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 ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579) ซึ่งเปนการวางแผนการพัฒนาประเทศในระยะ
ยาว โดยมีวิสัยทัศน ว่า “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือ เปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จากกรอบ
ยุทธศาสตรชาติดังกล่าว  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงประการโครงการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการมีงานทําในศตวรรษที่ 21  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเบญจมานุสรณ์  
จังหวัดจันทบุรี จึงจัดทํา “หลักสูตรเพื่อการมีงานทํา โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี” โดย  
โดยให้ครูนําไปจัดการเรียนรู้ควบคูไปกับรายวิชาตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และรายวิชาเพ่ิมเติม โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุงเนนใหผูเรียน
สรางองคความรดูวยตนเอง การฝึกปฏิบัติด้วยกระบวนการ Active Learning ที่เน้นผู้เรียนลงมือกระทําและ 
ได้ใช้กระบวนการคิดในสิ่งที่ได้กระทําไปให้รองรับสมรรถนะทางสาขาวิชา และสาขาวิชาชีพ โดยคํานึงถึง 
ความแตกตางระหวางบุคคล สาระการเรียนรู้และกิจกรรมสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน 
ยึดหลักในการให้ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนสําคัญท่ีสุด ให้
ผู้เรียนเกิดความรูเรื่องเก่ียวกับใกล้ตัว ตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม สอดคล้องกับ 
รองศาสตรจารย ดร.สุกรี เจริญสุข ไดกลาวไวในหนังสือ EDUCATION FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT ทีว่า การพัฒนาประเทศตองอาศัยการศึกษา และการศึกษาที่แทจริงตองสอนเนื้อหา 
ความเปนฉันใหผูเรียน เพราะความเปนฉันจะเปนถุงทองของสังคม เมื่อผูเรียนรูจักความเปนฉันแลว ใหเอา
กระบวนการศึกษามาจัดการทําความเปนฉันใหโลกไดรจูัก ขายความเปนฉัน เชิดชูความเปนฉัน และทําความ
เปนฉันใหเปนสินคา แลวจึงนํารายไดมาพัฒนาตอยอดความรูในความเปนฉัน ผูเรียนแตละคนตองรูจักตนเอง 
สามารถวางเสนทางการเรียนรูสูอาชีพผานครูแนะแนวและครูที่ปรึกษา ครู ทุกคนจึงตองมีขอมูลสารสนเทศ 
ดานตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนเลือกและตัดสินใจเรียนรูตามความถนัด ความสามารถและบุคลิกภาพของแตละคน 
ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนเรียนดวยความสุข และมีโอกาสในการประสบความสําเร็จทางการเรียนในเสนทางของ
ตนเองได้....ฯ  ดังนั้น หลักสูตรเพ่ือการมีงานทํา โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี จึงมุ่งเนนใหผูเรียน 
มองตนเองจากความคาดหวัง แรงจูงใจ สมรรถนะของผูเรียน การฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ  

การเผชิญสถานการณ การเรียนรูจากประสบการณจริง การฝกปฏิบัติงาน และสาระความรูดานตาง ๆ ที่ได้ 
สัดสวนสมดุลกัน โดยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ค่านิยม 12 ประการ  น้อมนําศาสตร์พระราชาแห่ง
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  พระบรมราโชบาย  
ด้านการศึกษา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสอดแทรกสู่ 
การปฏิบัติในทุกรายวิชา 
 วัตถุประสงคของการจัดทํา “หลักสูตรเพื่อการมีงานทํา โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี” 
เพ่ือสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู และการวัด 
ประเมินผล ทีร่องรับความสนใจทางสาขาวิชาและสาขาวิชาชีพของผูเรียน และความตองการอาชีพของ 
ประเทศชาติ โดยมีตัวชี้วัดระดับกิจกรรมที่เปนจุดมุงหมายสูความสําเร็จของ “หลักสูตรเพ่ือการมีงานทํา 
โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี”  ดังนี้  
  1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา และแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือการมีงานทํา สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นให้เป็นผู้ผลิตมากกว่า ผู้บริโภค 
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  2. ครูผูจัดการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐาน 8 กลมุสาระการเรียนรู มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
มาตรฐาน และตัวชี้วัดที่บูรณาการอาชีพตามบริบทของสังคม ชุมชนและจังหวัด 
  3. ครูผูจัดการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติม และการศึกษาคนควาอิสระ จัดทําหนวยการเรียนรู ที ่
สอดคลองกับเสนทางการศึกษาตอสูการประกอบอาชีพของผูเรียน  
  4. ครูผูจัดการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติมที่เปนรายวิชาความถนัดทางสาขาวิชา/วิชาชีพ พัฒนา 
ใชเครื่องมือวัดความถนัด เพื่อใหขอมูลปอนกลับแกผูเรียนเกี่ยวกับการศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ  
  5. โรงเรียนมีสื่อ วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ สิ่งอํานวยความสะดวกเปนไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา และมีระดับคุณภาพการใชงานเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา  
  6. ผูเรียนมีผลงานเชิงนวัตกรรมการแกปญหาความตองการของโรงเรียน สังคม ชุมชนและ
จังหวัด หรือผลงานเชิงนวัตกรรมรูปแบบ ผลิตภัณฑ สินคา และบริการ ผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพการแสดง
และผ่านการรองรับอย่างน้อยในระดับจังหวัด 
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ทิศทางโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 

 

 
วิสัยทัศน(์Vision) 

 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสิ่งแวดล้อมด้วยการบริหารจัดการคุณภาพ 

 
 

 

อัตลักษณ์ (Identity) 

กิจกรรมเด่น  เน้นคุณธรรม 

  

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เบญจมานุสรณ์ยอดนักกิจกรรม 

 

ค่านิยม 

สามัคคี มีวินัย ใส่ใจสิง่แวดล้อม 

 

ปรัชญาโรงเรียน 

อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา 

“บัณฑิตย่อมฝึกตน” 
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พันธกิจ (Missions) 

 
 

  1. ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จรยิธรรม ความเป็นไทยและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
  2. เร่งรัดยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้   
  5. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการเรียนและปรับปรุงระบบความปลอดภัย 
  6. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพ 
 
 
 

เป้าประสงค ์(Goals) 

 
  1. ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จรยิธรรม ความเป็นไทยและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
  2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
  3. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ 
  4. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ และจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  5. โรงเรียนมีวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการเรียนมีคุณภาพและพอเพียง 
  6. โรงเรียนมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพ 

 7. โรงเรียนมีการบริหารจัดการคุณภาพ 

 

  

กลยุทธ์ 
 

 

  1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
  2. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพ 
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การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําในศตวรรษท่ี 21  
โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี 

 
 ภาวะเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวในระดับต่ําในชวงหลายปที่ผานมา กอใหเกิดประเด็นถกเถียงซึ่งหัวข
อหนึ่งที่ถูกกลาวถึงบอยครั้ง นั่นคือ “การติดกับดักรายไดปานกลาง (Middle Income Trap) ของไทย” หรือ
หมายถึง การที่ไทยหยุดชะงักอยูในกลมุประเทศรายไดปานกลางมาเปนเวลานาน ซึ่งสะทอนวาพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจมีขอจํากัด เชน ความพรอมดานเทคโนโลยีของไทยอยูในระดับปานกลาง สวนหนึ่งจากความพรอม 
ดานทรัพยากร มนุษยที่ไมเพียงพอทั้งดานคุณภาพและปริมาณ ทําใหความสามารถในการดูดซับเทคโนโลยี
จากตางชาติไมดีนัก ซึ่ง สงผลตอเนื่องใหระดับนวัตกรรมโดยรวมของไทยอยูตํ่ากวาประเทศพัฒนาแลว  
ยิ่งไปกวานั้นปญหาดานการศึกษา สะทอนจากการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยที่อยูเพียงระดับมัธยมตน  
ซ่ึงตางจากประเทศพัฒนาแลวที่การศึกษาเฉลี่ยอยูระดับมัธยมปลายขึ้นไป ทําใหพัฒนาการดานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีของประเทศเปนไปอยางชา ๆ  กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และปฏิรูปการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – พ.ศ.
2564) เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาแกผูเรียน และประชาชนทุกคน โดยกลไกการขับเคลื่อนปฏิรูป
การศึกษาใหบรรลุผลตามเปาหมาย ตองอาศัยความรวมมือจากทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ทั้งในระดับสวนกลาง ระดับภูมิภาค และระดับ สถานศึกษา ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดแนวทางในการปฏิรูป
การศึกษาไวหลายประเด็น เชน การสรางการเขาถึงโอกาสทางการศึกษา นักเรียนทุกระดับชั้นตองไดรับโอกาส
ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิที่กําหนดไว โดยมีแนวทางและวิธีในการดําเนินโครงการ เชน การจัด
กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู ฝกอบรมทักษะอาชีพระยะสั้นเพ่ือสนับสนุน นักเรียนใหมีโอกาสในการเรียนรูตาม
ความสนใจ และ ความถนัดของตนเอง การผลิตและพัฒนากําลังคนตองรองรับการพัฒนาประเทศและเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรวมทั้งโครงการ ลงทุนขนาดใหญของรัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการริเริ่มจัดทําฐาน 
ขอมูลความตองการดานแรงงาน รวมกับ หนวยงานภาครัฐ และเอกชน จากนั้นจึงไดจัดลําดับความสําคัญ 
เรงดวนในการเลือกผลิตและพัฒนาครูผูสอน และ สถานศึกษาใหตรงกับทิศทางความตองการดานแรงงาน
ตามขอมูลที่มเีนนการการศึกษาตามความถนัดและความ เปนเลิศของแตละสถานศึกษา ที่สําคัญคือ  
การบูรณาการการเรียนรูควบคูกับการทํางาน การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูในปจจุบันจึงตอง
คํานึงถึงการทํางานในอนาคตของผูเรียน โดยผูเรียนตองสามารถเลือกเรียน รายวิชาที่สงเสริมเสนทางสูอาชีพ
ของตนเองไดอยางแทจริง ผูเรียนตองมีความสุขในการเรียนรู ไดรับการพัฒนา ครอบคลุมใน 4 ดาน คือ Head 
Heart Hand และHealth เหมาะสมตามวัย สามารถแสวงหาองคความรูไดดวย ตนเองสอดคลองกับบริบท
ในปจจุบัน มีความรู มีคานิยมที่ถูกตองตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ จากเหตุผลขางตนจึงเกิด 
การจัดการศึกษารูปแบบสมรรถนะอาชีพระยะสั้นขึ้น โดยใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตอนปลายได 
รจูักลักษณะอาชีพตาง ๆ ในทองถิ่น แลวเลือกเรียนหนวยหารเรียนรู้อาชีพระยะสั้นที่ตนเองสนใจ เพ่ือนําไปสู
การคนพบตัวตนวามีความถนัดและบุคลิกภาพเหมาะสมกับสมรรถนะอาชีพใด ซึ่งจะสงผลตอการตัดสินใจของ
นักเรียน ในการเรียนตอในระดับที่สูงขึ้นที่อาจจะเปนการเรียนในสายอาชีพ หรือเลือกแผนการเรียนในกลุม 
สาขาความถนัดเพ่ือเรียนตอ ระดับอุดมศึกษาไดตรงกับความถนัดและบุคลิกภาพของนักเรียน ซึ่งลักษณะการ
จัดการเรียนรู้ “หลักสูตรเพื่อการมีงานทํา โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี” จะกําหนดรายวิชาตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม โดยกําหนดเปนคําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู้อาชีพระยะสั้น  



๖ 
 

ศึกษาควบคู่ในรายวิชาพ้ืนฐาน จัดทําเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม และจัดทําเป็นหนวยการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รูปแบบ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์แบบบูรณาการ สู่ 1 นวัตกรรม 1 
ห้องเรียน”  ให้ผู้เรียนไดรจูัก เรียนรูไดอยางหลากหลาย สามารถสร้างนวัตกรรม ชิ้นงาน/ผลงาน  
มุงเนนการฝกทักษะ ลงมือปฏิบัติ การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การผลิต การจําหนายและการจัดการ  
ทําใหผู้เรียนเกิดประสบการณตรง เป็นการเตรียมผูเรียนเขาสูอาชีพในอนาคต ทําใหผูเรียนไดสัมผัสงานอาชีพ
ประเภทตาง ๆ ตามความตองการของตลาดแรงงาน และเลือกอาชีพตามความถนัดและความสนใจของตนเอง
ที่สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น มีเจตคติท่ีดีและมีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ ทั้งยัง
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถนําไปใช้ เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนไดอี้กด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ และ 
โครงสร้างรายวิชาเพื่อการมีงานทํา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน – ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   
8  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ 

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

 
คําอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ และ 

โครงสร้างรายวิชาเพื่อการมีงานทํา 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้   รหัสวิชา I๒๐๒๐๑   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

๒  ช.ม./สัปดาห์ ๔๐ ช.ม./ภาคเรียน      จํานวน  ๑.๐  หนว่ยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะการตั้งประเด็นปัญหาหรือคําถามในเรื่องที่ตนเองสนใจ โดยเริ่มจาก
ตนเองเชื่อมโยงกับชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ ตั้งสมมุติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่าง ๆ  
ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ออกแบบวางแผนรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม ทํางานบรรลุผลตามเป้าหมายภายในกรอบการดําเนินงาน     
ที่กําหนด โดยการกํากับดูแล ช่วยเหลือของครูอย่างต่อเนื่อง สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้และร่วมกันเสนอ
แนวคิด วิธีการการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์ 
 เพ่ือให้เกิดทักษะในการค้นคว้า แสวงหาความรู้ เปรียบเทียบเชื่อมโยงองค์ความรู้ สังเคราะห์ สรุป 
อภิปราย ตามหลักการทรงงานแห่งศาสตร์พระราชา แห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร                       
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และดําเนินกิจกรรมตามพระบรมราโชบาย แห่งพระบาทสมเด็จ            
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ สามารถคิดคํานวณรายรับ – รายจ่ายของผลงาน สู่การประกอบอาชีพอิสระ         
อย่างยั่งยืน  และมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักเก่ียวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน              
กับผลประโยชน์ส่วนรวม สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้และ 
เห็นความสําคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริตเป็นผู้ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตปฏิบัติตน      
ตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้า           
ด้วยตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี  มีวินัย  
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทํางาน และมีจิตสาธารณะ 
 
 ผลการเรียนรู้ 

๑. ตั้งประเด็นปัญหาโดยเลือกประเด็นที่สนใจเริ่มจากตนเอง  ชุมชน  ท้องถิ่น  ประเทศ 
๒. ตั้งสมมติฐานประเด็นปัญหาที่สนใจ 
๓. ออกแบบวางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. ศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือกจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
๕. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูลได้ 
๖. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติท่ีเหมาะสม 



๙ 
 

๗. สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
๘. เสนอแนวคิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ 
๙. เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
๑๐. คิดคํานวณรายรับ – รายจ่ายของผลงาน สู่การประกอบอาชีพอิสระอย่างยั่งยืน 

  รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
 

รายวิชา การศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้   รหัสวิชา I๒๐๒๐๑   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้หรือจุดประสงค์การเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

คะแนน 

        ปฐมนิเทศ ๑  
๑ 
 

การตั้งประเด็น
คําถาม 

๑. ตั้งประเด็นปัญหาโดยเลือกประเด็นที่
สนใจเริ่มจากตนเอง  ชุมชน  ท้องถิ่น  
ประเทศ 

๒. ตั้งสมมติฐานประเด็นปัญหาที่สนใจ 

๓. ออกแบบวางแผน ใช้กระบวนการ
รวบรวมข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๐ 
 

๒๐ 
 

๒ 
 

ค้นคว้าแสวงหา
คําตอบ 

๔. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับ
ประเด็นที่เลือก จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

๕. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มา
ของข้อมูลได้ 

๖. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติท่ีเหมาะสม 

๑๕ 
 

๓๐ 
 

๓ 
 

รอบรู้และเห็นคุณค่า ๗. สังเคราะห์ สรุปองค์ความรู้ด้วย
กระบวนการกลุ่ม 

๘. เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ 

๙. เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

๑๑ 
 

๑๕ 
 

๔ สู่อาชีพอิสระ ๑๐.  คิดคํานวณรายรับ – รายจ่ายของ
ผลงาน สู่การประกอบอาชีพอิสระอย่าง
ยั่งยืน 

๑ ๕ 

  สอบกลางภาค  ๑๐ 
  สอบปลายภาค  ๒๐ 
  รวมคะแนน  ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้   รหัสวิชา I๒๐๒๐๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

ลําดับที่/ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

สัปดาห์ที่ ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

 
ผลการเรียนรู้ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สื่อ / 
แหล่งการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

วิธีการประเมิน 
การเรียนรู้ 

คะแนน 

 ๑ ๒  ปฐมนิเทศ 
  - แจ้งผลการเรียนรู้ และวิธี 
    จัดการเรียนรู้ 
  - วิธีการและเกณฑ์ประเมิน 
    การเรียนรู้ 
  - ข้อตกลงในการเรียน 
  - วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

- - - - 

๑. จุด
ประกาย
ความคิด 

๒ ๒ ๑.  ตั้งประเด็น
ปัญหา โดย
เลือกประเด็น
ที่สนใจ เริ่ม
จากตนเอง 
ชุมชนท้องถิ่น
ประเทศ 

ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา  
ขั้นสอน 
- ศึกษาใบความรู้  
- ตั้งประเด็นปัญหาจากเรื่องที่
ตนเองสนใจ 
- สนทนา/สรุป 
- นําเสนอผลหน้าห้องเรียน 
  ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูสรุป 
  การใช้ปัญหาเป็นฐานโดย 
  การตั้งคําถาม 

- ใบความรู้ 
- สื่อสิ่งพิมพ์ 

แบบบันทึก
การตั้ง
ประเด็น
ปัญหา 

ตรวจสอบ 
การตั้งคําถามของ
นักเรียน 

๕ 
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ลําดับที่/ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

สัปดาห์ที่ ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

 
ผลการเรียนรู้ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สื่อ / 
แหล่งการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

วิธีการประเมิน 
การเรียนรู้ 

คะแนน 

 ๓ ๒ ๒.  ตั้งสมมติฐาน
จากประเด็น
ปัญหาที่
ตนเองสนใจ 

ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา  
ขั้นสอน 
- นักเรียนฝึกตั้งสมมติฐานที่
สอดคล้องกับประเด็นปัญหา 
- สนทนา/สรุป 
- นําเสนอผลหน้าห้องเรียน 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูสรุป 
  การใช้ปัญหาเป็นฐานโดย 
  การตั้งสมมติฐาน  

- ใบความรู้ 
- สื่อสิ่งพิมพ์ 

แบบบันทึก 
การตั้ง 
สมมติฐาน 
/คําตอบที่
คาดคะเน 

ตรวจสอบ 
การตั้ง 
สมมติฐานของนักเรียน 

๕ 

 ๔ – ๖ ๖ ๓.  ออกแบบ 
วางแผน ใช้
กระบวนการ
รวบรวม
ข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา  
ขั้นสอน 
- ศึกษาใบความรู้  
- แบ่งกลุ่ม อภิปราย จากประเด็น 
  ปัญหาที่สนใจจะศึกษาค้นคว้า 
  ข้อมูลได้จากแหล่งใดบ้าง และ 
  ด้วยวิธีการใด  
- สนทนา/สรุป 
  ขั้นสรุป/ประเมิน 

- ใบความรู้ 
- สื่อสิ่งพิมพ์ 
- ห้องสมุด 
- อินเทอร์เน็ต 

แบบบันทึก
แผนการเก็บ
รวบรวม/ การ
สืบค้นข้อมูล 

ประเมินจากบันทึก
การสืบค้นข้อมูล จาก
แหล่งเรียนรู้ของ
นักเรียน 

๑๐ 
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ลําดับที่/ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

สัปดาห์ที่ ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

 
ผลการเรียนรู้ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สื่อ / 
แหล่งการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

วิธีการประเมิน 
การเรียนรู้ 

คะแนน 

- นักเรียนและครูสรุป 
   กระบวนการสืบเสาะรวบรวม   
  ความรู้จากแหล่งข้อมูลที่ 
  หลากหลาย เพ่ือนําความรู้ไปใช้ 
  ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ 
  ส่วนรวม 

๒. ค้นคว้า
แสวงหา
คําตอบ 

๗ – ๘ ๔ ๔.  ศึกษา 
ค้นคว้า 
แสวงหา
ความรู้
เกี่ยวกับ
ประเด็นที่
เลือก จาก
แหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย 

 

ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา  
ขั้นสอน 
- ศึกษาใบความรู้  
- นักเรียนฝึกสืบค้นข้อมูลหนังสือ   
  และข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 
- เก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้อง 
  การศึกษา 
- สนทนา/สรุป 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูสรุปกระบวน 
  การสืบเสาะรวบรวมความรู้จาก 
  แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือ 
  นําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
  ต่อตนเองและส่วนรวม 

- ใบความรู้ 
- สื่อสิ่งพิมพ์ 
- ห้องสมุด 
- อินเทอร์เน็ต 

แบบบันทึก
การสืบค้น
ข้อมูล 

ประเมินจากการ
สืบค้นข้อมูล จาก
แหล่งเรียนรู้ของ
นักเรียน 

๑๐ 
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ลําดับที่/ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

สัปดาห์ที่ ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

 
ผลการเรียนรู้ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สื่อ / 
แหล่งการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

วิธีการประเมิน 
การเรียนรู้ 

คะแนน 

 ๙ – ๑๐ ๔ ๕.  ตรวจสอบ
ความ
น่าเชื่อถือ
ของ
แหล่งที่มา
ของข้อมูลได้ 

ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา  
ขั้นสอน 
- ศึกษาใบความรู้  
- นักเรียนฝึกการเขียน 
  บรรณานุกรม 
- สนทนา/สรุป 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูสรุปกระบวนการ 
  สืบเสาะรวบรวมความรู้จาก 
  แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือ 
  นําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
  ต่อตนเองและส่วนรวม 

- ใบความรู้ 
- สื่อสิ่งพิมพ์ 
- ห้องสมุด 
- อินเทอร์เน็ต 

การเขียน
บรรณานุกรม 

ประเมินจากผลงาน 
การเขียน
บรรณานุกรม  

๑๐ 

 ๑๑ – ๑๔ ๗ ๖.  วิเคราะห์ข้อ
ค้นพบด้วย
สถิติที่
เหมาะสม 

ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา  
ขั้นสอน 
- ศึกษาใบความรู้  
- นักเรียนปฏิบัติการแปล 
  ความหมายของข้อมูล ประเมิน 
  ความสอดคล้องของข้อมูล สรุป 
  สาระสําคัญ เพื่อตรวจสอบ 

- ใบความรู้ 
- สื่อสิ่งพิมพ์ 
- ห้องสมุด 
- อินเทอร์เน็ต 

แบบบันทึก
การวิเคราะห์
ข้อมูล 

ตรวจผลงานการ
วิเคราะห์ 

๑๐ 
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ลําดับที่/ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

สัปดาห์ที่ ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

 
ผลการเรียนรู้ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สื่อ / 
แหล่งการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

วิธีการประเมิน 
การเรียนรู้ 

คะแนน 

  สมมติฐานที่ตั้งไว้โดยใช้หลัก 
  สถิติที่เหมาะสม 
 - สนทนา/สรุป 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูสรุป 

  กระบวนการสืบเสาะรวบรวม 
  ความรู้จากแหล่งข้อมูลที่ 
  หลากหลาย เพ่ือนําความรู้ไปใช้ 
  ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ 
  ส่วนรวม 
 
 

๓ 
รอบรู้และ
เห็นคุณค่า 

๑๔ – ๑๘ ๘ ๗.  สังเคราะห์ 
สรุปองค์
ความรู้ด้วย
กระบวนการ
กลุ่ม 

ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา  
ขั้นสอน 
- นักเรียนปฏิบัติการนําเสนอ 
  ข้อมูลด้วยเทคนิควิธีที่เหมาะสม 
 - สนทนา/สรุป 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูสรุป 
  การสังเคราะห์ข้อมูลและสรุป 

- ตัวอย่าง 
  การนําเสนอ 
  ข้อมูล 
- ห้องสมุด 
- อินเทอร์เน็ต 

แบบบันทึก 
การสังเคราะห์
ข้อมูล 

ตรวจผลงานการ
สังเคราะห์ 

๕ 
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ลําดับที่/ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

สัปดาห์ที่ ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

 
ผลการเรียนรู้ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สื่อ / 
แหล่งการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

วิธีการประเมิน 
การเรียนรู้ 

คะแนน 

  องค์ความรู้จากการศึกษา
ค้นคว้า 
  อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๑๘ ๒ ๘.  เสนอแนวคิด 
การแก้ปัญหา
อย่างเป็น
ระบบด้วย
องค์ความรู้
จากการ
ค้นพบ 

ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา  
ขั้นสอน 
- นักเรียนสรุปองค์ความรู้ โดยใช้ 
  กระบวนการกลุ่มในการ 
  อภิปราย วิพากษ์ แลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็นองค์ความรู้ที่ได้ 
  จากการค้นพบ 
 - สนทนา/สรุป 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูสรุป 

- ห้องสมุด แบบบันทึก
การสรุปองค์
ความรู้ 

ตรวจผลงานการสรุป
องค์ความรู้ 

๕ 

 ๑๙ ๑ ๙.  เห็นประโยชน์
และคุณค่า
ของ
การศึกษา
ค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา  
ขั้นสอน 
- ศึกษาใบความรู้  
- สนทนา/สรุป 
- นําเสนอผลหน้าห้องเรียน 
ขั้นสรุป/ประเมิน 

- ใบความรู้ 
- ห้องสมุด 
- อินเทอร์เน็ต 

- ประเมิน
แบบสอบถาม 

๕ 



16 
 

ลําดับที่/ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

สัปดาห์ที่ ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

 
ผลการเรียนรู้ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สื่อ / 
แหล่งการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

วิธีการประเมิน 
การเรียนรู้ 

คะแนน 

- นักเรียนและครูสรุป 
5 Step 

๔ 
สู่อาชีพ
อิสระ 

๒๐ ๑ ๑๐. คิดคํานวณ
รายรับ – 
รายจ่ายของ
ผลงาน สู่การ
ประกอบ
อาชีพอิสระ
อย่างยั่งยืน 

ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา  
ขั้นสอน 
- นักเรียนศึกษาใบความรู้ สรุป   
  องค์ความรู้ โดยใช้ 
  กระบวนการกลุ่ม 
- นักเรียนฝึกหัดทําบัญชีจาก 
   โปรแกรม Microsoft Excel 
 - สนทนา/สรุป 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูสรุป 

- ใบความรู้ 
- ตัวอย่างบัญชี 
  รายรับ –    
  รายจ่าย 
- โปรแกรม  
  Microsoft  
  Excel 

 ประเมินการทําบัญชี
จากโปรแกรม 
Microsoft Excel 
 

๕ 

  ๑  ทดสอบกลางภาค -  แบบทดสอบ
กลางภาคเรียน 

ตรวจแบบทดสอบ 
กลางภาคเรียน 

๑๐ 

  ๑  ทดสอบปลายภาค - แบบทดสอบ
ปลายภาคเรียน 

ตรวจแบบทดสอบ 
ปลายภาคเรียน 

๒๐ 
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คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชา การสื่อสารและการนําเสนอ   รหัสวิชา I๒๐๒๐๒   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

๒ ช.ม./สัปดาห์ ๔๐ ช.ม./ภาคเรียน      จํานวน  ๑.๐  หนว่ยกิต 
 

 ศึกษา เรียบเรียง และถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบ จากข้อมูลองค์ความรู้จากการศึกษา
ค้นคว้าในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Formation) โดยเขียนโครงร่าง         
บทนํา เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ โดยใช้คําจํานวน 2,500 คํา มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ที่
เชื่อถือได้อย่างหลากหลาย เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบ มีการนําเสนอในรูปแบบ
เดีย่ว (Oral Individual Presentation) หรือกลุ่ม (Oral Panel Presentation) โดยใช้สื่อประกอบที่
หลากหลาย และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 
 เพ่ือให้เกิดทักษะ ในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เห็น
ประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งาน ตามหลักการทรงงานแห่งศาสตร์พระราชาแห่งพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และดําเนินกิจกรรมตามพระบรมราโชบาย 
แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ สามารถคิดคํานวณรายรับ – รายจ่ายของผลงาน                 
สู่การประกอบอาชีพอิสระอย่างยั่งยืน  และมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักเก่ียวกับการแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน                       
กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้และเห็นความสําคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริตเป็นผู้ละอายและ             
ความไม่ทนต่อการทุจริตปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้
ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้
เทคโนโลยี  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทํางาน และมีจิตสาธารณะ 

 
 ผลการเรียนรู้ 

๑. วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง 
๒. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการภาษาไทย ความยาว 2,500 คํา 
๓. นําเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว (Oral Individual 

Presentation) หรือกลุ่ม (Oral Panel Presentation) โดยใช้สื่อ อุปกรณ์ในการ
นําเสนอได้อย่างเหมาะสม 

๔. มีทักษะการเขียนรายงานเชิงวิชาการและการสื่อสารโดยใช้สื่อประสมในการนําเสนอได้
อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 

๕. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 
๖. เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้แก่สาธารณะ 
๗. คิดคํานวณรายรับ – รายจ่ายของผลงาน สู่การประกอบอาชีพอิสระอย่างยั่งยืน 

   รวมทั้งหมด ๗ ผลการเรียนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู้ 
 

รายวิชา การสื่อสารและการนําเสนอ   รหัสวิชา I๒๐๒๐๒   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้หรือจุดประสงค์การเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

คะแนน 

  ปฐมนิเทศ ๒  
๑ 
 

 

เรียงร้อยถ้อยคํา ๑. วางโครงร่างการเขียนตาม
หลักเกณฑ์  
   องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง 
๒. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า   
    เชิงวชิาการภาษาไทย ความยาว  
    ๒,๕๐๐  คํา 

๑๘ ๓๐ 
 

 

๒ 
 

เล่าสู่กันฟัง 
 

๓. นําเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นที่
เลือกในรูปแบบเดี่ยว (Oral Individual 
Presentation) หรือกลุ่ม (Oral Panel 
Presentation) โดยใช้สื่อ อุปกรณ์ในการ
นําเสนอได้อย่างเหมาะสม 

๔. มีทักษะการเขียนรายงานเชิงวิชาการและ
การสื่อสารโดยใช้สื่อประสมในการนําเสนอ
ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 

๑๒ 
 

๒๐ 
 

๓ 
 

คุณค่าของงาน 
 

๕. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 
๖. เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์

งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้แก่สาธารณะ 

๗ 
 

๑๕ 

๔ สู่อาชีพอิสระ ๗. คิดคํานวณรายรับ – รายจ่ายของผลงาน 
สู่การประกอบอาชีพอิสระอย่างยั่งยืน 

๑ ๕ 

  สอบกลางภาค  ๑๐ 
  สอบปลายภาค  ๒๐ 
  รวมคะแนน  ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา การสื่อสารและการนําเสนอ   รหัสวิชา I๒๐๒๐๒   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

 

ลําดับที่/ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

 
สัปดาห์ที่ 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

 
ผลการเรียนรู้ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สื่อ / 
แหล่งการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

วิธีการประเมิน
การเรียนรู้ 

 
คะแนน 

 ๑ ๒  ปฐมนิเทศ 
  - แจ้งผลการเรียนรู้ และวิธี 
    จัดการเรียนรู้ 
  - วิธีการและเกณฑ์ประเมิน 
    การเรียนรู้ 
  - ข้อตกลงในการเรียน 
  - วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

    

๑. เรียงร้อย
ถ้อยคํา 

๒ ๒ ๑. วางโครงร่าง 
การเขียนตาม
หลักเกณฑ์ 
องค์ประกอบ
และวิธีการ
เขียนโครงร่าง 

ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา  
ขั้นสอน 
- ศึกษาใบความรู้  
- ฝึกเขียนโครงร่างการเขียน 
- สนทนา/สรุป 
- นําเสนอผลหน้าห้องเรียน 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูสรุป 
  กระบวนการเชื่อมโยง 
  การสังเคราะห์ 

- ใบความรู้ 
- ตัวอย่าง 
  รายงาน 
  โครงงาน 

โครงร่าง 
การเขียน 

ประเมิน 
ความถูกต้อง
ครบถ้วน
สมบูรณ์ของ
โครงร่าง 
การเขียน 

๑๕ 
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ลําดับที่/ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

 
สัปดาห์ที่ 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

 
ผลการเรียนรู้ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สื่อ / 
แหล่งการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

วิธีการประเมิน
การเรียนรู้ 

 
คะแนน 

 ๓ – ๑๐ ๑๖ ๒. เขียนรายงาน
การศึกษา
ค้นคว้าเชิง
วิชาการ
ภาษาไทย 
ความยาว 
2,500 คํา 

ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา  
ขั้นสอน 
- ศึกษาใบความรู้ 
- ฝึกเขียนรายงานเชิงวิชาการ 
- สนทนา/สรุป 
- นําเสนอผลหน้าห้องเรียน 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูสรุป 
  กระบวนการเชื่อมโยง 
  การสังเคราะห์ 

- ใบความรู้ 
- แผนผัง 
  องค์ประกอบ 
  การเขียน 
  รายงาน  
- ตัวอย่าง 
  รายงานเชิง 
  วิชาการฉบับ 
  สมบูรณ์ 

รายงาน
การศึกษา
ค้นคว้าเชิง
วิชาการ 

ประเมิน 
ความถูกต้อง
ครบถ้วน
สมบูรณ์ของการ
เขียนรายงาน
การศึกษา
ค้นคว้าเชิง
วิชาการ 

๑๕ 

๒. เล่าสู่กัน
ฟัง 

๑๑ - ๑๒ ๔ ๓. นําเสนอข้อ
ค้นพบ ข้อสรุป
จากประเด็นที่
เลือกในรูปแบบ
เดี่ยว (Oral 
Individual 
Presentation) 
หรือกลุ่ม (Oral 
Panel 
Presentation) 

ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา  
ขั้นสอน 
- ศึกษาใบความรู้  
- แบ่งกลุ่ม อภิปราย วิธี 
  การนําเสนอผลงานแบบปาก 
  เปล่าทั้งแบบ Oral Individual  
  Presentation และแบบ Oral  
  Panel Presentation 
- นําเสนอผลหน้าห้องเรียน 

- ใบความรู้ 
- Power  
  Point เรื่อง  
  การนําเสนอ 
  ผลงานทาง 
  วิชาการ
รูปแบบต่าง ๆ 

- ประเมิน 
ความเหมาะสม
ของรูปแบบวิธี 
การนําเสนอ 

๑๐ 
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ลําดับที่/ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

 
สัปดาห์ที่ 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

 
ผลการเรียนรู้ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สื่อ / 
แหล่งการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

วิธีการประเมิน
การเรียนรู้ 

 
คะแนน 

โดยใช้สื่อ 
อุปกรณ์ในการ
นําเสนอได้อย่าง
เหมาะสม 

- สนทนา/สรุป 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูสรุป 
  กระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
  การแก้ปัญหา 

 ๑๓ - ๑๖ ๘ ๔. มีทักษะ 
การเขียน
รายงานเชิง
วิชาการและ 
การสื่อสารโดย
ใช้สื่อประสมใน
การนําเสนอได้
อย่างเหมาะสม
มีประสิทธิภาพ 

ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา  
ขั้นสอน 
- ศึกษาใบความรู้  
- ศึกษา Power Point 
- แบ่งกลุ่ม อภิปราย รูปแบบ 
ขั้นตอน และวิธีการนําเสนอ 
- เตรียมการนําเสนอผลงาน 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูสรุป 
  กระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
  การแก้ปัญหา 
 
 

- ใบความรู้ 
- Power  
  Point เรื่อง  
  การนําเสนอ 
  ผลงานทาง 
  วิชาการ 
  รูปแบบต่าง ๆ 

รูปแบบสื่อ 
ที่ใช้ในการ
นําเสนอ 

ประเมินความ
เหมาะสมของ
สื่อที่ใช้ในการ
นําเสนอ 

๑๐ 

๓. คุณค่า
ของงาน 

๑๗ – ๑๙ ๖ ๕. เผยแพร่ผลงาน
สู่สาธารณะ 

ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา  

- ใบความรู้ 
- Power  

การเผยแพร่
ผลงาน 

ประเมิน ๑๐ 
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ลําดับที่/ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

 
สัปดาห์ที่ 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

 
ผลการเรียนรู้ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สื่อ / 
แหล่งการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

วิธีการประเมิน
การเรียนรู้ 

 
คะแนน 

ขั้นสอน 
- ศึกษาใบความรู้  
- ศึกษา Power Point 
- ศึกษารูปแบบการจัด
นิทรรศการ 
- จัดนิทรรศการเผลแพร่ผลงาน 
- นําเสนอผลงานที่หอประชุม 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูสรุป 
  กระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
  การแก้ปัญหา 

  Point เรื่อง  
  การนําเสนอ 
  ผลงานสาขา 
  ต่าง ๆ 
- รูปแบบ 
  การจัด 
  นิทรรศการ 
- เว็บไซต์ 

การนําเสนอ
ข้อมูล 

 ๒๐ ๑ ๖. เห็นประโยชน์
และคุณค่าใน
การสร้างสรรค์
งานและ
ถ่ายทอดสิ่งที่
เรียนรู้แก่
สาธารณะ 

ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา  
ขั้นสอน 
- ศึกษาใบความรู้  
- แบ่งกลุ่ม อภิปราย แสดง 
  ความคิดเห็น 
 - สนทนา/สรุป 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูสรุป 

- ใบความรู้ 
 

 สังเกต  ๕ 
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ลําดับที่/ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

 
สัปดาห์ที่ 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

 
ผลการเรียนรู้ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สื่อ / 
แหล่งการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

วิธีการประเมิน
การเรียนรู้ 

 
คะแนน 

  กระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
  การแก้ปัญหา 

๔  สู่อาชีพ
อิสระ 

 ๑ ๗. คิดคํานวณ
รายรับ – 
รายจ่ายของ
ผลงาน สู่การ
ประกอบอาชีพ
อิสระอย่าง
ยั่งยืน 

ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา  
ขั้นสอน 
- นักเรียนศึกษาใบความรู้ สรุป   
  องค์ความรู้ โดยใช้ 
  กระบวนการกลุ่ม 
- นักเรียนฝึกหัดทําบัญชีจาก
โปรแกรม Microsoft Excel 
 - สนทนา/สรุป 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูสรุป 

- ใบความรู้ 
- ตัวอย่างบัญชี
รายรับ – 
รายจ่าย 

 ประเมินการทํา
บัญชี 
 

๕ 

  ๑  ทดสอบกลางภาค -  แบบทดสอบ
กลางภาคเรียน 

ตรวจแบบทดสอบ 
กลางภาคเรียน 

๑๐ 

  ๑  ทดสอบปลายภาค - แบบทดสอบ
ปลายภาคเรียน 

ตรวจแบบทดสอบ 
ปลายภาคเรียน 

๒๐ 
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คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้   รหัสวิชา I๓๐๒๐๑   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

๒ ช.ม./สัปดาห์ ๔๐ ช.ม./ภาคเรียน      จํานวน  ๑.๐  หนว่ยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะการตั้งประเด็นปัญหาหรือตั้งคําถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและ
สังคมโลกตั้งสมมุติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้ โดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขา      
ต่าง ๆ และมีทฤษฎีรองรับ ออกแบบ วางแผน รวบรวมข้อมูล ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ และสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งเรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่
เหมาะสม สังเคราะห์ สรุปองค์ความรู้ร่วมกัน มีกระบวรการกลุ่มในการวิพากษ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น              
โดยใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ เสนอแนวคิด วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการคิด 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ 
 เพ่ือให้เกิดทักษะในการค้นคว้า แสวงหาความรู้ สังเคราะห์ สรุป อภิปรายผลเปรียบเทียบเชื่อมโยง
ความรู้ ความเป็นมาของศาสตร์ เข้าใจหลักการและวิธีคิดในสิ่งที่ศึกษา เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง ตามหลักการทรงงานแห่งศาสตร์พระราชา แห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร       
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และดําเนินกิจกรรมตามพระบรมราโชบาย แห่งพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ สามารถคิดคํานวณรายรับ – รายจ่ายของผลงาน สู่การประกอบอาชีพอิสระอย่าง
ยั่งยืน และมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักเก่ียวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้และเห็นความสําคัญของ
การต่อต้านและป้องกันการทุจริตเป็นผู้ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม  มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้
เทคโนโลยี  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทํางาน และมีจิตสาธารณะ 

  

ผลการเรียนรู้ 
     ๑. ตั้งประเด็นปัญหา จากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 
  ๒. ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้ โดยใช้ความรู้จากสาขาวิชา 
                     ต่าง ๆ และมีทฤษฎีรองรับ 
  ๓.  ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๔.  ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก จากแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
  ๕.  ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูลได้ 
  ๖.  วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติท่ีเหมาะสม 
  ๗.  สังเคราะห์  สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
  ๘.  เสนอแนวคิด  การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ 
  ๙.  เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 ๑๐.  คิดคํานวณรายรับ – รายจ่ายของผลงาน สู่การประกอบอาชีพอิสระอย่างยั่งยืน 
           รวมทั้งหมด  ๑๐  ผลการเรียนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู้ 
 

รายวิชา การศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้   รหัสวิชา I๓๐๒๐๑   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้หรือจุดประสงค์การเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

คะแนน 

  ปฐมนิเทศ ๑  
๑ จุดประกายความคิด ๑. ตั้งประเด็นปัญหา จากสถานการณ์ปัจจุบัน

และสังคมโลก 
๒. ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือ

โต้แย้งประเด็นความรู้ โดยใช้ความรู้จาก
สาขาวิชาต่าง ๆ และมีทฤษฎีรองรับ 

๓. ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวม
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๐ ๒๐ 

๒ 
 

ค้นคว้าแสวงหา
คําตอบ 

๔. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับ
ประเด็นที่เลือก จากแหล่งเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ 
๕. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
แหล่งที่มาของข้อมูลได้ 
๖. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมาะสม 

๑๕ ๓๐ 

๓ รอบรู้และเห็นคุณค่า ๗. สังเคราะห์ สรุปองค์ความรู้ด้วย
กระบวนการกลุ่ม 
๘. เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ 
๙. เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

๑๑ ๑๕ 

๔ สู่อาชีพอิสระ ๑๐. คิดคํานวณรายรับ – รายจ่ายของ
ผลงาน สู่การประกอบอาชีพอิสระอย่าง
ยั่งยืน 

๑ ๕ 

  สอบกลางภาค  ๑๐ 
  สอบปลายภาค  ๒๐ 
  รวมคะแนน  ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้   รหัสวิชา I๓๐๒๐๑   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

 

ลําดับที่/ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

 
สัปดาห์ที่ 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

 
ผลการเรียนรู้ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สื่อ / 
แหล่งการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

วิธีการประเมิน
การเรียนรู้ 

 
คะแนน 

 ๑ ๒  ปฐมนิเทศ 
  - แจ้งผลการเรียนรู้ และวิธี
จัดการเรียนรู้ 
  - วิธีการและเกณฑ์ประเมิน
การเรียนรู้ 
  - ข้อตกลงในการเรียน 
  - วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

    

๑ 
จุดประกาย
ความคิด 

๒ ๒ ๑. ตั้งประเด็น
ปัญหา จาก
สถานการณ์ปัจจุบัน
และสังคมโลก 

ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา  
ขั้นสอน 
- ศึกษาใบความรู้  
- ตั้งประเด็นปัญหาจากเรื่องที่
ตนเองสนใจ 
- สนทนา/สรุป 
- นําเสนอผลหน้าห้องเรียน 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูสรุป 
  การใช้ปัญหาเป็นฐานโดย 

- ใบความรู้ 
- สื่อสิ่งพิมพ์ 

แบบบันทึกการ
ตั้งประเด็น
ปัญหา 

ตรวจสอบการ
ตั้งคําถามของ
นักเรียน 

๕ 
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ลําดับที่/ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

 
สัปดาห์ที่ 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

 
ผลการเรียนรู้ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สื่อ / 
แหล่งการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

วิธีการประเมิน
การเรียนรู้ 

 
คะแนน 

  การตั้งคําถาม 
 ๓ ๒ ๒. ตั้งสมมติฐาน

และให้เหตุผลที่
สนับสนุนหรือ
โต้แย้งประเด็น
ความรู้ โดยใช้
ความรู้จาก
สาขาวิชาต่าง ๆ 
และมีทฤษฎีรองรับ 

ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา  
ขั้นสอน 
- นักเรียนฝึกตั้งสมมติฐานที่ 
  สอดคล้องกับประเด็นปัญหา 
- สนทนา/สรุป 
- นําเสนอผลหน้าห้องเรียน 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูสรุปการใช้ 
  ปัญหาเป็นฐานโดยการ 
  ตั้งสมมติฐาน  

- ใบความรู้ 
- สื่อสิ่งพิมพ์ 

แบบบันทึกการ
ตั้งสมมติฐาน/
คําตอบที่
คาดคะเน 

ตรวจสอบการ
ตั้งสมมติฐาน
ของนักเรียน 

๕ 

 ๔ – ๖ ๖ ๓. ออกแบบ 
วางแผน ใช้
กระบวนการ
รวบรวมข้อมูล
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา  
ขั้นสอน 
- ศึกษาใบความรู้  
- แบ่งกลุ่ม อภิปราย จาก 
  ประเด็นปัญหาที่สนใจจะ 
  ศึกษาค้นคว้าข้อมูลได้จาก 
  แหล่งใดบ้าง และด้วยวิธี 
  การใด  

- ใบความรู้ 
- สื่อสิ่งพิมพ์ 
- ห้องสมุด 
- อินเทอร์เน็ต 

แบบบันทึก
แผนการเก็บ
รวบรวม/การ
สืบค้นข้อมูล 

ประเมินจาก
บันทึกการ
สืบค้นข้อมูล 
จากแหล่ง
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

๑๐ 
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ลําดับที่/ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

 
สัปดาห์ที่ 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

 
ผลการเรียนรู้ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สื่อ / 
แหล่งการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

วิธีการประเมิน
การเรียนรู้ 

 
คะแนน 

- สนทนา/สรุป 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูสรุป 
  กระบวนการสืบเสาะรวบรวม 
  ความรู้จากแหล่งข้อมูลที่ 
  หลากหลาย เพ่ือนําความรู้ไป 
  ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
  และส่วนรวม 

๒. ค้นคว้า
แสวงหา
คําตอบ 

๗ – ๘ ๔ ๔. ศึกษา ค้นคว้า 
แสวงหาความรู้
เกี่ยวกับประเด็นที่
เลือก จากแหล่ง
เรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ 

ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา  
ขั้นสอน 
- ศึกษาใบความรู้  
- นักเรียนฝึกสืบค้นข้อมูล 
  หนังสือ และข้อมูลจาก 
  อินเทอร์เน็ต 
- เก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องการ 
  ศึกษา 
- สนทนา/สรุป 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูสรุป 
  กระบวนการสืบเสาะรวบรวม 

- ใบความรู้ 
- สื่อสิ่งพิมพ์ 
- ห้องสมุด 
- อินเทอร์เน็ต 

แบบบันทึกการ
สืบค้นข้อมูล 

ประเมินจาก
การสืบค้น
ข้อมูล จาก
แหล่งเรียนรู้
ของนักเรียน 

๑๐ 
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ลําดับที่/ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

 
สัปดาห์ที่ 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

 
ผลการเรียนรู้ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สื่อ / 
แหล่งการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

วิธีการประเมิน
การเรียนรู้ 

 
คะแนน 

  ความรู้จากแหล่งข้อมูลที่ 
  หลากหลาย เพ่ือนําความรู้ไป 
  ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
  และส่วนรวม 

 ๙ – ๑๐ ๔ ๕. ตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งที่มา
ของข้อมูลได้ 

ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา  
ขั้นสอน 
- ศึกษาใบความรู้  
- นักเรียนฝึกการเขียน 
  บรรณานุกรม 
 - สนทนา/สรุป 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูสรุป 
  กระบวนการสืบเสาะรวบรวม   
  ความรู้จากแหล่งข้อมูลที่ 
  หลากหลาย เพ่ือนําความรู้ไป 
  ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
  และส่วนรวม 

- ใบความรู้ 
- สื่อสิ่งพิมพ์ 
- ห้องสมุด 
- อินเทอร์เน็ต 

การเขียน
บรรณานุกรม 

ประเมินจาก
ผลงานการ
เขียน
บรรณานุกรม  

๑๐ 

 ๑๑ – ๑๔ ๗ ๖. วิเคราะห์ข้อ
ค้นพบด้วยสถิติที่
เหมาะสม 

ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา  
ขั้นสอน 

- ใบความรู้ 
- สื่อสิ่งพิมพ์ 
- ห้องสมุด 

แบบบันทึกการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

ตรวจผลงาน
การวิเคราะห์ 

๑๐ 
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ลําดับที่/ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

 
สัปดาห์ที่ 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

 
ผลการเรียนรู้ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สื่อ / 
แหล่งการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

วิธีการประเมิน
การเรียนรู้ 

 
คะแนน 

- ศึกษาใบความรู้ 
- นักเรียนปฏิบัติการแปล 
  ความหมายของข้อมูล  
  ประเมินความสอดคล้องของ 
  ข้อมูล สรุปสาระสําคัญ เพ่ือ 
  ตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
  โดยใช้หลักสถิติที่เหมาะสม 
 - สนทนา/สรุป 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูสรุป 
  กระบวนการสืบเสาะรวบรวม 
  ความรู้จากแหล่งข้อมูลที่ 
  หลากหลาย เพ่ือนําความรู้ไป 
  ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
  และส่วนรวม 

- อินเทอร์เน็ต 

๓. รอบรู้
และเห็น
คุณค่า 

๑๔ – ๑๘ ๘ ๗. สังเคราะห์ สรุป
องค์ความรู้ด้วย
กระบวนการกลุ่ม 

ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา  
ขั้นสอน 
- นักเรียนปฏิบัติการนําเสนอ 
  ข้อมูลด้วยเทคนิควิธีที่ 
  เหมาะสม 

- ตัวอย่าง 
  การนําเสนอ 
  ข้อมูล 
- ห้องสมุด 
- อินเทอร์เน็ต 

แบบบันทึก 
การสังเคราะห์
ข้อมูล 

ตรวจผลงาน
การสังเคราะห์ 

๕ 
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ลําดับที่/ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

 
สัปดาห์ที่ 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

 
ผลการเรียนรู้ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สื่อ / 
แหล่งการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

วิธีการประเมิน
การเรียนรู้ 

 
คะแนน 

 - สนทนา/สรุป 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูสรุป 
  การสังเคราะห์ข้อมูลและสรุป 
  องค์ความรู้จากการศึกษา 
  ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๑๘ ๒ ๘. เสนอแนวคิด 
การแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบด้วยองค์
ความรู้จากการ
ค้นพบ 

ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา  
ขั้นสอน 
- นักเรียนสรุปองค์ความรู้  
  โดยใช้กระบวนการกลุ่มใน 
  การอภิปราย วิพากษ์  
  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นองค์ 
  ความรู้ที่ได้จากการค้นพบ 
 - สนทนา/สรุป 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูสรุป 

- ห้องสมุด แบบบันทึกการ
สรุปองค์ความรู้ 

ตรวจผลงาน
การสรุปองค์
ความรู้ 

๕ 

 ๑๙ ๑ ๙. เห็นประโยชน์
และคุณค่าของ
การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 

ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา  
ขั้นสอน 
- ศึกษาใบความรู้  

- ใบความรู้ 
- ห้องสมุด 
- อินเทอร์เน็ต 

 ประเมิน
แบบสอบถาม 

๕ 
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ลําดับที่/ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

 
สัปดาห์ที่ 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

 
ผลการเรียนรู้ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สื่อ / 
แหล่งการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

วิธีการประเมิน
การเรียนรู้ 

 
คะแนน 

- สนทนา/สรุป 
- นําเสนอผลหน้าห้องเรียน 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูสรุป  

 ๒๐ ๑ ๑๐. คิดคํานวณ
รายรับ – รายจ่าย
ของผลงาน สู่การ
ประกอบอาชีพ
อิสระอย่างยั่งยืน 

ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา  
ขั้นสอน 
- นักเรียนศึกษาใบความรู้ สรุป   
  องค์ความรู้ โดยใช้ 
  กระบวนการกลุ่ม 
- นักเรียนฝึกหัดทําบัญชีจาก
โปรแกรม Microsoft Excel 
 - สนทนา/สรุป 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูสรุป 

- ใบความรู้ 
- ตัวอย่างบัญชี
รายรับ – รายจ่าย 
- โปรแกรม 
Microsoft Excel 

 ประเมินการทํา
บัญชีจาก
โปรแกรม 
Microsoft 
Excel 
 

๕ 

  ๑  ทดสอบกลางภาค -  แบบทดสอบ
กลางภาคเรียน 

ตรวจ
แบบทดสอบ 
กลางภาคเรียน 

๑๐ 

  ๑  ทดสอบปลายภาค - แบบทดสอบ
ปลายภาคเรียน 

ตรวจ
แบบทดสอบ 

๒๐ 
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ลําดับที่/ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

 
สัปดาห์ที่ 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

 
ผลการเรียนรู้ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สื่อ / 
แหล่งการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

วิธีการประเมิน
การเรียนรู้ 

 
คะแนน 

ปลายภาค
เรียน 
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คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชา การสื่อสารและการนําเสนอ   รหัสวิชา I๓๐๒๐๒   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

๒ ช.ม./สัปดาห์ ๔๐ ช.ม./ภาคเรียน      จํานวน  ๑.๐  หนว่ยกิต 
 

 ศึกษา เรียบเรียง และถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค์ จากรายวิชาเพ่ิมเติม การศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge) เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก โดยเขียนโครงร่าง 
บทนํา เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปของรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการเป็นภาษาไทย ความยาว จํานวน 4,000 
คํา หรือเป็นภาษาอังกฤษ 2,000 คํา มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้อย่างหลากหลาย ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เรียบเรียงและถ่ายทอดสื่อสาร นําเสนอความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบ มีการนําเสนอในรูปแบบ
เดี่ยว (Oral Individual Presentation) หรือกลุ่ม (Oral Panel Presentation) โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่
หลากหลาย และมีการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 

 เพ่ือให้เกิดทักษะ ในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เห็น
ประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ ตามหลักการ
ทรงงานแห่งศาสตร์พระราชา แห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร และดําเนินกิจกรรมตามพระบรมราโชบาย แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ 
สามารถคิดคํานวณรายรับ – รายจ่ายของผลงานสู่การประกอบอาชีพอิสระอย่างยั่งยืน  และมีความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักเก่ียวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม สามารถคิด
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้และเห็นความสําคัญของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต     เป็นผู้ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี  มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทํางาน และมีจิตสาธารณะ 

  
ผลการเรียนรู้ 

๑. วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง 
๒. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการภาษาไทย ความยาว 4,000 คํา หรือ 

ภาษาอังกฤษ ความยาว 2,000 คํา 
๓. นําเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว (Oral Individual 

Presentation) หรือกลุ่ม (Oral Panel Presentation) โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่
หลากหลาย 

๔. มีทักษะการเขียนรายงานเชิงวิชาการและการสื่อสารโดยใช้สื่อประสมในการนําเสนอได้
อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 

๕. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ โดยใช้การสนทนา / วิพากษ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
 e – conference, social media online  

๖. เห็นประโยชน์และคุณค่าการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์ 
๗. คิดคํานวณรายรับ – รายจ่ายของผลงาน สู่การประกอบอาชีพอิสระอย่างยั่งยืน 

           รวมทั้งหมด  ๗  ผลการเรียนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู้ 

รายวิชา การสื่อสารและการนําเสนอ   รหัสวิชา I๓๐๒๐๒   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้หรือจุดประสงค์การเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

คะแนน 

  ปฐมนิเทศ ๑  
๑ เรียงร้อยถ้อยคํา ๑. วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์ 

องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง 
๒. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิง

วิชาการภาษาไทย ความยาว ๔,๐๐๐ คํา 
หรือ ภาษาอังกฤษ ความยาว ๒,๐๐๐ คํา 

๑๘ ๓๐ 

๒ เล่าสู่กันฟัง ๓. นําเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นที่ 
เลือกในรูปแบบเดี่ยว (Oral Individual 
Presentation) หรือกลุ่ม (Oral Panel 
Presentation) โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่
หลากหลาย 

๔. มีทักษะการเขียนรายงานเชิงวิชาการ 
และการสื่อสารโดยใช้สื่อประสมใน 
การนําเสนอได้อย่างเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ 

๑๒ ๒๐ 

๓ คุณค่าของงาน ๕. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ โดยใช้การ
สนทนา / วิพากษ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น e – conference, social media 
online  

๖. เห็นประโยชน์และคุณค่าการสร้างสรรค์
งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็น
ประโยชน์      

๖ ๑๕ 

๔ สู่อาชีพอิสระ ๗. คิดคํานวณรายรับ – รายจ่ายของผลงาน  
สู่การประกอบอาชีพอิสระอย่างยั่งยืน 

๑ ๕ 

  สอบกลางภาค  ๑๐ 
  สอบปลายภาค  ๒๐ 
  รวมคะแนน  ๑๐๐ 
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โครงสร้างรายวิชา  
รายวิชา การสื่อสารและการนําเสนอ   รหัสวิชา I๓๐๒๐๒   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

 

ลําดับที่/ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

 
สัปดาห์ที่ 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

 
ผลการเรียนรู้ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สื่อ / 
แหล่งการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

วิธีการประเมิน
การเรียนรู้ 

 
คะแนน 

 ๑ ๒  ปฐมนิเทศ 
  - แจ้งผลการเรียนรู้ และวิธี 
    จัดการเรียนรู้ 
  - วิธีการและเกณฑ์ประเมิน 
    การเรียนรู้ 
  - ข้อตกลงในการเรียน 
  - วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น 
    รายบุคคล 

    

๑. เรียงร้อย
ถ้อยคํา 

๒ ๒ ๑. วางโครงร่าง 
การเขียนตาม
หลักเกณฑ์ 
องค์ประกอบและ
วิธีการเขียนโครง
ร่าง 

ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา  
ขั้นสอน 
- ศึกษาใบความรู้  
- ฝึกเขียนโครงร่างการเขียน 
- สนทนา/สรุป 
- นําเสนอผลหน้าห้องเรียน 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูสรุป 
  กระบวนการเชื่อมโยง 
  การสังเคราะห์ 

- ใบความรู้ 
- ตัวอย่าง 
  รายงาน 
  โครงงาน 

โครงร่าง 
การเขียน 

ประเมินความ
ถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ของ
โครงร่าง 
การเขียน 

๑๕ 
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ลําดับที่/ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

 
สัปดาห์ที่ 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

 
ผลการเรียนรู้ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สื่อ / 
แหล่งการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

วิธีการประเมิน
การเรียนรู้ 

 
คะแนน 

 ๓ – ๑๐ ๑๖ ๒. เขียนรายงาน
การศึกษาค้นคว้า
เชิงวิชาการ
ภาษาไทย ความ
ยาว 4,000 คํา 
หรือภาษาอังกฤษ 
ความยาว 
2,000 คํา 

ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา  
ขั้นสอน 
- ศึกษาใบความรู้ 
- ฝึกเขียนรายงานเชิงวิชาการ 
- สนทนา/สรุป 
- นําเสนอผลหน้าห้องเรียน 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูสรุป 
  กระบวนการเชื่อมโยง 
  การสังเคราะห์ 

- ใบความรู้ 
- แผนผัง 
  องค์ประกอบ 
  การเขียน 
  รายงาน  
- ตัวอย่าง 
  รายงานเชิง 
  วิชาการฉบับ 
  สมบูรณ์ 

รายงาน
การศึกษา
ค้นคว้าเชิง
วิชาการ 

ประเมินความ
ถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ของการ
เขียนรายงาน
การศึกษา
ค้นคว้าเชิง
วิชาการ 

๑๕ 

๒. เล่าสู่กัน
ฟัง 

๑๑ – ๑๒ ๔ ๓. นําเสนอข้อ
ค้นพบ ข้อสรุป
จากประเด็นที่
เลือกในรูปแบบ
เดี่ยว (Oral 
Individual 
Presentation) 
หรือกลุ่ม (Oral 
Panel 
Presentation) 

ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา  
ขั้นสอน 
- ศึกษาใบความรู้  
- แบ่งกลุ่ม อภิปราย วิธีการ
นําเสนอผลงานแบบปากเปล่า
ทั้งแบบ Oral Individual 
Presentation และแบบ Oral 
Panel Presentation 
- นําเสนอผลหน้าห้องเรียน 

- ใบความรู้ 
- Power  
  Point เรื่อง  
  การนําเสนอ 
  ผลงานทาง 
  วิชาการ 
  รูปแบบ 
  ต่าง ๆ 

 ประเมินการ
นําเสนอผลงาน
ทางวิชาการโดย
ใช้สื่อเทคโนโลยี
ที่หลากหลาย 

๑๐ 
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ลําดับที่/ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

 
สัปดาห์ที่ 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

 
ผลการเรียนรู้ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สื่อ / 
แหล่งการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

วิธีการประเมิน
การเรียนรู้ 

 
คะแนน 

โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่
หลากหลาย 

- สนทนา/สรุป 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูสรุป 
  กระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
  การแก้ปัญหา 

 ๑๓ – ๑๖ ๘ ๔. มีทักษะการเขียน
รายงานเชิง
วิชาการและการ
สื่อสารโดยใช้สื่อ
ประสมในการ
นําเสนอได้อย่าง
เหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ 

ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา  
ขั้นสอน 
- ศึกษาใบความรู้  
- ศึกษา Power Point 
- แบ่งกลุ่ม อภิปราย รูปแบบ 
ขั้นตอน และวิธีการนําเสนอ 
- เตรียมการนําเสนอผลงาน 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูสรุป 
  กระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
  การแก้ปัญหา 
 

- ใบความรู้ 
- Power  
  Point เรื่อง  
  การนําเสนอ 
  ผลงานทาง 
  วิชาการ 
  รูปแบบ 
  ต่าง ๆ 

รูปแบบสื่อที่
ใช้ในการ
นําเสนอ 

ประเมินการใช้
สื่อที่เหมาะสม
และมี
ประสิทธิภาพ 

๑๐ 

๓. คุณค่า
ของงาน 

๑๗ – ๑๙ ๖ ๕. เผยแพร่ผลงานสู่
สาธารณะ โดยใช้
การสนทนา / 

ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา  
ขั้นสอน 

- ใบความรู้ 
- Power   
  Point เรื่อง  

การเผยแพร่
ผลงาน 

ประเมินการ
สนทนาและ

๑๐ 
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ลําดับที่/ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

 
สัปดาห์ที่ 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

 
ผลการเรียนรู้ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สื่อ / 
แหล่งการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

วิธีการประเมิน
การเรียนรู้ 

 
คะแนน 

วิพากษ์ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น  
e –conference, 
social media 
online 

- ศึกษาใบความรู้  
- ศึกษา Power Point 
- ศึกษารูปแบบการจัด
นิทรรศการ 
- จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน 
- สนทนาและวิพากษ์ผ่านสื่อ 
  อิเล็กทรอนิกส์ 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูสรุป 
  กระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
  การแก้ปัญหา 
 

  การนําเสนอ 
  ผลงานสาขา 
  ต่าง ๆ 
- รูปแบบ 
  การจัด 
  นิทรรศการ 
- เว็บไซต์ 

วิพากษ์ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 ๒๐ ๑ ๖. เห็นประโยชน์และ
คุณค่าการ
สร้างสรรค์งาน
และถ่ายทอดสิ่งที่
เรียนรู้ให้เป็น
ประโยชน์ 

ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา  
ขั้นสอน 
- ศึกษาใบความรู้  
- แบ่งกลุ่ม อภิปราย แสดง
ความคิดเห็น 
 - สนทนา/สรุป 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูสรุป   

- ใบความรู้ 
 

 สังเกต  ๕ 
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ลําดับที่/ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

 
สัปดาห์ที่ 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

 
ผลการเรียนรู้ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สื่อ / 
แหล่งการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

วิธีการประเมิน
การเรียนรู้ 

 
คะแนน 

  กระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
  การแก้ปัญหา 

๔ 
สู่อาชีพ
อิสระ 

๒๐ ๑ ๗. คิดคํานวณ
รายรับ – รายจ่าย
ของผลงาน สู่การ
ประกอบอาชีพ
อิสระอย่างยั่งยืน 

ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา  
ขั้นสอน 
- นักเรียนศึกษาใบความรู้ สรุป   
  องค์ความรู้ โดยใช้ 
  กระบวนการกลุ่ม 
- นักเรียนฝึกหัดทําบัญชีจาก
โปรแกรม Microsoft Excel 
 - สนทนา/สรุป 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูสรุป 

- ใบความรู้ 
- ตัวอย่าง
บัญชีรายรับ – 
รายจ่าย 
- โปรแกรม 
Microsoft 
Excel 

 ประเมินการทํา
บัญชีจาก
โปรแกรม 
Microsoft 
Excel 
 

๕ 

  ๑  ทดสอบกลางภาค -  แบบทดสอบ
กลางภาคเรียน 

ตรวจแบบทดสอบ 
กลางภาคเรียน 

๑๐ 

  ๑  ทดสอบปลายภาค - แบบทดสอบ
ปลายภาคเรียน 

ตรวจแบบทดสอบ 
ปลายภาคเรียน 

๒๐ 
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คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชา ภาษาเพ่ือการท่องเที่ยว   รหัสวิชา ท๓๒๒๐๑   ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

๒ ช.ม./สัปดาห์ ๔๐ ช.ม./ภาคเรียน      จํานวน  ๑.๐  หนว่ยกิต 
 
 

 ศึกษาวิเคราะห์หลักการใช้ภาษาไทย โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ ประเมินค่า เขียนสื่อสารใน
รูปแบบต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ เรียบเรียงภาษาได้ถูกต้องสละสลวย วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษา
จากสื่อส่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีวิจารณญาณ ใช้ทักษะการพูด พูดโน้มน้าวใจและเสนอแนวคิดได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ มีวิจารณญาณประเมินค่าเรื่องที่ฟังและดู ใช้ความสามารถทาง
เทคโนโลยีผลิตผลงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีได้อย่างสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในการเขียน ทักษะการใช้ภาษา และแล้วสามารถทางเทคโนโลยีเพ่ือการ
สื่อสารด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ เป็นผู้ผลิตตามหลักการทรงงานแห่งศาสตร์พระราชาแห่ง
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และดําเนินกิจกรรมตาม
พระบรมราโชบาย แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10  สามารถคิดคํานวณรายรับ-รายจ่ายของ
ผลงาน สู่การประกอบอาชีพอิสระอย่างยั่งยืน เป็นการเตรียมความพร้อมทักษะการคิดอย่างมีระบบ  สามารถ
ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีระบบ 
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือการสื่อสาร การท่องเที่ยว  นําเสนอผลงานโดยใช้
รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักเก่ียวกับการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้และเห็นความสําคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริตเป็นผู้ละอายและความไม่ทน
ต่อการทุจริตปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทํางาน 
มีจิตสาธารณะ 

ผลการเรียนรู้ 
๑. เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือการท่องเที่ยว  โดยเรียบเรียงได้ถูกต้อง สละสลวย 

๒. วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาเพ่ือการท่องเที่ยวจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๓. ประเมินค่าเรื่องที่ฟังและดูเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้อย่างมีวิจารณญาณ 

๔. ใช้ภาษาพูดโน้มน้าวใจและเสนอแนวคิดเพ่ือการท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

๕. สร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยใช้เทคโนโลยี 
๖. คิดคํานวณรายรับ-รายจ่ายของผลงานสู่การประกอบอาชีพอิสระได้อย่างยั่งยืน 

  

 รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชา  ภาษาเพ่ือการท่องเที่ยว   รหัสวชิา ท๓๒๒๐๑   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕ 

 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้หรือจุดประสงค์การเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

คะแนน 

  ปฐมนิเทศ ๑  
๑. สร้างสรรค์สื่อด้วย 

มือเรา 
๑. เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือการ

ท่องเที่ยวโดยเรียบเรียงได้ถูกต้อง 
สละสลวย 

๑๐ ๒๐ 

๒. ภาษาในสื่อ ๒. วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาเพ่ือ
การท่องเที่ยวจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

๑๐ ๑๐ 

๓. เที่ยวไปในเมืองจันท์ ๓. สร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวโดยใช้เทคโนโลยี 

๔. ใช้ภาษาพูดโน้มน้าวใจและเสนอ
แนวคิดเพ่ือการท่องเที่ยวได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ 

๑๐ ๒๐ 

๔. รับชมด้วย
วิจารณญาณ 

๕. ประเมินค่าเรื่องที่ฟังและดูเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวได้อย่างมีวิจารณญาณ 

๖ ๑๐ 

๕. สู่อาชีพอิสระ ๖. คิดคํานวณรายรับ-รายจ่ายของผลงาน
สู่การประกอบอาชีพอิสระได้อย่าง
ยั่งยืน 

๑ ๑๐ 

  สอบกลางภาค ๑ ๑๐ 
  สอบปลายภาค ๑ ๒๐ 
  รวมคะแนน ๔๐ ๑๐๐ 

 

 



โครงสร้างรายวิชา  
รายวิชา ภาษาเพ่ือการท่องเที่ยว   รหัสวิชา ท๓๒๒๐๑   ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

 
ลําดับที่/ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

สัปดาห์ที่ 
ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ / แหล่ง 

การเรียนรู้ 
ชิ้นงาน /   
ภาระงาน 

วิธีการประเมิน
การเรียนรู้ 

คะแนน 

 ๑ ๑  - ปฐมนิเทศ 
- แจ้งผลการเรียนรู้ และวิธี 
  การจัดการเรียนรู้ 
- วิธีการ และเกณฑ์ 
  การประเมินการเรียนรู้ 
- ข้อตกลงในการเรียน 
- การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
- แบบทดสอบก่อนเรียน 

    

๑ 
สร้างสรรค์

สื่อด้วย 
มือเรา 

๑-๕ ๑๐ ๑. เขียนสื่อสารใน
รูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือการท่องเที่ยว  
โดยเรียบเรียงได้
ถูกต้อง 
สละสลวย 

- ศึกษาหลักการเขียนสื่อสาร 
  และเขียนสื่อสารในรูปแบบ 
  ต่างๆได้ 
- เขียนเชิญชวน  
- เขียนโฆษณา 

-ตัวอย่าง
โปสเตอร์
โฆษณา 
- youtube 

- เขียน
โปสเตอร์
โฆษณา
สถานที่
ท่องเที่ยวใน
จังหวัด
จันทบุรีตาม
ความสนใจ 

- ตรวจชิ้นงาน ๒๐ 

๒ 
ภาษาในสื่อ 

๖-๑๐ ๑๐ ๒. วิเคราะห์และ
ประเมินการใช้

- วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่า  
  การใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์  

- ตัวอย่าง   
  โปสเตอร์ 

- ใบงาน 
  การเขียน   

- ตรวจชิ้นงาน ๑๐ 
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ลําดับที่/ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

สัปดาห์ที่ 
ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ / แหล่ง 

การเรียนรู้ 
ชิ้นงาน /   
ภาระงาน 

วิธีการประเมิน
การเรียนรู้ 

คะแนน 

ภาษาเพ่ือการ
ท่องเที่ยวจากสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
- แสดงทัศนะ ความคิดเห็น  
  โต้แย้งต่อสื่อต่างๆ 

  โฆษณา 
- youtube 

  วิจารณ์  
 
 
 
 
 

๓ 
เที่ยวไปใน
เมืองจันท์ 

๑๑-๑๕ ๑๐ ๓. สร้างสรรค์ผลงาน
เกี่ยวกับ             
การท่องเที่ยว     
โดยใช้เทคโนโลยี 

๔. ใช้ภาษาพูดโน้ม
น้าวใจและเสนอ
แนวคิดเพ่ือการ
ท่องเที่ยวได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 
ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

 

- ผู้เรียนสร้างผลงานด้วย 
  เทคโนโลยีเชิญชวนท่องเที่ยว 
  ในจังหวัดจันทบุรี 
(วิธีการสอนโดยการลงมือ
ปฏิบัติ (Practice) และ 
การทํางานเป็นทีม) 
 

- สถานที ่
  ท่องเที่ยวใน 
  จังหวัด 
  จันทบุรี 
- ตัวอย่างคลิป 
  แนะนํา 
  สถานที ่
  ท่องเที่ยวน 
  จังหวัด  
  จันทบุรี 
- youtube 

- วิดีโอเชิญ 
  ชวน 
  ท่องเที่ยวใน 
  จังหวัด 
  จันทบุรี 
- แผ่นพับ 

- ตรวจชิ้นงาน ๒๐ 

๔ 
รับชมด้วย

วิจารณญาณ 

๑๗-๑๙ 
 
 

๙ 
 
 

๔. ประเมินค่าเรื่องที่
ฟังและดูเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวได้

- ประเมินค่าผลงานของผู้อ่ืนได้ 
  อย่างมีวิจารณญาณ 

- ผลงานวิดีโอ 
  ของเพ่ือนใน 
  ห้อง 

- ใบงาน 
  การประเมิน 
  ค่า 

- ตรวจชิ้นงาน 
 

๑๐ 
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ลําดับที่/ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

สัปดาห์ที่ 
ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ / แหล่ง 

การเรียนรู้ 
ชิ้นงาน /   
ภาระงาน 

วิธีการประเมิน
การเรียนรู้ 

คะแนน 

 
 

  อย่างมี
วิจารณญาณ 

๕ 
สู่อาชีพ
อิสระ 

๒๐ ๑ ๕. คิดคํานวณ
รายรับ-รายจ่าย
ของผลงานสู่การ
ประกอบอาชีพ
อิสระได้อย่าง
ยั่งยืน 

ฝึกคิดคํานวณรายรับ-รายจ่าย
ของผลงานสู่การประกอบอาชีพ
อิสระได้อย่างยั่งยืน 

-สถานที่
ท่องเที่ยวใน
จังหวัด
จันทบุรี 

-มัคคุเทศก์
น้อย 

แบบประเมิน
มัคคถเทศก์น้อย 

๑๐ 

  ๑  ทดสอบกลางภาค -  แบบทดสอบ
กลางภาคเรียน 

ตรวจแบบทดสอบ 
กลางภาคเรียน 

๑๐ 

  ๑  ทดสอบปลายภาค - แบบทดสอบ
ปลายภาคเรียน 

ตรวจแบบทดสอบ 
ปลายภาคเรียน 

๒๐ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
“ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ครูเพื่อศิษย์ 

แบบบูรณาการ สู่ 1 นวัตกรรม 1 ห้องเรียน”   
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 และเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี 
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คณะผู้จัดทํา 
 

ที่ปรึกษา 
๑. ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี 
๒. รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี 
๓. รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี 
๔. รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี 
๕. นางกําไล  ปราณี     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  
๖. นางสาวรมิดา  ธูปอินทร์  หัวหน้างานสํานักงาน 
๗. นางปัณณาสา  ผลพฤกษา  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
8. คณะกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี 
 
คณะทํางาน 
๑. นางสาวอริศษรา  อุ่มสิน  ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
2. นายกฤตภาส  วงศ์ใหญ่  ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3. นางวราภรณ์  กรทรัพย์  ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. นางสาวจิราพร  ธรรมปาน  ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. นางสาวพรรณพิศ  ทวาเรศ  ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
6. นายปกรณ์  แสงมณีธนิตกุล  ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
7. นายศุกร์เกษม  ปรุงผล   ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   
8. นางสาวนงศมน  กําเนิดเกาะ  ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
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ออกแบบปก 
 นายฉัตรชัย  สุกสี 
 
บรรณาธิการ 
 นางปัณณาสา  ผลพฤกษา 
 
บรรณาธิการกิจ 
 ๑. นายฉัตรชัย  สุกสิ    
 2. นางสาวณัฐวดี  รักความชอบ 
 3. นางสาววิลาสิน ี เดชพิบูลย์ 
 4. นายอักษราวุธ  ตะไลกลาง 
 5. นายอนุชา  อุนอก 
 6. นายศรายุธ  รีเรียง 
 
บรรณาธิการกิจ (ต่อ) 
 7. นางสาวโยธิการ์  กระโพธิ์ 
 8. นายธนากร  สุรชาติเมธากุล 
 9. นางสาวสุประวีณ์  เสียงสังข์ 
 10. นายทรงกลด  สังข์กระจ่าง 
 11. นางสาวธนชันันท์  บุญสาลีพิทักษ์ 
 12. นางสาววรารัตน์  เรืองอ่อน 
 13. นางสาวสกาวทิพย์  อุทธา 
 14. นางสาวอรนุช  องอาจ 
 15. นางสาวศิริลักษณ์  มั่งค่ัง 
 16. นางสาวอภิญญา  เข็มทอง 
 17. นางสาวธัญญลักษณ์  กระดานลาด 
 18. นายอินทวี  เลิศลัคนา 
 19. นายธวชัชัย  เมืองจันทร์ 
 20. นางสาวมธุรส  นพมาศ 
 21. นางสาวกมลวรรณ  มากเจริญ 
 22. นายฐาปกรณ์  สัจจาธรรม 
 23. นางสาวสุกัญญา อรัญวงศ์ 
 
จัดพิมพ์รูปเล่ม  
   1. นางปัณณาสา  ผลพฤกษา 
 2. นายธนากร  งามเสงี่ยม 
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 3. นายมูนา  บุญเสริม 
 
 
 
 
 
 
 


