร.

หลักฐาน (EV)

ความรู ทักษะ คุณ

ลักษณะ

ความรู ผลงาน

3 ออกแบบ

คุณคาของ

นวัตกรรมท่ี

แตกตางดีกวา

ใชแกปญหา 

สนองความ

ตองการ

กลุมเปาหมาย
(เวลา 120 นาที)

2.1 สัมภาษณ และถอดประสบการณ ผูประกอบการ ถึง

กระบวนการ ข้ันตอน เทคนิควิธีการทํางานเดิม ที่เปนจุดเดน 

จุดบกพรอง โอกาส และอุปสรรค

2.2 เขียนแผนภาพภารกิจหลักการทํางานในรูปฐานสรรถนะหลัก 

และภาะกิจยอยข้ันกระบวนการทํางานในรูปฐานสมรรถนะ และ

กําหนดเทคนิควิธีการที่ใชในภารกิจการทํางาน 

2.3 สืบคนทฤษฎีความรูแหลงอางองิที่นํามาอธิบาย การทําภารกิจ

งาน เพ่ือตอบสมมติฐานในแตละกลุมประเด็นปญหา

2.4 อภิปรายสมรรถนะคน อุปกรณเคร่ืองมือ เทคนิควิธีการที่

นํามาใช สภาพแวดลอมและวฒันธรรมการทํางาน ถึงจุดเดน จุด

ดอย โอกาส และปญหา และเลือกประเด็นและต้ังคําถามการ

พัฒนาปรับเปล่ียนกระบวนการเดิม 

2.5 สืบคนทฤษฎีความรู และอภิปรายแลกเปล่ียนหาขอสรุป เลือก

ปรับเปล่ียนกระบวนการพัฒนานวัตกรรมที่สําคัญจําเปนในการ

แกปญหาสนองความตองการรูปแบบผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการ 

ที่เหมาะสมกับสมรรถนะของคนในกลุม

2.6 เขียนรายงานคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ สินคา หรือ

บริการ ที่ระบุคุณคาที่ดีกวา เหนือกวา

1. อธิบาย

หลักความรูที่

ใชสนับสนุน

ขอสมมติฐาน

2. อธิบายให

เหตุผล

คุณคา

นวัตกรรมที่มี

ตอผูบริโภค

3. เขียน

สมรรถนะ

การทํางาน

ของภารกิจ

1.สื่อสาร

ดวยการพดู

อภิปราย

2. ทักษะ

การคิด

วิเคราะห

เชิงระบบ

3.การใช

เทคโนโลยี

เขาถึง

ความรู

1. ใฝรูใฝ

เรียน

2. ผูนํา

ทํางาน

เปนทีม

1. สมุดบันทึก 

และอุปกรณ

เคร่ืองเขียน

2. เคร่ือง

บันทึกเสียง 

ภาพ และ

วิดีโอ

3. อุปกรณ

สืบคนความรู

และ

อินเทอรเน็ต

เช่ือมตอ

1. ความรู

กระบวนการ

ทาง

คณิตศาสตร 

(ค 6)

2. ความรูฐาน

สมรรถนะการ

ทําภารกจิการ

ทํางาน (case

study)

คุณลักษณะ

เฉพาะของ

ผลิตภัณฑ สินคา 

รูปแบบการ

บริการ เชิง

นวัตกรรม

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โครงงานเปนฐาน/การเรียนรูเปนผูประกอบการทําธุรกิจพอเพียง

เครื่องมือวัดผลและแนวทางการประเมนิผล

1. แบบตรวจสอบรายการการไดมาซ่ึงคุณลักษณะ

เฉพาะของผลิตภัณฑ สินคา รูปแบบการบริการ เชิง

นวัตกรรม ที่แสดงคุณคาที่ดีกวา เหนือกวา

2. แบบรายงานภารกิจหลัก ภารกิจยอย และเทคนิค

วิธีการที่ไดจากการถอดประสบการณ

สื่อวัสดุ อุปกรณ สถานที่ ของครู

1.แหลงความรูจากหองสมุด และ

อินเทอรเน็ต

2. หองประชุมเชิงปฏิบตัิการ

3. ใบความรูเรื่อง (case study)

4. ใบกิจกรรมการถอดประสบการณ 

การสืบคนทฤษฎีความรู
ณรงค  เพชรลํ้า  สพฐ.  ศธ.

1
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ท่ี สมรรถนะยอย

(EOC)

ขอบเขตการปฏบิัตงิาน

(R)

เกณฑการประเมิน (PC) เคร่ืองมือ 

อุปกรณ 

นร.

หลักฐาน (EV)

ความรู ทักษะ คุณลักษณะ ความรู ผลงาน

4 เลือกชองทาง

ติดตอสื่อสาร

คุณคา

นวัตกรรมไป

ยัง

กลุมเปาหมาย
(เวลา 120 นาที)

7.1 ดูคริปวิดีโอ และสืบคนความรูเทคโนโลยี

และรูปแบบเทคนิควิธีการสือ่สารประชาสัมพนัธ 

การนําสงผลิต สินคา และการบริการ

7.2 ออกแบบรูปแบบเทคนิควิธีการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ ใหกลุมเปาหมายผูผลิต 

ผูบริโภค หรือผูจัดจําหนาย ไดมีการรับรูคุณคา

นวัตกรรมที่จะพัฒนา 

7.2 ออกแบบวิธีการนําสงนวัตกรรมผลิตภัณฑ 

สินคา และบริการ แกกลุมเปาหมายรูปแบบ

ตางๆ เมื่อพัฒนานวัตกรรมสําเร็จ

7.3 สื่อสารประชาสมัพันธการนําสงนวัตกรรม

ใหกลุมเปาหมายไดตามตามเปาหมายที่สํารวจ

ปญหาความตองการ

แสดงและ

อธิบายรูปแบบ

การส่ือสาร

ประชาสัมพันธ

และชองทาง

การนําสง

สินคา และ

บริการ

ทักษะการใช

เทคโนโลยี

และ

คอมพิวเตอร

ออกแบบและ

โฆษณา

นําเสนอส่ือสาร 1. คอมพิว 

เตอร และ

โปรแกรมการ

ออกแบบ

1. ความรู

พ้ืนฐานการ

ใชโปรแกรม

การ

ออกแบบ 

และโฆษณา

1.รูปแบบ

ประชาสัมพันธ

2.รูปแบบวิธีการ

สงนวัตกรรม

3.แผนการจัด

กิจกรรมประชุม

เพ่ิมผลผลิต

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โครงงานเปนฐาน/การเรียนรูเปนผูประกอบการทําธุรกิจพอเพียง

เคร่ืองมือวัดผลและแนวทางการประเมินผล

1. แบบตรวจสอบรายการแผนประชาสัมพันธ 

และชองทางการนําสงผลิตภัณฑ

2. แบบทดสอบอัตนับแสดงและอธิบาย

รูปแบบการส่ือสารและโฆษณา

ส่ือ วัสดุ อุปกรณ สถานที่ ของครู

1. คริปวิดีโอความรูเทคโนโลยีและรูปแบบ

เทคนิควิธีการส่ือสารประชาสัมพันธ การนําสง

ผลิต สินคา และการบริการ

2. โปรแกรมการออกแบบผลิตภัณฑ การ

ประชาสัมพันธ
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ท่ี สมรรถนะยอย

(EOC)

ขอบเขตการปฏบิัตงิาน

(R)

เกณฑการประเมิน (PC) เคร่ืองมือ 

อุปกรณ 

นร.

หลักฐาน (EV)

ความรู ทักษะ คุณลักษณะ ความรู ผลงาน

5 ผูกสัมพันธทํา

กิจกรรม

ทดสอบความ

พึงพอใจ

รวมกับ 

กลุมเปาหมาย

(เวลา 60 นาที)

8.1 อานใบความรูและสืบคนหลักการสราง

แรงจูงใจในการทําธุรกิจ

8.2 ออกแบบมาตรการแรงจูงใจแก

กลุมเปาหมายการใชนวัตกรรม ผูสัมพันธกอน 

ระหวาง และหลัง การใชนวัตกรรม

8.3 สรางเครือขายผูบริโภคผลิตภณัฑ สินคา 

และบริการ ขยายกลุมผูบริโภคและผูรับบริการ 

8.4 จัดกิจกรรมประชุมพันธมิตร หุนสวน 

พัฒนาการเพิ่มมูลคาเพิ่มและแรงจูงใจ

1.เขียน

รายงาน

แผนการสราง

เครือขาย

ผูประกอบการ 

และผูบริโภค

2. เขียน

รายงาน

แผนการสราง

มาตรการ

แรงจูงใจ

1. การใช

เทคโนโลยี

เขาถึงความรู

2. การคิด

วิเคราะหเชิง

ระบบ

1. ใฝรูใฝเรียน

2. ละเอียนมี

เหตุผล

3. ความคิดเชิง

บวก

1. เคร่ืองมือ

และอุปกรณ

การเช่ือมตอ

สําหรับการ

สืบคนความรู

1. หลักการ

สราง

แรงจูงใจใน

การทําธุรกิจ

2. หลัก

แผนการ

สราง

เครือขาย

ผูประกอบกา

ร และ

ผูบริโภค

1. รายงาน

แผนการสราง

เครือขาย

ผูประกอบการ 

และผูบริโภค

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โครงงานเปนฐาน/การเรียนรูเปนผูประกอบการทําธุรกิจพอเพียง

เคร่ืองมือวัดผลและแนวทางการประเมินผล

1. แบบรายงานแผนการสรางเครือขาย

ผูประกอบการ และผูบริโภค

ส่ือ วัสดุ อุปกรณ สถานที่ ของครู

1. ใบความรูเร่ืองการสรางแรงจูงใจการใช

ผลิตภัณฑ สินคา และบริการ

2. ใบกิจกรรมใหสรางความรูและออกแบบการ

สรางแรงจูงใจ สรางเครือขายผูประกอบการ 

และผูบริโภค 
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ท่ี สมรรถนะยอย

(EOC)

ขอบเขตการปฏบิัตงิาน

(R)

เกณฑการประเมิน (PC) เคร่ืองมือ 

อุปกรณ 

นร.

หลักฐาน (EV)

ความรู ทักษะ คุณลักษณะ ความรู ผลงาน

6 ออกแบบ

กิจกรรม

สําคัญและ

กระบวนการ 

พัฒนา

นวัตกรรม 

ผลิตภัณฑ 

สินคา และ

บริการ
(เวลา 120 นาที)

3.1 สืบคนความรูการวางแผนงานแผนเงินการทํา

ภารกิจการทํางาน 

3.2 สืบคนทฤษฎีความรูของนวัตกรรมใหมทีส่ามารถ

ประยุกตปรับเปล่ียนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ

สินคา และบริการเดิม

3.3 ปรับแผนผังภารกิจการทํางานในรูปฐาน

สมรรถนะที่ใชทฤษฎีความรูใหมมาปรับเปล่ียน

กระบวนการ ข้ันตอน และเทคนิควิธีการเดิม

3.4 แลกเปล่ียนหาขอสรุปความรู กระบวนการผลิต

นวัตกรรม ข้ันตอน เทคนิควิธีการ

3.5 ออกแบบกิจกรรมสําคัญทีเ่ปนความจําเปนของ

การพัฒนา ผลิตนวัตกรรม ใหความสอดคลองกับการ

ใชทฤษฎีความรูมาใชอธิบายการแกปญหาใหได

นวัตกรรม

3.6 สืบคนรูปแบบการเขียนโครงรางโครงงาน หรือผัง

ธุรกิจ

3.7 เขียนโครงรางโครงงาน หรือผังธุรกิจ พรอม

จัดทําเอกสารประกอบแนบ

1. สังเคราะห

ความเช่ือมโยง

ภารกิจเดิมกับ

ทฤษฎีความรู

ใหมที่นํามา

ประยุกตใช

2. นําความรู

รูปแบบการ

เขียนโครงงาน 

หรือผังธุรกิจไป

ใชเขียน

รายงาน

1. ประยุกต

และแกปญหา

2. การ

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ

3. การ

นําเสนอและ

ส่ือสาร

รูปแบบ

โครงงาน หรือ

ผังธุรกิจ

1. เทาทันและมี

เหตุมีผล

2. ความ

รับผิดชอบงาน

และผลตอ

สังคม

3. ใฝเรียนรู 

1. แหลง

สืบคน 

หองสมุด และ

เครือขาย

อินเทอรเน็ต

2. หองประชุม

เชิงปฏิบัติการ 

1. ทฤษฎี

ความรูใหมที่

นํามาใชปรับ

ภารกิจการ

ทํางาน

2. รูปแบบ

การเขียน

โครงราง

โครงงาน 

หรือผังธุรกิจ

1. แผนงานแผน

เงินการทําภารกิจ

งาน

2. โครงราง

โครงงาน หรือผัง

ธุรกิจ

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โครงงานเปนฐาน/การเรียนรูเปนผูประกอบการทําธุรกิจพอเพียง

เคร่ืองมือวัดผลและแนวทางการประเมินผล

1. แบบตรวจสอบรายการการปรับแผนผัง

ภารกิจงาน และโครงรางโครงงาน หรือผัง

ธุรกิจ

2. แบบรายงานทฤษฎีความรูใหมทีเ่ช่ือมโยง

กับกระบวนการทําภารกิจการทํางานใหม

ส่ือ วัสดุ อุปกรณ สถานที่ ของครู

1. ตารางการนัดหมายทางการในการรายงาน

ความกาวหนาการทํางาน

2. แหลงสืบคนทฤษฎีความรูเดิม และความรู

นวัตกรรมใหมตามประเด็นที่ครูวางเงื่อนไข
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ท่ี สมรรถนะยอย

(EOC)

ขอบเขตการปฏบิัตงิาน

(R)

เกณฑการประเมิน (PC) เคร่ืองมือ 

อุปกรณ 

นร.

หลักฐาน (EV)

ความรู ทักษะ คุณลักษณะ ความรู ผลงาน

7 เลือกใช

ทรัพยากร 

วัสดุ 

เคร่ืองมือ 

อุปกรณ คน 

การพัฒนา

และผลิต

นวัตกรรม
(เวลา 120 นาที)

4.1 ดูคริปวิดีโอ และเลือกใชทรพัยากร คน 

สถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ บรรจุภณัฑ 

การผลิต และแปรรูปนวัตกรรม ของกิจกรรม

สําคัญที่ถูกปรับเปลีย่นจากวิธีการเดิม

4.2 สืบคนแหลงผลิตตามคุณลักษณะเฉพาะที่

กําหนด ตรวจสอบราคาจากแหลงผลิต

4.3 จัดทําแผนการทํางานและแผนการใชวัสดุ 

อุปกรณ สถานที่ และชวงวันเวลา

4.4 เลือกกิจกรรมการทํางานที่ยังคงแบบเดิม

โดยอภิปรายหาขอสรุปวิธีการเพิ่มประสทิธิภาพ

งาน

4.5 นําเสนอโครงรางโครงงาน หรือผังธุรกิจ 

ตามรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม แกครูที่

ปรึกษา และผูเชี่ยวชาญภาคการประกอบการ

หรือธุรกิจชุมชน SMEs

1. อธิบาย

คุณสมบัติของ

ทรัพยากรการ

ผลิต และกลไก

การตลาด

2. เขียน

แผนการ

ทํางานตาม

กลไกการตลาด

1. ใช

เทคโนโลยีใน

การถึงความรู

2. การส่ือสาร

รูแบบที่

หลากหลาย

3. การทํางาน

เปนทีม

1. ใฝรูใฝเรียน

2. เทาทันและมี

เหตุผล

3. ผูนําและผู

ตาม

1. ขุด

อุปกรณการ

สืบคน

เชื่อมตอ

อินเทอรเน็ต

2. กระดาษ

รางและชุด

อุปกรณ

เครื่องเขียน

1. คุณสมบัติ

ของ

ทรัพยากร

การผลิต

ประเภทและ

ชนิดตาง ๆ

2. ความรู

การวาง

แผนการ

ทํางาน

3. กลไก

การตลาด

1. แผนการ

ทํางานและ

แผนการใช

ทรัพยากร

2. รูปแบบการ

นําเสนอโครงราง

โครงงาน หรือผัง

ธุรกิจ

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โครงงานเปนฐาน/การเรียนรูเปนผูประกอบการทําธุรกิจพอเพียง

เคร่ืองมือวัดผลและแนวทางการประเมินผล

1. แบบตรวจสอบรายการแผนการทํางานกับ

การใชทรัพยากรการผลิต

2. แบบทดสอบอัตนัยเขียนแผนการทํางาน

ตามกลไกการตลาด

ส่ือ วัสดุ อุปกรณ สถานที่ ของครู

1. คริปวิดีโอกลไกการตลาดและกระบวนการ

วางแผนการทํางาน

2. ใบกิจกรรมข้ันตอนการนําเสนอโครงราง

โครงงาน หรือแผนธุรกิจ
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ท่ี สมรรถนะยอย

(EOC)

ขอบเขตการปฏบิัตงิาน

(R)

เกณฑการประเมิน (PC) เคร่ืองมือ 

อุปกรณ 

นร.

หลักฐาน (EV)

ความรู ทักษะ คุณลักษณะ ความรู ผลงาน

8 ระดมทุน ลด

ตนทุนการ

ผลิต

นวัตกรรมกับ

พันธมิตร และ

หุนสวน
(เวลา 120 นาที)

6.1 ทดลอง ตรวจสอบ นวัตกรรมตาม

กระบวนการ ขั้นตอน และบันทึกผลทุกขั้นตอน

ของกระบวนการ และจํานวนครั้งที่เปนไปตาม

ทฤษฎีความรูทีน่ําไปใชอธิบาย หรือมีการ

ปรับปรุง

6.2 รายงานผลการทดลองและตรวจสอบผล 

ตามกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการ เพื่อรับ

คําปรึกษาตามกําหนดการ

6.3 นําเสนอผลการตรวจสอบทดลองการ

พัฒนาและผลิตนวัตกรรม ตอครูที่ปรกึษา และ

ผูเชี่ยวชาญ เพื่อขอคําปรึกษาการระดมทนุ

6.4 ดูคริปวิดีโอ และสืบคนความรูหุนสวน 

พันธมิตร การเจรจาตอรอง และการระดมทุน

6.5 จัดทําแผนระดมทุน ลดตนทุนการผลิต

พัฒนานวัตกรรม จากหุนสวน พันธมิตร ระดม

ทุน

แสดงและ

อธิบายการ

สรางพันธมิตร 

หุนสวน เพ่ือ

การระดมทุน

1. ทักษะการ

ทดสอบความ

เปนไปไดตาม

แผนการ

ทํางาน

2. ทักษะการ

เจรจาและการ

ส่ือสารตอรอง

1. ความ

ซื่อสัตย

2. ผูนําและผู

ตาม

3. ความ

รับผิดชอบ

ผลกระทบตอ

หุนสวนและ

พันธมิตร

1. ชุดอุปกรณ

การสืบคน

เช่ือมตอ

อินเทอรเน็ต

2. อุปกรณ 

วัสดุ ตาม

แผนการ

ทํางาน

3. 

คอมพิวเตอร 

ใชจัดทําแผน

ระดมทุน

หุนสวน 

พันธมิตร 

และการ

ระดมทุน

1.แผนระดมทุน

2.รายงานผลการ

พัฒนานวัตกรรม

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โครงงานเปนฐาน/การเรียนรูเปนผูประกอบการทําธุรกิจพอเพียง

เคร่ืองมือวัดผลและแนวทางการประเมินผล

1. แบบรายงานแผนการระดมทนุ

2. แบบตรวจสอบรายการการบันทึกผลการ

ทดลอง ตรวจสอบ นวัตกรรมตามกระบวนการ 

ข้ันตอนของโครงรางโครงงาน

ส่ือ วัสดุ อุปกรณ สถานที่ ของครู

1. ใบกิจกรรมการตรวจสอบ รายงานผล และ

จัดทําแผนระดมทุน

2. คริปวิดีโอหุนสวน พันธมิตร การเจรจา

ตอรอง และการระดมทุน

3. หองปฏิบัติการทดลอง ตรวจสอบ

ณรงค  เพชรลํ้า  สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  สพฐ.  ศธ.
145



ท่ี สมรรถนะยอย

(EOC)

ขอบเขตการปฏบิัตงิาน

(R)

เกณฑการประเมิน (PC) เคร่ืองมือ 

อุปกรณ 

นร.

หลักฐาน (EV)

ความรู ทักษะ คุณลักษณะ ความรู ผลงาน

9 คิดโครงสราง

ตนทุนการ

ผลิต

นวัตกรรม
(เวลา 120 นาที)

5.1 ดูคริปวิดีโอ และสืบคนความรูเรือ่งตนทุน

การผลิต ตนทุนคงที่ ตนทุนแปรฝน ที่นําไปสู

โครงสรางตนทุนการผลิต และคิดตนทุนตอ

หนวย

5.2 วิเคราะหแผนคาใชจายทํางานจากตนทุน

กิจกรรมจากแผนการทํางานที่อางอิงราคา

มาตรฐานกลาง

5.3 สืบราคามาตรฐานกลางทองตลาด และหา

ขอสรุปตนทุนทกุกิจกรรมการผลิต และ

ทรัพยากรการผลิต ทั้งหมด

5.4 แลกเปลี่ยนความรู เรื่องการกําหนด

โครงสรางตนทุนการผลิต และหาขอสรุปเปน

รายงานโครงสรางตนทุนและตนทุนตอหนวย 

แสดงและ

อธิบายการ

คิดโครงสราง

ตนทุนการ

ผลิต และ

ตนทุนตอ

หนวย

1. ทักษะการ

จัดการ

แผนการใช

จายตนทุน

กิจกรรม

2. ทํางาน

เปนทีม

1. ความ

รับผิดชอบไม

เอาเปรียบตอ

สังคม

2. ผูนําและผู

ตาม

1. ขุดอุปกรณ

การสืบคน

เช่ือมตอ

อินเทอรเน็ต

2. คอมพิว

เตอร สําหรับ

บันทึกรายงาน

ความรู

ตนทุนการ

ผลิต ตนทุน

คงที่ ตนทุน

แปรฝน 

โครงสราง

ตนทุนการ

ผลิต และ

ตนทุนตอ

หนวย

แบบรายงาน

โครงสรางราคา

ตนทุนกิจกรรม

และตนทุนตอ

หนวย

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โครงงานเปนฐาน/การเรียนรูเปนผูประกอบการทําธุรกิจพอเพียง

เคร่ืองมือวัดผลและแนวทางการประเมินผล

1. แบบตรวจสอบรายการโครงสรางราคา

ตนทุนกิจกรรม

และตนทุนตอหนวย

2. แบบทดสอบอัตนัยแสดงและอธิบายการคิด

โครงสรางตนทุนการผลิต และตนทุนตอหนวย

ส่ือ วัสดุ อุปกรณ สถานที่ ของครู

1. ใบกิจกรรมการวิเคราะหแผนคาใชจาย และ

การสืบราคากลางทองตลาด

2. คริปวิดีโอความรูเร่ืองตนทุนการผลิต ตนทุน

คงที่ ตนทุนแปรฝน ที่นําไปสูโครงสรางตนทุน

การผลิต และคิดตนทุนตอหนวย
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ท่ี สมรรถนะยอย

(EOC)

ขอบเขตการปฏิบัตงิาน

(R)

เกณฑการประเมิน (PC) เคร่ืองมือ 

อุปกรณ 

นร.

หลักฐาน (EV)

ความรู ทักษะ คุณลักษณะ ความรู ผลงาน

10 ทําประมาณ

การรายรับ

และราคาตอ

หนวย เทียบ

กับตนทุนตอ

หนวย และ

เงินทุน

หมุนเวียน

9.1 ทําแผนประมาณการจากกิจกรรมสราง

รายไดจากการขาย คาบริการ คาสมาชิก คา

อนุญาตสิทธิ์ ฯ

9.2 ทําแผนการใชจายการลงทุนครั้งแรก และ

โครงสรางเงินทุนหมุนเวียน จากตนทุนคงที่ 

ตนทุนแปรผัน

9.3 ตั้งราคาขายจากรอยละผลกําไร และ

กําหนดราคาขายตอหนวย

9.4 ทําบัญชีรายรับ-รายจาย การทําธุรกิจ

9.5 ทําบัญชีเงินออมจากคาแรงตัวเอง เงินปน

ผลรายได

9.6 ทํารายงานผลการประกอบการ

1. การนําไปใช

จัดทําแผน

รายรับและ

ราคาตอหนวย

2. การนําไปใช

จัดทําบัญชี

รายรับรายจาย 

บัญชีเงินออม

การคิด

คํานวณตนทุน 

และลงบัญชี

1. ความเปน

ระบบระเบียบ

เรียนรอย

1. แบบบันทึก

บัญชีตางๆ

2. 

คอมพิวเตอร

และโปรแกรม

ตามแบบ

บันทึกทาง

บัญชี

โครงสราง

เงินทุน

หมุนเวียน 

จากตนทุน

คงที่ ตนทุน

แปรผัน การ

ต้ังราคาขาย 

การทําบัญชี

รายรับ-

รายจาย และ

บัญชีเงิน

ออม

1. รายงานแผน

รายรับและราคา

ตอหนวยการ

ประกอบการ

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โครงงานเปนฐาน/การเรียนรูเปนผูประกอบการทําธุรกิจพอเพียง

เคร่ืองมือวัดผลและแนวทางการประเมินผล

1. แบบรายงานแผนรายรับและราคาตอหนวย

การประกอบการ

2. แบบการจัดทําบัญชีรายรับรายจาย บัญชี

เงินออม

ส่ือ วัสดุ อุปกรณ สถานที่ ของครู

1. แหลงสืบคนความรูแผนรายรับและราคาตอ

หนวยการประกอบการ การจัดทําบัญชีรายรับ

รายจาย บัญชีเงินออม
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การแสดงและประกวดผลงาน

ระดับโรงเรียน
เกณฑ/เคร่ืองมือประเมินผล ร.ร.

บันทึกคริปวิดีโอสั้น 5 นาที เขาแฟมสะสมผลงาน ตัดสินจาก คะแนนโวด

20% คะแนนนําเสนอ 80% จากกรรมการโรงเรียน. 

ระดับจังหวัด/สพท.

ย่ืนคริปวิดีโอสั้นแสดงผลงานบนเว็บไซด สพท. ตัดสินจาก คะแนนโวด 20% 

คะแนนนําเสนอผาน Video Conference 80% จากกรรมการกลาง สพท.

เกณฑ/เคร่ืองมือประเมินผล สพท.

ระดับภาค/ประเทศ

ย่ืนคริปวิดีโอสั้นแสดงผลงานบนเว็บไซด สพฐ. ตัดสินจาก คะแนนโวด 20% 

คะแนนนําเสนอผาน Video Conference 80% จากกรรมการกลาง สพฐ.

จัดคายพัฒนาผลงานเปนตัวแทนเขาแขงขันระดับ ภาค/ประเทศ

เกณฑ/เคร่ืองมือประเมินผลกลาง สพฐ.

รับรางวัลไดสิทธ์ิเสนอโครงรางโครงงานขอรับงบประมาณพัฒนานวัตกรรม

เสนอเขาคายระดับประเทศ โดย IDT (สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคา

และพัฒนา) 148



เกณฑการประเมินคุณภาพการประกวดผลงาน

ระดับโรงเรียน
2. วางแผนการทดสอบ/ทดลองและบันทกึผลความสอดคลองกับทฤษฏีความรู

ของโครงรางโครงงาน

1. การไดมาขององคประกอบการเขียนโครงรางโครงงาน

ระดับจังหวัด/สพท.

1. ผลงานตอบสนองปญหาความตองการของปริมาณกลุมเปาหมาย
2. ผลงานเปนนวัตกรรมที่ประยุกตใชเทคโนโลยีอ่ืนกลมกลืนอางอิงได

ระดับ สพฐ.

3. คุณภาพนวัตกรรมประณีตเลือกและประยุกตใชวัสดุที่เปนมิตรกับธรรมชาติ

3. คุณภาพของนวัตกรรมแสดงถึงความคิดเชิงสรางสรรค
4. ดานโครงสรางตนทุนและความคุมคาพอเพียง

4. ดานโครงสรางตนทุนและความคุมคาพอเพียง

2. ผลงานเชิงนวัตกรรมอางอิงคุณภาพและยอมรับจากตัวแทนกลุมเปาหมาย
3. ชองทางการประกอบการ แผนธุรกิจแบบพอเพียง
4. การสรางพันธมิตรและหุนสวน ระดมทุน และลดตนทุน

1. การพัฒนาอางอิงทฤษฎี ประยุกตใชเทคโนโลยี และเปนมิตรกับธรรมชาติ
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เกณฑการประเมินคุณภาพระดับโรงเรียน
1. การไดมาขององคประกอบการเขียนโครงรางโครงงาน

ทักษะกระบวนการ

ของระดับคุณภาพ

หลักฐาน

ของทักษะกระบวนการ

(1) สํารวจปริมาณปญหาความตองการแต

ละเร่ืองของชุมชน

(1) รายงานภาพ วิดีโอ บันทึกปญหาความ

ตองการปริมาณกลุมเปาหมาย 

(2) ออกแบบคุณคาของผลิตภัณฑ สินคา 

และบริการเชิงนวัตกรรม แกปญหา 

สนองความตองการ

(2) คุณลักษณะเฉพาะผลิตภัณฑ สินคา 

และบริการเชิงนวัตกรรม

(3) ออกแบบกิจกรรมการผลิตและพัฒนา

นวัตกรรม โดยมีทฤษฎีความรูมาใชอางอิง

อธิบายกระบวนการตามแบบคุณคาของ

ผลิตภัณฑ

(3) โครงรางโครงงาน หรือผังธุรกิจ และ

รายการกิจกรรมการผลิตนวัตกรรม

ระดับคุณภาพ

ระดับ 4: ดําเนินงานท้ัง 3 ทักษะ

กระบวนการ และมีหลักฐานครบ 3 ขอ

ระดับ 3: ดําเนินงานทักษะกระบวนการ

ขอ (2) และ (3) มีหลักฐานขอ (2) และ

ขอ (3)

ระดับ 2: ดําเนินงานขอ (2) และมี

หลักฐานขอ (2)

ระดับ 1: ดําเนินงานท้ัง 3 ทักษะ

กระบวนการ แตขาดหลักฐาน

ระดับ 0: ดําเนินงานทักษะกระบวนการ

บางขอ และขาดหลักฐาน
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เกณฑการประเมินคุณภาพระดับโรงเรียน
2. วางแผนการทดสอบ/ทดลองและบันทึกผลความสอดคลองกับทฤษฏีความรูของโครงรางโครงงาน

ทักษะกระบวนการ

ของระดับคุณภาพ

หลักฐาน

ของทักษะกระบวนการ

(1) จัดสถานท่ี สภาพแวดลอม เลือกใช

ทรัพยากร วัสดุ เคร่ืองมือ อุปกรณ คน 

และปฏิทินงาน ในการพัฒนาและผลิต

นวัตกรรม

(1) แผนการทดสอบ/ทดลอง

(2) ทดลอง ตรวจสอบ นวัตกรรมตาม

กระบวนการ ขั้นตอน ของปฏิทินงาน และ

บันทึกผลทุกขั้นตอนของกระบวนการ และ

จํานวนคร้ังท่ีเปนไปตามทฤษฎีความรูท่ี

นําไปใชอธิบาย

(2) รายงานผลการพัฒนานวัตกรรม

(3) ปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอน และ

ทดลอง ตรวจสอบ นวัตกรรมใหมพรอม

จดบันทึกผล

(3) ขอรายงานผลการปรับปรุง

ระดับคุณภาพ

ระดับ 4: ดําเนินงานท้ัง 3 ทักษะ

กระบวนการ และมีหลักฐานครบ 3 ขอ

ระดับ 3: ดําเนินงานท้ัง 3 ทักษะ

กระบวนการ มีหลักฐานขอ (1) และขอ 

(2)

ระดับ 2: ดําเนินงานขอ (1) และขอ (2) 

มีหลักฐานขอ (1) และขอ (2)

ระดับ 1: ดําเนินงานท้ัง 3 ทักษะ

กระบวนการ แตขาดหลักฐาน

ระดับ 0: ดําเนินงานทักษะกระบวนการ

บางขอ และขาดหลักฐาน
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โครงการเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษา
และมธัยมศึกษาตอนปลาย



รายวชิาสะสมหน่วยกติตรียมอาชีวศึกษา

(Pre-Vocational Education: Pre-VEd.)



ข้อสรุปการหารือระหว่าง สพฐ. กบั สอศ.

 ผู้เรียนจะเรียน ๒ หลกัสูตร คือ หลกัสูตรระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย

และหลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ

๑) ใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๓ ปี 

๒) แบ่งหน้าทีก่ารจัดการเรียนการสอน

๓)ใช้ผลการเรียนร่วมกนั โดยการเทยีบโอนผลการเรียน

๔) จบตามเง่ือนไขของแต่ละหลกัสูตร

 ผู้เรียนต้องลงทะเบียนเป็นผู้เรียนของ ๒ สถานศึกษาพร้อมกนั 

๑) สถานศึกษาสังกดั สพฐ.

๒) สถานศึกษาสังกดั สอศ.



โครงการเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและ
มธัยมศึกษาตอนปลาย



หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   (≥๘๑ นก./๓๖๐๐ ชม.ต่อ ๓ ปี)
รายวชิาพืน้ฐาน

๔๑ นก.

รายวชิาเพิม่เตมิ

≥ ๔๐ นก.

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

๓๖๐ ช่ัวโมง / ๓ ปี

๑. ภาษาไทย ๖ นก.
๒. คณติศาสตร์                 ๖ นก.

๓. วทิยาศาสตร์                 ๖ นก.

๔. สังคมศึกษา                 ๘ นก.
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา      ๓ นก.

๖.  ศิลปะ                       ๓ นก.

๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓ นก.

๘. ภาษาต่างประเทศ (องักฤษ) ๖ นก.

๑. รายวชิาตามนโยบาย ศธ.

- หน้าทีพ่ลเมือง     ๒ นก.

๒. รายวชิาตามจุดเน้นของ

สถานศึกษา  ≥ ๓๘ นก.

๑. กจิกรรมแนะแนว

๒. กจิกรรมนักเรียน

๑) กจิกรรมในเคร่ืองแบบ

๒) ชุมนุม/ชมรม

๓. กจิกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์



หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.)

พทุธศักราช ๒๕๕๖  (≥ ๑๐๓ นก.)

๑. หมวดวชิาทกัษะชีวติ  

≥ ๒๒ นก.

๒. หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ   

≥ ๗๑ นก.

๓. หมวดวชิา

เลือกเสรี ≥ ๑๐ นก.

๔. กจิกรรม

เสริมหลกัสูตร

๑. กลุ่มวชิาภาษาไทย   ≥ ๓ นก.

๒. กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ  ≥ ๖ นก.

๓. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   ≥ ๔ นก.

๔. กลุ่มวชิาคณติศาสตร์    ≥ ๔ นก.

๕. กลุ่มวชิาสังคมศึกษา  ≥ ๓ นก.

๖. กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา ≥ ๒ นก.

๑. กลุ่มทกัษะวชิาชีพพืน้ฐาน  ≥ ๑๘ นก.

๒. กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ ๒๔ นก.

๓. กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก ≥ ๒๑ นก.

๔. ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ  ๔ นก.

๕. โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ  ๔ นก.

เลือกเรียนตามความถนัด

และความสนใจจาก

รายวชิาทีก่าํหนด หรือ

เลือกเรียนจากรายวชิาใน

หลกัสูตร ปวช. หรือ

สถานศึกษาเพิม่เตมิตาม

บริบทและความต้องการ

๒ ช่ัวโมงต่อ

สัปดาห์



หลกัสูตร ปวช. : การคิดหน่วยกิต

• รายวชิาทฤษฎี  ≥ ๑๘ ชม. = ๑ นก.

• รายวชิาปฏิบติัในการทดลอง/ฝึกปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัการ   ≥  ๓๖ ชม. = ๑ นก.

• รายวชิาปฏิบติัในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ≥ ๕๔ ชม. = ๑ นก.

• รายวชิาท่ีใชใ้นการศึกษาระบบทวภิาคี ≥ ๕๔ ชม. = ๑ นก.

• การฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพในสถานประกอบการ/แหล่งวทิยาการ ≥ ๓๒๐ชม. =
๔ นก.

• การทาํโครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ                         ≥ ๕๔ ชม.   = ๑ นก.

หลกัสูตรแกนกลางฯ  : การคิดหน่วยกิต 

๔๐ ชัว่โมง = ๑ หน่วยกิต



การเรียนการสอน  การวดัและประเมนิผล การตดัสินผลการเรียน

สถานศึกษาสังกดั สพฐ. สถานศึกษาสังกดั สอศ.

• รายวชิาพืน้ฐาน  (๔๑ นก.)

• รายวชิาเพิม่เตมิ

- หน้าทีพ่ลเมือง (๒ นก.)

• กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ

๑. กลุ่มทกัษะวชิาชีพพืน้ฐาน  ≥ ๑๘ นก.

๒. กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ       ๒๔ นก.

๓. กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก    ≥ ๒๑ นก.

๔. ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ    ๔ นก.

๕. โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ    ๔ นก.

หมวดวชิาเลือกเสรี   (ถ้าม)ี



การใช้ผลการเรียนร่วมกนัโดยการเทยีบโอนผลการเรียน
หลักสูตรสถานศกึษา ระดบั ม.ปลาย หลักสูตร ปวช.

รายวชิาพืน้ฐาน

๔๑ นก.

หมวดวชิาทกัษะชีวติ

ไม่น้อยกว่า ๒๒ นก.

หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ

ไม่น้อยกว่า ๗๑ นก.

หมวดวชิาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า ๑๐ นก.

กจิกรรมเสริมหลกัสูตร

รายวชิาเพิม่เตมิ

ไม่น้อยกว่า ๓๘ นก.

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน



เง่ือนไขการเทยีบโอนผลการเรียนเข้าสู่หลกัสูตร 
ปวช.

๑.   เป็นรายวชิาหรือกลุ่มวชิาทีม่จุีดประสงค์และเน้ือหา
ใกล้เคยีงกนั                ไม่ตํา่กว่าร้อยละ ๖๐  และมจีํานวนหน่วยกติ
ไม่น้อยกว่าหน่วยของรายวชิา                  ทีร่ะบุไว้ในหลกัสูตร

๒.  รายวชิาทีไ่ด้ระดบัผลการเรียนตํา่กว่า ๒.๐ ให้สถานศึกษาที ่                     
รับเทยีบโอนผลการเรียนทาํการประเมนิใหม่ ถ้ามผีลการเรียนตาม
มาตรฐานแล้ว                      จึงรับโอนรายวชิาน้ัน

๓. รายวชิาทีไ่ด้รับผลการเรียนตั้งแต่ ๒.๐ ขึน้ไป สถานศึกษา
จะรับ                เทยีบโอนผลการเรียน หรือจะทาํการประเมนิใหม่
หรือไม่กไ็ด้แล้ว จึงรับเทยีบโอนรายวชิาน้ัน



นักเรียนในโครงการ
จะต้องเรียนอะไรบ้าง

?



รายวชิาพืน้ฐาน  ๔๑ นก.

๑. ภาษาไทย ๖ นก.

๒. คณติศาสตร์                 ๖ นก.

๓. วทิยาศาสตร์                ๖ นก.

๔. สังคมศึกษา                  ๘ นก.

๕. สุขศึกษาและพลศึกษา       ๓ นก.

๖.  ศิลปะ                        ๓ นก.

๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓ นก.

๘. ภาษาต่างประเทศ (องักฤษ) ๖ นก.

รายวชิาเพิม่เตมิตามนโยบาย ศธ.

- หน้าทีพ่ลเมือง     ๒ นก.

หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ   ≥ ๗๑ นก.

๑. กลุ่มทกัษะวชิาชีพพืน้ฐาน ≥ ๑๘ นก.

๒. กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ       ๒๔ นก.

๓. กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก    ≥ ๒๑ นก.

๔. ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ    ๔ นก.

๕. โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ    ๔ นก.

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ๓๖๐ ช่ัวโมง / ๓ ปี

หลกัสูตร ปวช.
หลกัสูตรสถานศึกษา ม. ปลาย

หมวดวชิาเลือกเสรี  ≥ ๑๐ นก.

(ถ้าเทยีบโอนผลการเรียนรายวชิาพืน้ฐาน

จะลดทอนการเรียนบางรายวชิาได้



สถานศึกษา สังกดั สพฐ.
จดัหลกัสูตรสถานศึกษา การจดัการเรียนรู้

การวดัและประเมนิผล การตดัสินผลการเรียน
แผนการเรียนตามโครงการอย่างไร

?



รายวชิาพืน้ฐาน
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ไม่น้อยกว่า ๔๑ นก.

หลกัสูตรแกนกลาง ฯ

มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั

หลกัสูตรปวช.

ความสอดคล้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

กบัจุดประสงค์และเน้ือหาของรายวชิา                          

ทีต้่องการเทยีบโอนผลการเรียนในหมวดวชิา

- ทกัษะชีวติ

- ทกัษะวชิาชีพ

- เลือกเสรี



รายวชิาเพิม่เติม

๑. รายวชิาตามนโยบาย ศธ. หน้าทีพ่ลเมือง

๒. รายวชิาในหมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ               

และ หมวดวชิาเลือกเสรี ของ หลกัสูตร

ปวช.

(ในความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศึกษา   ไม่น้อยกว่า ๓๘ นก. )



กจิกรรมพฒันาผู้เรียน
๓๖๐ ช่ัวโมง/ ๓ ปี



การจดัการเรียนการสอน

การวดัและประเมนิผล และการตดัสินผล

การเทยีบโอนผลการเรียน







การเทยีบโอนผลการเรียนเข้าสู่หลกัสูตร
สถานศึกษา

 ให้ผลการเรียนตามหลักฐานที่ปรากฏ โดย

ให้          ปรับรหสัวชิาเป็นไปตาม

โครงสร้างหลักสูตรสถานศกึษา คงช่ือ

รายวชิาและจาํนวนหน่วยกติ

 ตรวจสอบผลการเรียนและจาํนวนหน่วยกติ

ว่า  ผู้เรียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร



เกณฑ์การจบระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย

๑. ผู้เรียนเรียนรายวชิาพืน้ฐาน และเพิม่เตมิ โดยเป็นรายวชิาพืน้ฐาน ๔๑ หน่วยกติ และ

รายวชิาเพิม่เตมิไม่น้อยกว่า ๔๐ หน่วยกติ 

๒. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกติตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกติ โดยเป็นรายวชิาพืน้ฐาน 

๔๑ หน่วยกติ และรายวชิาเพิม่เตมิไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกติ 

๓. ผู้เรียนมผีลการประเมนิการอ่าน คดิวเิคราะห์ และเขยีน ในระดบัผ่านเกณฑ์การประเมนิ

ตามทีส่ถานศึกษากาํหนด

๔. ผู้เรียนมผีลการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ในระดบัผ่านเกณฑ์การประเมนิตามที่

สถานศึกษากาํหนดผ่านการประเมนิคุณธรรมอยู่ในระดบัดี

๕. ผู้เรียนเข้าร่วมกจิกรรมพฒันาผู้เรียนและมผีลการประเมนิผ่านเกณฑ์การประเมนิตามที่

สถานศึกษากาํหนด



เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ

๑. ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และ

หมวดวชิาเลือกเสรี ตามทีก่าํหนดไว้ในหลกัสูตร

๒. ได้จํานวนหน่วยกติสะสมครบตามโครงสร้างของหลกัสูตร

๓. ได้ค่าระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไม่ตํา่กว่า ๒.๐๐ และผ่านการประเมนิ

มาตรฐานวชิาชีพ

๔. เข้าร่วมกจิกรรมและประเมนิผ่านทุกภาคเรียน



เอกสารหลกัฐานการศึกษา

สถานศกึษาสังกัด สพฐ.

 ระเบยีนแสดงผลการเรียน  (ปพ ๑ : พ)

 ประกาศนียบตัร (ปพ ๒ : พ)

 แบบรายงานผู้สาํเร็จการศกึษา (ปพ ๓ : พ)
ทั้งน้ี ต้องระบุโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา                           

ในช่องหมายเหตุ   ในแบบ ปพ.๑ : พ   ปพ.๓ : พ และในทะเบยีน

นักเรียน

สถานศกึษาสังกัด สอศ.

 เอกสารหลักฐานจากสถานศกึษาสังกัด สอศ



การแสดงและประกวดผลงาน

ระดับโรงเรียน
เกณฑ/เคร่ืองมือประเมินผล ร.ร.

บันทึกคริปวิดีโอสั้น 5 นาที เขาแฟมสะสมผลงาน ตัดสินจาก คะแนนโวด

20% คะแนนนําเสนอ 80% จากกรรมการโรงเรียน. 

ระดับจังหวัด/สพท.

ย่ืนคริปวิดีโอสั้นแสดงผลงานบนเว็บไซด สพท. ตัดสินจาก คะแนนโวด 20% 

คะแนนนําเสนอผาน Video Conference 80% จากกรรมการกลาง สพท.

เกณฑ/เคร่ืองมือประเมินผล สพท.

ระดับภาค/ประเทศ

ย่ืนคริปวิดีโอสั้นแสดงผลงานบนเว็บไซด สพฐ. ตัดสินจาก คะแนนโวด 20% 

คะแนนนําเสนอผาน Video Conference 80% จากกรรมการกลาง สพฐ.

จัดคายพัฒนาผลงานเปนตัวแทนเขาแขงขันระดับ ภาค/ประเทศ

เกณฑ/เคร่ืองมือประเมินผลกลาง สพฐ.

รับรางวัลไดสิทธ์ิเสนอโครงรางโครงงานขอรับงบประมาณพัฒนานวัตกรรม

เสนอเขาคายระดับประเทศ โดย IDT (สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคา

และพัฒนา) 175



เกณฑการประเมินคุณภาพการประกวดผลงาน

ระดับโรงเรียน
2. วางแผนการทดสอบ/ทดลองและบันทกึผลความสอดคลองกับทฤษฏีความรู

ของโครงรางโครงงาน

1. การไดมาขององคประกอบการเขียนโครงรางโครงงาน

ระดับจังหวัด/สพท.

1. ผลงานตอบสนองปญหาความตองการของปริมาณกลุมเปาหมาย
2. ผลงานเปนนวัตกรรมที่ประยุกตใชเทคโนโลยีอ่ืนกลมกลืนอางอิงได

ระดับ สพฐ.

3. คุณภาพนวัตกรรมประณีตเลือกและประยุกตใชวัสดุที่เปนมิตรกับธรรมชาติ

3. คุณภาพของนวัตกรรมแสดงถึงความคิดเชิงสรางสรรค
4. ดานโครงสรางตนทุนและความคุมคาพอเพียง

4. ดานโครงสรางตนทุนและความคุมคาพอเพียง

2. ผลงานเชิงนวัตกรรมอางอิงคุณภาพและยอมรับจากตัวแทนกลุมเปาหมาย
3. ชองทางการประกอบการ แผนธุรกิจแบบพอเพียง
4. การสรางพันธมิตรและหุนสวน ระดมทุน และลดตนทุน

1. การพัฒนาอางอิงทฤษฎี ประยุกตใชเทคโนโลยี และเปนมิตรกับธรรมชาติ
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เกณฑการประเมินคุณภาพระดับโรงเรียน
1. การไดมาขององคประกอบการเขียนโครงรางโครงงาน

ทักษะกระบวนการ

ของระดับคุณภาพ

หลักฐาน

ของทักษะกระบวนการ

(1) สํารวจปริมาณปญหาความตองการแต

ละเร่ืองของชุมชน

(1) รายงานภาพ วิดีโอ บันทึกปญหาความ

ตองการปริมาณกลุมเปาหมาย 

(2) ออกแบบคุณคาของผลิตภัณฑ สินคา 

และบริการเชิงนวัตกรรม แกปญหา 

สนองความตองการ

(2) คุณลักษณะเฉพาะผลิตภัณฑ สินคา 

และบริการเชิงนวัตกรรม

(3) ออกแบบกิจกรรมการผลิตและพัฒนา

นวัตกรรม โดยมีทฤษฎีความรูมาใชอางอิง

อธิบายกระบวนการตามแบบคุณคาของ

ผลิตภัณฑ

(3) โครงรางโครงงาน หรือผังธุรกิจ และ

รายการกิจกรรมการผลิตนวัตกรรม

ระดับคุณภาพ

ระดับ 4: ดําเนินงานท้ัง 3 ทักษะ

กระบวนการ และมีหลักฐานครบ 3 ขอ

ระดับ 3: ดําเนินงานทักษะกระบวนการ

ขอ (2) และ (3) มีหลักฐานขอ (2) และ

ขอ (3)

ระดับ 2: ดําเนินงานขอ (2) และมี

หลักฐานขอ (2)

ระดับ 1: ดําเนินงานท้ัง 3 ทักษะ

กระบวนการ แตขาดหลักฐาน

ระดับ 0: ดําเนินงานทักษะกระบวนการ

บางขอ และขาดหลักฐาน
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2. วางแผนการทดสอบ/ทดลองและบันทึกผลความสอดคลองกับทฤษฏีความรูของโครงรางโครงงาน

ทักษะกระบวนการ

ของระดับคุณภาพ

หลักฐาน

ของทักษะกระบวนการ

(1) จัดสถานท่ี สภาพแวดลอม เลือกใช

ทรัพยากร วัสดุ เคร่ืองมือ อุปกรณ คน 

และปฏิทินงาน ในการพัฒนาและผลิต

นวัตกรรม

(1) แผนการทดสอบ/ทดลอง

(2) ทดลอง ตรวจสอบ นวัตกรรมตาม

กระบวนการ ขั้นตอน ของปฏิทินงาน และ

บันทึกผลทุกขั้นตอนของกระบวนการ และ

จํานวนคร้ังท่ีเปนไปตามทฤษฎีความรูท่ี

นําไปใชอธิบาย

(2) รายงานผลการพัฒนานวัตกรรม

(3) ปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอน และ

ทดลอง ตรวจสอบ นวัตกรรมใหมพรอม

จดบันทึกผล

(3) ขอรายงานผลการปรับปรุง

ระดับคุณภาพ

ระดับ 4: ดําเนินงานท้ัง 3 ทักษะ

กระบวนการ และมีหลักฐานครบ 3 ขอ

ระดับ 3: ดําเนินงานท้ัง 3 ทักษะ

กระบวนการ มีหลักฐานขอ (1) และขอ 

(2)

ระดับ 2: ดําเนินงานขอ (1) และขอ (2) 

มีหลักฐานขอ (1) และขอ (2)

ระดับ 1: ดําเนินงานท้ัง 3 ทักษะ

กระบวนการ แตขาดหลักฐาน

ระดับ 0: ดําเนินงานทักษะกระบวนการ

บางขอ และขาดหลักฐาน
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เกณฑการประเมินคุณภาพระดับโรงเรยีน

3. คุณภาพของนวัตกรรมแสดงถึงความคิดเชิงสรางสรรค

ทักษะกระบวนการ

ของระดับคุณภาพ

หลักฐาน

ของทักษะกระบวนการ

(1) ประยุกตวัสดุจากธรรมชาติเปน

องคประกอบ

(1) วัสดุท่ีถูกแปรรูปและนํามาใช

(2) ประยุกตทฤษฎีความรูจากเทคโนโลยี

ใหมมาใชกับกระบวนการผลิต

(2) ทฤษฎีความรูและกระบวนการผลิตท่ี

แตกตางจากเดิม

(3) สรางคุณภาพนวัตกรรมท่ีเปนสิ่งใหม

ไมใชการประยุกตจากสิ่งเดิม

(3) วัสดุ ทฤษฎีความรู ตัวนวัตกรรมเปน

ของใหม

ระดับคุณภาพ

ระดับ 4: ดําเนินงานทักษะกระบวนการ 

ขอ (3) และมีหลักฐานขอ (3) 

ระดับ 3: ดําเนินงานทักษะกระบวนการ 

ขอ (1) หรือ (2) และมีหลักฐานขอ (1) 

หรือ (2)

ระดับ 2: ดําเนินงานทักษะกระบวนการ 

ขอ (3) มีหลักฐานขอ (3)ไมชัดเจน

ระดับ 1: ดําเนินงานทักษะกระบวนการ 

ขอ (1) หรือ (2) หลักฐานขอ (1) หรือ 

(2) ไมชัด

ระดับ 0: ไมไดดําเนินงานทักษะ

กระบวนการท้ัง 3 ขอ
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เกณฑการประเมินคุณภาพระดับโรงเรยีน

4. ดานโครงสรางตนทุนและความคุมคาพอเพียง

ทักษะกระบวนการ

ของระดับคุณภาพ

หลักฐาน

ของทักษะกระบวนการ

(1) จําแนกกิจกรรมการปฏิบัติภารกิจงาน

ท่ีมีคาใชจายและคิดราคาไดครบ

(1) บัญชีรายการมาตรฐานราคาวัสดุ 

อุปกรณ สถานท่ี คาแรง

(2) เปรียบเทียบวัสดุการผลิตท่ีนํามาใชลด

ตนทุนเม่ือเทียบกับวัสดุท่ัวไป

(2) บัญชีรายการราคาเปรียนบ

เทียบวัสดุใชทําการผลิตกับวัสดุเดิม

ระดับคุณภาพ

ระดับ 4: ดําเนินงานทักษะกระบวนการ

ท้ัง 2 ขอ และมีหลักฐานท้ัง 2 ขอ 

ระดับ 3: ดําเนินงานทักษะกระบวนการ 

ขอใดขอหน่ึง และมีหลักฐาน

ระดับ 2: ดําเนินงานทักษะกระบวนการ

ท้ัง 2 ขอ แตขาดหลักฐานท่ีชัดเจน

ระดับ 1: ดําเนินงานทักษะกระบวนการ 

ขอใดขอหน่ึง และขาดหลักฐานท่ีชัดเจน

ระดับ 0: ไมไดดําเนินงานทักษะ

กระบวนการท้ัง 2 ขอ
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เกณฑการประเมินคุณภาพระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1. ผลงานตอบสนองปญหาความตองการของปริมาณกลุมเปาหมาย

ทักษะกระบวนการ

ของระดับคุณภาพ

หลักฐาน

ของทักษะกระบวนการ

(1) สุมสํารวจการตอบสนองการทดลองใช

แกปญหาความตองการของ

กลุมเปาหมาย

(1) รายงานความคิดเห็นการทดลองใช

ของกลุมเปาหมาย

(2) กระบวนการปรับปรุงพัฒนานวัตกรรม

ตามประเด็นความตองการจากการสํารวจ

(2) บันทึกรายงานกระบวนการปรับปรุง

พัฒนา

(3) สํารวจการตอบสนองการทดลองใช

งานหลังปรับปรุงพัฒนา

(3) รายงานผลปริมาณความพึงพอใจตอ

นวัตกรรม

ระดับคุณภาพ

ระดับ 4: ดําเนินงานทักษะกระบวนการ

ท้ัง 3 ขอ และมีหลักฐานท้ัง 3 ขอ 

ระดับ 3: ดําเนินงานทักษะกระบวนการ

ท้ัง 3 ขอ แตขาดหลักฐานบางขอ

ระดับ 2: ดําเนินงานทักษะกระบวนการ

บางขอ มีหลักฐานไมชัดเจน

ระดับ 1: ดําเนินงานทักษะกระบวนการ

บางขอ ขาดหลักฐาน

ระดับ 0: ไมไดดําเนินงานทักษะ

กระบวนการท้ัง 3 ขอ
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2. ผลงานเปนนวัตกรรมที่ประยุกตใชเทคโนโลยีอ่ืนกลมกลืนอางอิงได

ทักษะกระบวนการ

ของระดับคุณภาพ

หลักฐาน

ของทักษะกระบวนการ

(1) ประยุกตทฤษฎีความรูจากเทคโนโลยี

ใหมมาใชกับกระบวนการผลิต

(1) บันทึกการใชทฤษฎีความรูและ

กระบวนการผลิตท่ีแตกตางจากเดิม

(2) สรางคุณภาพนวัตกรรมท่ีเปนสิ่งใหม

ไมใชการประยุกตจากสิ่งเดิม

(2) บันทึกการใชวัสดุ ทฤษฎีความรู ตัว

นวัตกรรมเปนของใหม

(3) ออกแบบสรางจุดเดนแกนวัตกรรม (3) ชื่อจุดเดนของนวัตกรรม

ระดับคุณภาพ

ระดับ 4: ดําเนินงานทักษะกระบวนการ

ท้ัง 3 ขอ และมีหลักฐานท้ัง 3 ขอ 

ระดับ 3: ดําเนินงานทักษะกระบวนการ

ท้ัง 3 ขอ แตขาดหลักฐานบางขอ

ระดับ 2: ดําเนินงานทักษะกระบวนการ

บางขอ มีหลักฐานไมชัดเจน

ระดับ 1: ดําเนินงานทักษะกระบวนการ

บางขอ ขาดหลักฐาน

ระดับ 0: ไมไดดําเนินงานทักษะ

กระบวนการท้ัง 3 ขอ
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3. คุณภาพนวัตกรรมประณีตเลือกและประยุกตใชวัสดุที่เปนมิตรกับธรรมชาติ

ทักษะกระบวนการ

ของระดับคุณภาพ

หลักฐาน

ของทักษะกระบวนการ

(1) ออกแบบเลือกใชวัสดุเปนมิตร หรือ

จากธรรมชาติ 

(1) บัญชีรายการวัสดุท่ีเปนมิตรกับ

ธรรมชาติ

(2) กระบวนการแปรรูปและผลิตกลมกลืน

อยางประณีต

(2) แผนการปฏิบัติภารกิจโครงงาน

(3) ออกแบบสรางจุดเดนท่ีใชวัสดุเปน

มิตรกับธรรมชาติแกนวัตกรรม

(3) ชื่อจุดเดนเฉพาะท่ีเปนมิตรกับ

ธรรมชาติของนวัตกรรม

ระดับคุณภาพ

ระดับ 4: ดําเนินงานทักษะกระบวนการ

ท้ัง 3 ขอ และมีหลักฐานท้ัง 3 ขอ 

ระดับ 3: ดําเนินงานทักษะกระบวนการ

ท้ัง 3 ขอ แตขาดหลักฐานบางขอ

ระดับ 2: ดําเนินงานทักษะกระบวนการ

บางขอ มีหลักฐานไมชัดเจน

ระดับ 1: ดําเนินงานทักษะกระบวนการ

บางขอ ขาดหลักฐาน

ระดับ 0: ไมไดดําเนินงานทักษะ

กระบวนการท้ัง 3 ขอ3 ขอ
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เกณฑการประเมินคุณภาพระดับโรงเรยีน

4. ดานโครงสรางตนทุนและความคุมคาพอเพียง

ทักษะกระบวนการ

ของระดับคุณภาพ

หลักฐาน

ของทักษะกระบวนการ

(1) จําแนกกิจกรรมการปฏิบัติภารกิจงาน

ท่ีมีคาใชจายและคิดราคาไดครบ

(1) บัญชีรายการมาตรฐานราคาวัสดุ 

อุปกรณ สถานท่ี คาแรง

(2) เปรียบเทียบวัสดุการผลิตท่ีนํามาใชลด

ตนทุนเม่ือเทียบกับวัสดุท่ัวไป

(2) บัญชีรายการราคาเปรียนบ

เทียบวัสดุใชทําการผลิตกับวัสดุเดิม

ระดับคุณภาพ

ระดับ 4: ดําเนินงานทักษะกระบวนการ

ท้ัง 2 ขอ และมีหลักฐานท้ัง 2 ขอ 

ระดับ 3: ดําเนินงานทักษะกระบวนการ 

ขอใดขอหน่ึง และมีหลักฐาน

ระดับ 2: ดําเนินงานทักษะกระบวนการ

ท้ัง 2 ขอ แตขาดหลักฐานท่ีชัดเจน

ระดับ 1: ดําเนินงานทักษะกระบวนการ 

ขอใดขอหน่ึง และขาดหลักฐานท่ีชัดเจน

ระดับ 0: ไมไดดําเนินงานทักษะ

กระบวนการท้ัง 2 ขอ

184



เกณฑการประเมินคุณภาพระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. การพัฒนาอางอิงทฤษฎี ประยุกตใชเทคโนโลยี และเปนมิตรกับธรรมชาติ

ทักษะกระบวนการ

ของระดับคุณภาพ

หลักฐาน

ของทักษะกระบวนการ

(1) ประยุกตทฤษฎีความรูจากเทคโนโลยี

ใหมมาใชกับกระบวนการผลิต

(1) บันทึกการใชทฤษฎีความรูและ

กระบวนการผลิตท่ีแตกตางจากเดิม

(2) สรางคุณภาพนวัตกรรมท่ีเปนสิ่งใหม

ไมใชการประยุกตจากสิ่งเดิม

(2) วัสดุ ทฤษฎีความรู ตัวนวัตกรรมเปน

ของใหม

(3) ออกแบบเลือกใชวัสดุเปนมิตร หรือ

จากธรรมชาติ

(3) บัญชีรายการวัสดุท่ีเปนมิตรกับ

ธรรมชาติ

ระดับคุณภาพ

ระดับ 4: ดําเนินงานทักษะกระบวนการ

ท้ัง 3 ขอ และมีหลักฐานท้ัง 3 ขอ 

ระดับ 3: ดําเนินงานทักษะกระบวนการ

ท้ัง 3 ขอ แตขาดหลักฐานบางขอ

ระดับ 2: ดําเนินงานทักษะกระบวนการ

บางขอ มีหลักฐานไมชัดเจน

ระดับ 1: ดําเนินงานทักษะกระบวนการ

บางขอ ขาดหลักฐาน

ระดับ 0: ไมไดดําเนินงานทักษะ

กระบวนการท้ัง 3 ขอ
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เกณฑการประเมินคุณภาพระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. ผลงานเชิงนวัตกรรมอางอิงคุณภาพและยอมรับจากตัวแทนกลุมเปาหมาย

ทักษะกระบวนการ

ของระดับคุณภาพ

หลักฐาน

ของทักษะกระบวนการ

(1) สุมสํารวจการตอบสนองการทดลองใช

แกปญหาความตองการของ

กลุมเปาหมาย

(1) ชื่อประเด็นและปริมาณกลุมเปาหมาย

ใหความสนใจ

(2) กระบวนการปรับปรุงพัฒนานวัตกรรม

ตอบสนองการใชหรือบริโภคอยางโดดเดน

(2) ชื่อคุณคาความโดเดนของนวัตกรรม

(3) สํารวจการตอบสนองการทดลองใช

งานหลังปรับปรุงพัฒนา

(3) รายงานผลปริมาณความพึงพอใจตอ

นวัตกรรม

ระดับคุณภาพ

ระดับ 4: ดําเนินงานทักษะกระบวนการ

ท้ัง 3 ขอ และมีหลักฐานท้ัง 3 ขอ 

ระดับ 3: ดําเนินงานทักษะกระบวนการ

ท้ัง 3 ขอ แตขาดหลักฐานบางขอ

ระดับ 2: ดําเนินงานทักษะกระบวนการ

บางขอ มีหลักฐานไมชัดเจน

ระดับ 1: ดําเนินงานทักษะกระบวนการ

บางขอ ขาดหลักฐาน

ระดับ 0: ไมไดดําเนินงานทักษะ

กระบวนการท้ัง 3 ขอ
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เกณฑการประเมินคุณภาพระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ชองทางการประกอบการ แผนธุรกิจแบบพอเพียง

ทักษะกระบวนการ

ของระดับคุณภาพ

หลักฐาน

ของทักษะกระบวนการ

(1) ออกแบบเทคนิควิธีการสื่อสาร ให

กลุมเปาหมายรับรูคุณคานวัตกรรม

(1) รูปแบบเทคนิคการสื่อสารเหมาะกับ

กลุมเปาหมายและหลากหลาย

(2) ออกแบบวิธีการนําสงนวัตกรรม แก

กลุมเปาหมาย

(2) รูปแบบวิธีการสงนวัตกรรมถึง

กลุมเปาหมาย

(3) ออกแบบการผูกสัมพันธและสราง

แรงจูงใจ

(3) รูปแบบวิธีการสรางแรงจูงใจ

ระดับคุณภาพ

ระดับ 4: ดําเนินงานทักษะกระบวนการ

ท้ัง 3 ขอ และมีหลักฐานท้ัง 3 ขอ 

ระดับ 3: ดําเนินงานทักษะกระบวนการ

ท้ัง 3 ขอ แตขาดหลักฐานบางขอ

ระดับ 2: ดําเนินงานทักษะกระบวนการ

บางขอ มีหลักฐานไมชัดเจน

ระดับ 1: ดําเนินงานทักษะกระบวนการ

บางขอ ขาดหลักฐาน

ระดับ 0: ไมไดดําเนินงานทักษะ

กระบวนการท้ัง 3 ขอ
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เกณฑการประเมินคุณภาพระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. การสรางพันธมิตรและหุนสวน ระดมทุน และลดตนทุน

ทักษะกระบวนการ

ของระดับคุณภาพ

หลักฐาน

ของทักษะกระบวนการ

(1) ตรวจสอบ ตนทุนตอหนวยของ

กิจกรรมขั้นกระบวนการผลิต

(1) ตนทุนตอหนวยกิจกรรมการผลิต

(2) เชิญชวนพันธมิตรและหุนสวนการ

ลงทุน โดยการสื่อสารคุณคานวัตกรรมท่ีมี

ตอปริมาณความตองการของ

กลุมเปาหมาย

(2) จํานวน และชื่อพันธมิตรและหุนสวน

การลงทุน

(3) ทําแผนลดตนทุนเพ่ิมคุณคาและ

ปริมาณผลผลิต

(3) รอยละของปริมาณมูลคาทรัพยากร

การลงทุนท่ีลดไดจากแผนการลดตนทุน 

ระดับคุณภาพ

ระดับ 4: ดําเนินงานทักษะกระบวนการ

ท้ัง 3 ขอ และมีหลักฐานท้ัง 3 ขอ 

ระดับ 3: ดําเนินงานทักษะกระบวนการ

ท้ัง 3 ขอ แตขาดหลักฐานบางขอ

ระดับ 2: ดําเนินงานทักษะกระบวนการ

บางขอ มีหลักฐานไมชัดเจน

ระดับ 1: ดําเนินงานทักษะกระบวนการ

บางขอ ขาดหลักฐาน

ระดับ 0: ไมไดดําเนินงานทักษะ

กระบวนการท้ัง 3 ขอ

188



การติดตามและประเมินผล

โครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา
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การติดตามและประเมินผล

o ระดับสถานศึกษา 8 ตัวชี้วัด

o ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 4 ตัวชี้วัด

o ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประมวล

ภาพรวมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

หลักการประเมินตนเองตามแบบติดตามและประเมนิผล
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ระดับสถานศึกษา

1. รอยละของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีสารสนเทศลักษณะอาชีพ ความ

ตองการสาขาวิชาชีพแหลงเรียนรูสถานประกอบการ กลุมอาชีพอิสระ ในพื้นที่

จังหวัด/กลุมจังหวัด 

2. รอยละของโรงเรียนที่มีหลักสูตรสถานศึกษา และแผนการเรียนที่สอดคลองกับ

สารสนเทศความตองการสาขาวิชาชีพในพื้นที่จังหวัด/กลุมจังหวัด 3. รอยละของครู

แนะแนวและครูที่ปรึกษาไดรับการพัฒนาใหสามารถจัดกิจกรรมใหนักเรียนมี

เสนทางการศึกษาตอสูการประกอบอาชีพ (Career Path) 

4. รอยละของครูผูสอนรายวิชาพื้นฐาน ๘ กลุมสาระการเรียนรู มีการจัดกิจกรรม

การเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่บูรณาการอาชีพตามบริบทพื้นที่ 

5. รอยละของครูผูสอนรายวิชาเพิ่มเติม และการศึกษาคนควาอิสระ จัดทําหนวย

การเรียนรูฐานสมรรถนะ ตามสาขาวิชาชีพ ที่สอดคลองกับเสนทางการศึกษาตอสู

การประกอบอาชีพ (Career Path) ของนักเรียน
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ระดับสถานศึกษา

6. รอยละของครูผูสอนรายวิชาเพิ่มเติมที่เปนรายวิชาความถนัดทางสาขาวิชา 

พัฒนา/ใชเครื่องมือวัดความถนัด (Measurement aptitude) เพื่อใหขอมูลปอนกลับ

แกนักเรียนเก่ียวกับการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ

7. รอยละของโรงเรียนมีสื่อ อุปกรณ ครุภัณฑ สิ่งอํานวยความสะดวกเปนไปตาม

มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา และมีระดับคุณภาพการใชงานเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

8. รอยละของนักเรียนมีผลงานเชิงนวัตกรรมการแกปญหาความตองการของชุมชน 

หรือผลงานเชิงนวัตกรรมรูปแบบผลิตภัณฑ สินคา และบริการ ผานเกณฑมาตรฐาน

คุณภาพการแสดงและประชันผลงานในระดับจังหวัด
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ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

1. รอยละของโรงเรียนที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แผนการเรียน 

กระบวนการจัดการเรียนรู และการวัดประเมินผลเพื่อรองรับความตองการตามสาขา

วิชาชีพ

2. รอยละของโรงเรียนที่มีการจัดกระบวนการแนะแนว ใหนักเรียนคนพบบุคลิกภาพ

และความถนัดของตนเอง จัดระบบวางเสนทางการศึกษาตอสูการประกอบอาชีพ 

สอดคลองความตองการสาขาวิชาชีพของพื้นที่

3. รอยละของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีสารสนเทศความตองการสาขาวิชาชีพ 

และสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู เพื่อใชในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรและ

กระบวนการจัดการเรียนรูใหตอบสนองความตองการกําลังคนของพื้นที่ และศักยภาพ

ของผูเรียน

4. รอยละของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีเครือขายความรวมมือภาครัฐและ

เอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทําใหสอดคลองกับความตองการ

สาขาวิชาชีพของพื้นที่ กลุมจังหวัด และภูมิภาค 193



การติดตาม ประเมินผล รายงานผลการดําเนินงาน

2. รายงานผลการประเมิน ตอ สพท. ผานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพ

1. ประเมินตนเองตามแบบประเมิน

3. สพท.รับรองผล ประมวลผล รายงานภาพจังหวัด และ สพท. ตอ 

สพฐ.

4. สพฐ. ประมวลผล จัดทํารายงานผล โครงการ
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แผนการดําเนินงานขับเคล่ือนโครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา

Output Objective Process Time Person

1. คําสั่ง

ความรวมมือ

1 กรอบนโยบายกําลังคนการผลิตและ

พัฒนากําลังคนในสาขาวิชาชีพ

2 ความรวมมือของสถาบันการศึกษา

ทุกชวงวัยและทุกประเภท

3 ความรวมมือของสถานศึกษากับ

สถานประกอบการ ในการฝกและถอด

ประสบการณ

4 วิธีการกํากับรายงานใหความสําเร็จ

ตามนโยบาย
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แผนการดําเนินงานขับเคล่ือนโครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา

Output Objective Process Time Person

2. ศูนยบริการ

สารสนเทศเพื่อ

การมีงานทํา

1 บริการแผนความตองการสาขา

วิชาชีพ

2 บริการสารสนเทศลักษณะและ

ธรรมชาติการทํางานของสาขาวิชาชีพ

3 บริการสารสนเทศแหลงเรียนรู 

สถานประกอบการ และผูทรงคุณคา

ทองถ่ิน

196



แผนการดําเนินงานขับเคล่ือนโครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา

Output Objective Process Time Person

3. หลักสูตร

สถานศึกษาเพื่อ

การมีงานทํา 

(ผลการเรียนรู/

คําอธิบาน

รายวิชา ของ 

Sh.C / B.C)

1 ผลการเรียนรูฯ รายวิชาอาชีพระยะสั้น

ฐานสมรรถนะ

2 ผลการเรียนรูฯ รายวิชาเตรียมศึกษาตอ

อุดมศึกษาฐานศักยภาพความถนัด

3 ผลการเรียนรูฯ รายวิชาเรียนรวมหลักสูตร

ทวิศึกษา และหองเรียนเฉพาะทางดาน

อาชีพ ดานกีฬา ดานสุนทรียภาพ

4 สมรรถนะการเรียนรูเปนผูประกอบการทํา

ธุรกิจพอเพียงในกิจกรรมพฒันาผูเรียน
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แผนการดําเนินงานขับเคล่ือนโครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา

Output Objective Process Time Person

4. หนวยการ

เรียนรู

1 โครงการสอนหนวยฐานสมรรถนะ

2 โครงการสอนหนวยศักยภาพความ

ถนัด

3 แผนจัดกิจกรรมธุรกิจพอเพียงและ

การจัดกิจกรรมรายวิชาโครงงาน

4 แผนบริหารจัดการฝกและถอด

ประสบการณกับสถานประกอบการ 

และสถาบันการศึกษา
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แผนการดําเนินงานขับเคล่ือนโครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา

Output Objective Process Time Person

5. แฟมสะสมผลงาน 

จัดทํา Career Path

นักเรียนรายบุคคล

1 พัฒนาครูแนะแนวทุกโรงเรียน

2 พัฒนาขยายผลครูที่ปรึกษาใน

โรงเรียน

3 จัดเก็บผลงานตามแบบ

อิเล็กทรอนิกสและใหคําปรึกษา

4 รายงานผลการเตรียมอัตรา

กําลังคนของโรงเรียนและจังหวัด
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แผนการดําเนินงานขับเคล่ือนโครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา

Output Objective Process Time Person

6. ผลงานนักเรียน 

ครู โรงเรียน

1 พัฒนาบุคลากรใชระบบการ

ถายทอดสด และ Conference

2 ทําผลงานระดับโรงเรียน

3 ทําผลงานระดับจังหวัด/เขต

4 ทําผลงานระดับภาค/ประเทศ

5 ทําผลงานระดับนานาชาติ (idt)
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