
สรุป Road map
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

ปีการศึกษา 2563



Student’s  SKILL

ม.1 คหกรรม
นักเรียนสามารถ
ท าอาหารจาน

เดียวได้

ม.2 งานประดิษฐ์
นักเรียนสามารถน าวัสดุใน
ท้องถิ่น มาประดิษฐ์เป็น
ชิ้นงาน และสามารถเพิ่ม

มูลค่าชิ้นงานได้

ม.3 งานธุรกิจ
นักเรียนสามารถวางแผน
ธุรกิจ วิเคราะห์ปัจจัยทาง
การตลาด และสามารถ
สรุปผลก าไร ขาดทุนของ
ธุรกิจของนักเรียนได้

มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2
มธัยมศกึษาปี

ที่ 3



นักเรียนสามารถนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาคน้ควา้มาประกอบการคิด โดย
นักเรียนจะได้ฝึกการคิดจ าแนก แยกแยะปัญหาต่างๆ ออกเป็นประเด็นย่อย และ
วิเคราะห์หาสาเหตุ จนกระทั้งถึงวิธีการแก้ปัญหา เพื่อวางแผนด าเนินการ และ
ตัดสินใจในการปฎิบตัิชิ้นงานต่อไป และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ด าเนินงาน จนท าให้ได้รูปแบบในการจัดท าอาหารในลักษณะของอาหารจานเดียว
ซึ่งนักเรียนจะต้องสามารถจัดตกแต่งอาหารและสามารถเลือกบรรจุภัณฑ์ที่
เหมาะสมกับอาหารได้

, ม.1 พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
(คหกรรม) 





ผลการประเมิน

ม.1
โครงการ จ านวน

ผลการทดสอบด้วยชิ้นงาน (การจัดอาหารจานเดียว)

ผ่าน ไม่ผ่าน

โครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP) 55 48 7

โครงการความเป็นเลิศทางภาษา (GEP) 122 119 3

รวม 2 โครงการ 177 167 10

87%

13%

โครงการภาค

ภาษาองักฤษ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

98%

2%

โครงการความเป็น

เลศิทางภาษา

ผ่าน

ไม่ผ่าน

94%

6%

รวมทัง้ 2
โครงการ

ผ่าน

ไม่ผ่าน



ผลการประเมิน
ม.1

การพิจารณาผ่านเกณฑ์

1. พิจารณาตามเกณฑ์ Rubic score คะแนนเต็ม 20 
คะแนน ผ่านเกณฑ์คือ 10 คะแนนขึ้นไป

2. พิจารณาตามเกณฑ์คะแนนการสังเกตพฤติกรรม
เป็นรายบุคคล ผ่านเกณฑ์คือ 60 % 

พฤติกรรมที่ท าให้ไมผ่่านเกณฑ์

1. สมาชิกในกลุ่มบางคนลืมน าอุปกรณ์
มา ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานได้

2. สมาชิกในกลุ่มยังขาดทักษะที่จ าเป็น
ในการประกอบอาหารจานเดียว

การด าเนินการนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์

อาจารย์ผู้สอนให้นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ มา
ทดสอบอีกครั้ง หลังผ่านการเรียนรู้ ฝึกฝน

ทักษะใหม่กับอาจารย์ผูส้อน



นักเรียนสามารถออกแบบและการ
ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่นได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยเน้นหลักการพัฒนาเชิงนวัตกรรม
และการประดิษฐ์อุปกรณ์ตกแต่ง โดยค านึงถึง
วิธีการสร้าง การเลือกการใช้ และการเก็บรักษา
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์

ม.2 คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม
(งานประดิษฐ์) 





ผลการประเมิน
ม.2 โครงการ จ านวน

ผลการทดสอบด้วยชิ้นงาน (การจัดอาหารจานเดียว)

ผ่าน ไม่ผ่าน

โครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP) 57 53 4

โครงการความเป็นเลิศทางภาษา (GEP) 109 104 5

รวม 2 โครงการ 166 157 9

93%

7%

โครงการภาค

ภาษาองักฤษ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

95%

5%

โครงการความเป็น

เลศิทางภาษา

ผ่าน ไม่ผ่าน

93%

7%

รวมทัง้ 2
โครงการ

ผ่าน

ไม่ผ่าน



ผลการประเมิน

ม.2

การพจิารณาผ่าน

เกณฑ ์

1. พิจารณาตามเกณฑ์ Rubic score คะแนนเต็ม 20 
คะแนน ผ่านเกณฑ์คือ 10 คะแนนขึ้นไป

2. พิจารณาตามเกณฑ์คะแนนการสังเกตพฤติกรรม
เป็นรายบุคคล ผ่านเกณฑ์คือ 60 % 

พฤติกรรมที่ท าให้ไมผ่่าน
เกณฑ์

1. นักเรียนน าอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้
ในงานประดิษฐ์มาไม่ครบ ท าให้ไม่
สามารถประดิษฐ์ได้ทันตามเวลา

2. นักเรียนขาดสมาธิ และความสนใจ
ความอดทนในการประดิษฐ์สิ่งของ

การด าเนินการนักเรียนที่ไม่
ผ่านเกณฑ์

สอน ฝึกทักษะการประดิษฐ์ ให้กับนักเรียนท่ีไม่
ผ่านเกณฑ์ และใหน้ักเรียนประดิษฐ์งานตาม
ความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งน าเสนอ และ

อธิบายวิธีการท า



ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะที่จ าเป็น และมีประสบการณ์เห็น
แนวทางในงานอาชีพ โดยสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ ซึ่ง
กิจกรรมที่น ามาส่งเสริมนักเรียนคือ นักเรียนสามารถจัดท าธุรกิจขนาดเล็ก
ได้

รูปแบบกิจกรรม
1. นักเรียนวางแผนธุรกิจ
2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาด
3. นักเรียนสามารถจัดการธุรกิจขนาดเล็กได้
4. นักเรียนสามารถสรุปผลก าไร ขาดทุนของธุรกิจของนักเรียนได้

ม.3 : เสริมสร้างความร่วมมือการท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า
(ธุรกิจ)



การด าเนินงาน



01

02

03ทดสอบ
Pre-test

เกณฑ์

ทดสอบ
Post test

แบ่งเกณฑ์พิจารณาผลงานนักเรียน เป็น
ผ่าน และ ไม่ผ่าน (ในกรณีที่นักเรียนไม่
ผ่านเกณฑ์ นักเรียนจะต้องมาท าการ
treatment กับอาจารย์ผู้สอนหลังเลิก

เรียน)



Thank,


