
หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมวิชา ไม้กวาดดอกหญ้าเชิงพาณิชย์  
ไม้กวาดดอกหญ้าเชิงพาณิชย์                   รหัส  ง20207    
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
จำนวน  0.5  หน่วยกิต                                 เวลา 20 ชั่วโมง 

คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษารูปแบบธุรกิจการผลิตไม้กวาดดอกหญ้าเชิงพาณิชย์  การตลาด คุณสมบัติผู้ประกอบการการ
ผลิตไม้กวาดดอกหญ้าเชิงพาณิชย์ การให้บริการ ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน ลักษณะทั่วไปของไม้กวาด
ดอกหญ้า การขยายพันธุ์ ระยะเวลาและฤดูการปลูก วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือการผลิตไม้กวาดดอกหญ้าเชิง
พาณิชย์  ขบวนการจัดการและขั้นตอนการผลิต การออแบบ การคิดราคาต้นทุน กำไร การกำหนดราคา การ
ทำบัญชีธุรกิจการผลิตไม้กวาดดอกหญ้า การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับลูกค้าและทรัพย์สินทางปัญญาได้
อย่างถูกต้อง 
 อธิบาย วิเคราะห์ สำรวจและสรุปความต้องการของตลาดธุรกิจการผลิตไม้กวาดดอกหญ้าในท้ องถิ่น 
สำรวจตลาด เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตไม้กวาดดอกหญ้าเชิงพาณิชย์  เพ่ือวางแผน
ธุรกิจการผลิตไม้กวาดดอกหญ้าเชิงพาณิชย์ ตามความต้องการของตลาด ออกแบบรูปแบบการผลิตไม้กวาด
ดอกหญ้าเชิงพาณิชย์ เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสมธุ รกิจการผลิตไม้กวาดดอกหญ้าเชิง
พาณิชย์ แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการผลิตไม้กวาดดอกหญ้า ปฏิบัติคำนวณต้นทุนกำไร กำหนดราคา ทำ
บัญชีและจัดจำหน่ายผลผลิต 
 ประกอบธุรกิจการผลิตไม้กวาดดอกหญ้าเชิงพาณิชย์  อย่างซื่อสัตย์  อดทน ขยัน ประหยัด มุ่งมั่น 
รับผิดชอบและกตัญญู น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินธุรกิจการผลิตไม้กวาด ดอก
หญ้าเชิงพาณิชย์   
ผลการเรียนรู้ 
 ด้านคุณธรรม 

1. ตระหนักเห็นคุณค่า อธิบายความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มุ่งมั่น กตัญญู ใฝ่เรียนรู้ ประหยัดและความ
รับผิดชอบ  

ด้านความรู้และทักษะท่ีต้องใช้ในการทำงาน 
2. อธิบายลักษณะทั่วไปของดอกหญ้า การปลูก การขยายพันธุ์ การดำรงรักษาและการเก็บเกี่ยวดอก

หญ้าได้อย่างถูกต้อง 
3. อธิบายปัจจัยการผลิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม 
4. เลือกวัสดุ และใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
5. เลือกรูปแบบธุรกิจการผลิตไม้กวาดดอกหญ้า ได้ตรงกับความต้องการของตลาดและการใช้งานได้

อย่างถูกต้องเหมาะสม 
6. ปฏิบัติการผลิตไม้กวาดดอกหญ้า ตามกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง 
7. คำนวณต้นทุน กำไร กำหนดราคา จัดจำหน่าย และทำบัญชี งบดุลไดอ้ย่างถูกต้อง 



8. อธิบายเกี่ยวกับการผลิตไม้กวาดดอกหญ้าเชิงพาณิชย์ได้ได้อย่างถูกต้อง 
9. สำรวจ วิเคราะห์ความต้องการของตลาดได้อย่างถูกต้อง 
10. วางแผนพัฒนาทำธุรกิจการผลิตไม้กวาดดอกหญ้าเชิงพาณิชย์  เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ และ

ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม 
11. ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้อย่างเป็นระบบ 
12. สร้างและรักษาสัมพันธภาพกับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม 
13. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเพ่ือนร่วมงานและลูกค้าเพ่ือนำมาพัฒนาสินค้าได้อย่าง

เหมาะสม 
14. อธิบายหลักการในการเป็นนักธุรกิจน้อยได้อย่างเหมาะสม 
15. บอกความหมายของทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างถูกต้อง 
16. อธิบายการสร้างสรรค์ชิ้นงานตามความถนัดและความสนใจได้อย่างเหมาะสม 
ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และการนำไปใช้ 
17. เปรียบเทียบคุณภาพผลิตภัณฑ์ของตนเองกับที่พบในท้องตลาด เพ่ือการพัฒนางานได้อย่าง

เหมาะสม 
18. ออกแบบพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่ต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม 

รวมทั้งสิ้น 18  ผลการเรียนรู้ 
 

เพิ่มคำว่า ได้อย่างถูกต้อง ได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างรายวิชา  ไม้กวาดดอกหญ้าเชิงพาณิชย์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี         รหัสวิชา ง20207     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับดอก
หญ้า 

- อธิบายลักษณะทั่วไปของดอกหญ้า การ
ปลูก การขยายพันธุ์ได้อย่างถูกต้อง 
- การบำรุงรักษาและการเก็บเกี่ยว ดอก
หญ้าได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 

1.ลักษณะทั่วไปของดอกหญ้า 
2.การเตรียมขยายพันธุ์ดอกหญ้า 
3.วิธีการปลูกดอกหญ้า 
4.ระยะเวลาและฤดูการปลูกดอก
หญ้า 
5.การบำรุงรักษาและการเก็บเกี่ยว
ดอกหญ้า 

- ต้นดอกหญ้า จัดเป็นไม้ล้มลุกจำพวกหญ้า 
 มีอายุหลายปี ลำต้นกลม  มีลักษณะคล้ายต้นไผ่ 
มีขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางของลำต้นประมาณ 
7.6-17.6 มิลลิเมตร ลำต้นตั้งมีกอที่แข็งแรง
มาก มีความสูงของต้นประมาณ3-4 เมตร  
- ต้นดอกหญ้าขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและส่วนของ
ลำต้นหรือเหง้าที่อยู่ใต้ดิน ระยะเวลาการปลูกที่
เหมาะสมคือช่วงฤดูฝน 
- การบำรุงรักษาต้นดอกหญ้าควรตัดแต่งเพ่ือการ
เจริญ เติมโต และควรเก็บ เกี่ยวในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์-มีนาคม  

 
 
 

5 
 
 

 
 
 

25 
 
 

2 วัตถุดิบในการ
ทำไม้กวาดดอก
หญ้า 

- อธิบายลักษณะทั่วไปของดอกหญ้า  
การปลูก การขยายพันธุ์ การบำรุงรักษา
และการเก็บ เกี่ ยว  ดอกหญ้ าได้อย่ าง
ถูกต้อง 
- อธิบายปัจจัยการผลิตโดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
เหมาะสม 
 

1. การเลือกดอกหญ้า 
2. การเก็บเก่ียวดอกหญ้า 
 

การเลือกวัตถุดิบในการทำไม้กวาดดอกหญ้าควร
เลือกดอกหญ้าที่แก่จัด ซึ่งส่วนใหญ่ 
จะเก็บได้ในช่วงเดือนธันวาคม มกราคม 
กุมภาพันธ์เนื่องจากเหมาะแก่การนำมาผลิตไม้
กวาดมากที่สุด 

 
 

2 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

3 วัสดุอุปกรณ์ใน 
การทำไม้กวาด
ดอกหญ้า 

- เลือกใช้วัสดุ  เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตไม้กวาดดอก
หญ้าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

1.การเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ 
2.การเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือ 
3.การใช้อุปกรณ์เครื่องมือ 

เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสมหาได้ง่าย และ        
มีความคงทนมาผลิตไม้กวาด โดยน้อมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 2 10 

4 การทำไม้กวาด 
ดอกหญ้า 

-  ปฏิบัติการผลิตไม้กวาดดอกหญ้า ตาม
กระบวนการทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง 
-  อธิบายเกี่ยวกับการผลิตไม้กวาด ดอก
หญ้าเชิงพาณิชย์ ได้อย่างถูกต้อง 
- ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ อย่างเป็น
ระบบ 

1. ขั้นตอนในการทำไม้กวาดดอก
หญ้า 
2. การทำไม้กวาดดอกหญ้าโดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ 

ผลิตภัณฑ์ที่ได้ ตรงกับความต้อง การของตลาดมี
คุณภาพเพียงพอการทำงานเป็นทีม และพัฒนา
งานให้เป็นที่ต้องการของตลาดอยู่เสมอและการ
การมีบุคลากรที่ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มุ่งมั่น
กตัญญู ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และ
ธุรกิจประสบความสำเร็จ 

2 10 

5 
 

นักธุรกิจน้อย -  เลือกใช้รูปแบบธุรกิจการผลิตไม้กวาด
ดอกหญ้า ได้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดและการใช้งานได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
- ออกแบบพัฒนา แก้ปัญหา ปรับปรุง
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่ต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม 
- รับฟังวามคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
เพ่ือนร่วมงานและลูกค้าเพ่ือนำมาพัฒนา
สินค้าอย่างสมเหตุสมผล 

1. การคิดตน้ทุน กำไร กำหนดราคา
ขาย 
2. คำนวณต้นทุน กำไร กำหนดราคา  
จัดจำหน่าย และทำบัญชี งบดุลได้ 
3. หลักการในการเป็นนักธุรกิจน้อย 
4. ความหมายของทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
5.การสร้างสรรค์ชิ้นงานตามความ
ถนัดและความสนใจ 
6. ความซื่อสัตย์  ขยัน อดทน มุ่งมั่น 
กตัญญู 

-การบริการลูกค้าท่ีดีและประทับใจ กลยุทธการ
ตลาดที่มีประสิทธิภาพ การรักษาสัมพันธภาพที่ดี
กับลูกค้า การรับความคิดเห็นของลูกค้าเพ่ือ
พัฒนางานการกำหนดราคาขาย การจัดทำบัญชี
ธุรกิจ สร้างเจตคติที่ดีและนำผลผลิตไปต่อยอดใน
เรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา ทำให้สินค้าขายได้
ง่าย และจัดการเงื่อนไขได้เหมาะสม 
- ธุ ร กิ จ   ห ม าย ถึ ง   ค ว าม พ ย าย าม ข อ ง
ผู้ประกอบการที่จะผลิตหรือซื้อขายสินค้าหรือ
บริการ  เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม 
(ลูกค้า) โดยหวังที่จะได้ผลกำไร และยอมรับ  
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

  - เปรียบเทียบคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ
ตนเองกับที่พบในท้องตลาด เพ่ือการ
พัฒนางานได้อย่างเหมาะสม 
- อธิบายหลักการในการเป็นนักธุรกิจน้อย
ได้อย่างเหมาะสม 
- บอกความหมายของทรัพย์สินทาง
ปัญญาได้อย่างถูกต้อง 
- อธิบายการสร้างสรรค์ชิ้นงานตามความ
ถนัดและความสนใจได้อย่างเหมาะสม 
-  ตระหนักเห็นคุณค่า อธิบายความ
ซื่อสัตย์    ขยัน อดทน มุ่งมั่น กตัญญู ใฝ่
เรียนรู้ ประหยัดและความรับผิดชอบ 

 ความเสี่ยงในการขาดทุนหรือไม่ได้ผลกำไรตาม
ต้องการ  โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม  และมี
จริยธรรมทางธุรกิจ   
- ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นผลงานอันเกิดจาก
ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ทรัพย์สินทาง
ปัญญาเป็นทรัพย์สินอีกชนิดหนึ่ง นอกเหนือจาก
สังหาริมทรัพย์ คือ ทรัพย์สินที่สามารถ
เคลื่อนย้ายได้ เช่น นาฬิกา รถยนต์ โต๊ะ เป็นต้น 
และอสังหาริมทรัพย์ คือ ทรัพย์สินที่ไม่สามารถ
เคลื่อนย้ายได้ เช่น บ้าน ที่ดิน เป็นต้น 
- การสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์
ชิ้นงาน คือ การเรียนรู้ที่ดีเกิดจากการสร้างพลัง
ความรู้ในตนเองหากผู้เรียนมีโอกาสได้สร้าง
ความคิดและนำความคิดของตนเองไปสร้างสรรค์
ชิ้นงานโดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม- 
คุณธรรม  หมายถึง  สภาพคุณงานมความดีและ
ความถูกต้องในการแสดงออกทั้ง
กาย  วาจา  และใจของแต่ละบุคคลซึ่งยึดมั่นไว้
เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติจนเกิดเป็น นิสัย 
จริยธรรม  หมายถึง  กฎเกณฑ์ท่ีเป็นแนวทางใน
การประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ดี
งาม  เหมาะสม  และเป็นที่นิยมชมชอบหรือ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

    ยอมรับจากสังคม  เพ่ือความสันติสุขแห่งตนเอง
และความสงบเรียบร้อยของสังคม 

  



กรอบแนวคิดของรายวิชาเพิ่มเติม       รายวิชา  ไม้กวาดดอกหญ้าเชิงพาณิชย์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 

โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย อ.สังขละบุรี  จ. กาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
ผลการเรียนรู้ เศรษฐกิจ อาชีพ ภาษา สังคม วัฒนธรรม 

1. ตระหนักเห็นคุณค่า อธิบาย
ความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มุ่งมั่น 
กตัญญู        ใฝ่เรียนรู้ ประหยัด
และความรับผิดชอบ 

     

2. อธิบายลักษณะทั่วไปของ  ดอก
หญ้า การปลูก การขยายพันธุ์ การ
บำรุงรักษาและการเก็บเกี่ยวดอก
หญ้าได้อย่างถูกต้อง 

     

3. อธิบายปัจจัยการผลิตโดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้อย่างเหมาะสม 

     

4. เลือกใช้วัสดุ  เครื่องมือ อุปกรณ์ 
และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตไม้
กวาดดอกหญ้ าได้อย่ างถูกต้อง
เหมาะสม 

     

5. เลือกใช้รูปแบบธุรกิจการผลิต         
ไม้กวาดดอกหญ้า ได้ตรงกับความ
ต้องการของตลาดและการใช้งาน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

     

 



ผลการเรียนรู้ เศรษฐกิจ อาชีพ ภาษา สังคม วัฒนธรรม 
6. ปฏิบัติการผลิตไม้กวาดดอก
หญ้า ตามกระบวนการทางธุรกิจได้
อย่างถูกต้อง 

     

7. ปฏิบั ติคำนวณ ต้นทุน  กำไร 
กำหนดราคา จัดจำหน่าย และทำ
บัญชี งบดุลได้อย่างถูกต้อง 

     

8. อธิบาย เกี่ยวกับการผลิตไม้
กวาดดอกหญ้าเชิงพาณิชย์ ได้อย่าง
ถูกต้อง 

     

9.  วิ เคราะห์ความต้องการของ
ตลาดได้อย่างถูกต้อง 

     

10. ปฏิบัติวางแผนพัฒนาทำธุรกิจ     
การผลิต ไม้กวาดดอกหญ้ าเชิ ง
พาณิชย์  เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ 
และความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ได้
อย่างเหมาะสม 

     

11.ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ 
อย่างเป็นระบบ 

     

12.  บอกวิธีการสร้างสัมพันธภาพ
กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม 

     

13. รั บ ฟั ง ว า ม คิ ด เห็ น แ ล ะ
ข้อเสนอแนะจากเพ่ือนร่วมงานและ
ลูกค้าเพ่ือนำมาพัฒนาสินค้าอย่าง

     



ผลการเรียนรู้ เศรษฐกิจ อาชีพ ภาษา สังคม วัฒนธรรม 
สมเหตุสมผล 
14. อธิบายหลักการในการเป็นนัก
ธุรกิจน้อยได้อย่างเหมาะสม 

     

15.บอกความหมายของทรัพย์สิน
ทางปัญญาได้อย่างถูกต้อง 

     

16.อธิบายการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ตามความถนัดและความสนใจได้
อย่างเหมาะสม 

     

17. เ ป รี ย บ เที ย บ คุ ณ ภ า พ
ผลิตภัณฑ์ของตนเองกับที่พบใน
ท้องตลาด เพ่ือ        การพัฒนา
งานได้อย่างเหมาะสม 

     

18. ออกแบบพัฒนา แก้ปัญหา 
ปรับปรุงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ให้
เป็นที่ต้องการของลูกค้าได้อย่าง
เหมาะสม 

     

 
 

 



ตารางวิเคราะห์ผลการเรียนรู้เพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา     ไม้กวาดดอกหญ้าเชิงพาณิชย์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี        รหัส ง20207      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ K กระบวนการ  P 
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ A 
สมรรถนะสำคัญ

ผู้เรียน C 
1. ตระหนักเห็นคุณค่า 
อธิบายความซื่อสัตย์ ขยัน 
อดทน มุ่งมั่น กตัญญู ใฝ่
เรียนรู้ ประหยัดและความ
รับผิดชอบ  

ความซื่อสัตย์  ขยัน อดทน 
มุ่งม่ัน กตัญญู 

อธิบาย 
 

ตระหนักเห็นคุณค่า - ความสามารถในการ
คิด 
- ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต 

2. อธิบายลักษณะทั่วไปของ  
ดอกหญ้า การปลูก การ
ขยายพันธุ์ การบำรุงรักษา
และการเก็บเก่ียวดอกหญ้าได้
อย่างถูกต้อง 

ลักษณะทั่วไปของดอก
หญ้า การปลูก การ
ขยายพันธุ์      การ
บำรุงรักษาและการเก็บ
เกี่ยวดอกหญ้า 

อธิบาย ได้อย่างถูกต้อง - ความสามารถในการ
คิด 
 

3. อธิบายปัจจัยการผลิตโดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างเหมาะสม 
 

ปัจจัยการผลิตโดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อธิบาย ได้อย่างเหมาะสม - ความสามารถในการ
คิด 
 

4. เลือกใช้วัสดุ  เครื่องมือ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
เกี่ยวกับการผลิตไม้กวาดดอก
หญ้าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

วัสดุ  เครื่องมือ อุปกรณ์ 
และเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
การผลิตไม้กวาดดอกหญ้า 

เลือกใช้ ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

- ความสามารถในการ
คิด 
- ความสามรถในการ
ใช้เทคโนโลยี 

5. เลือกใช้รูปแบบธุรกิจการ
ผลิตไม้กวาดดอกหญ้า ได้ตรง
กับความต้องการของตลาด
และการใช้งานได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

รูปแบบธุรกิจการผลิต 
ไม้กวาดดอกหญ้า 

เลือกใช้ ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

- ความสามารถในการ
คิด 
 

6. ปฏิบัติการผลิตไม้กวาด
ดอกหญ้า ตามกระบวนการ
ทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง 

การผลิตไม้กวาดดอกหญ้า 
ตามกระบวนการทางธุรกิจ 

ปฏิบัติ ได้อย่างถูกต้อง - ความสามารถในการ
คิด 
- ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต 

7. ปฏิบัติคำนวณต้นทุน 
กำไร กำหนดราคา จัด
จำหน่าย และทำบัญชี งบดุล
ได้อย่างถูกต้อง 

 ปฏิบัติ ได้อย่างถูกต้อง - ความสามารถในการ
คิด 

8. อธิบาย เกี่ยวกับการผลิต
ไม้กวาดดอกหญ้าเชิงพาณิชย์ 
ได้อย่างถูกต้อง 

การผลิตไม้กวาดดอกหญ้า
เชิงพาณิชย์ 

อธิบาย  
 

ได้อย่างถูกต้อง - ความสามารถในการ
คิด 



ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ K 
กระบวนการ/
คำกริยา P 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ A 

สมรรถนะสำคัญ
ผู้เรียน C 

9.  วิเคราะห์ความต้องการ
ของตลาดได้อย่างถูกต้อง 

ความต้องการของตลาด วิเคราะห์ ได้อย่างถูกต้อง - ความสามารถในการ
คิด 

10. ปฏิบัติวางแผนพัฒนาทำ
ธุรกิจการผลิตไม้กวาดดอก
หญ้าเชิงพาณิชย์  เพ่ือสร้าง
ความน่าเชื่อถือ และความพึง
พอใจในผลิตภัณฑ์ได้อย่าง
เหมาะสม 

แผนพัฒนาทำธุรกิจการ
ผลิตไม้กวาดดอกหญ้าเชิง
พาณิชย์ 

ปฏิบัติ ได้อย่างเหมาะสม - ความสามารถในการ
คิด 

11.ปฏิบัติงานร่วมกันเป็น
กลุ่มได้ อย่างเป็นระบบ 

 การทำงานกลุ่ม   ปฏิบัติ  อย่างเป็นระบบ 
 

- ความสามารถในการ
คิด 
- ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
- ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต 

12.  บอกวิธีการสร้าง
สัมพันธภาพกับลูกค้าได้อย่าง
เหมาะสม 

วิธีการสร้างสัมพันธภาพ  บอก  ได้อย่างเหมาะสม - ความสามารถในการ
คิด 

 
13. รับฟังวามคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากเพ่ือน
ร่วมงานและลูกค้าเพ่ือนำมา
พัฒนาสินค้าอย่าง
สมเหตุสมผล 

 รับฟัง  อย่างสมเหตุสมผล - ความสามารถในการ
คิด 
- ความสามารถใน 
การสื่อสาร 
 

14. อธิบายหลักการในการ
เป็นนักธุรกิจน้อยได้อย่าง
เหมาะสม 

หลักการในการเป็นนัก
ธุรกิจน้อย 

อธิบาย ได้อย่างเหมาะสม - ความสามารถในการ
คิด 
- ความสามารถในการ
สื่อสาร 

15.บอกความหมายของ
ทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่าง
ถูกต้อง 

ความหมายของทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

บอก ได้อย่างถูกต้อง - ความสามารถในการ
คิด 
- ความสามารถในการ
สื่อสาร 

16.อธิบายการสร้างสรรค์
ชิ้นงานตามความถนัดและ
ความสนใจได้อย่างเหมาะสม 

การสร้างสรรค์ชิ้นงานตาม
ความถนัดและความสนใจ 

อธิบาย ได้อย่างเหมาะสม - ความสามารถในการ
คิด 
- ความสามารถในการ
สื่อสาร 
- ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 



ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ K 
กระบวนการ/
คำกริยา P 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ A 

สมรรถนะสำคัญ
ผู้เรียน C 

17. เปรียบเทียบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ของตนเองกับที่
พบในท้องตลาด เพ่ือการ
พัฒนางานได้อย่างเหมาะสม 

คุณภาพผลิตภัณฑ์  เปรียบเทียบ ได้อย่างเหมาะสม - ความสามารถในการ
คิด 

18. ออกแบบพัฒนา 
แก้ปัญหา ปรับปรุงรูปแบบ
ของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่
ต้องการของลูกค้าได้อย่าง
เหมาะสม 

การปรับปรุงรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่ต้องการ
ของลูกค้า 

 แก้ปัญหา ได้อย่างเหมาะสม - ความสามารถในการ
คิด 
- ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 - 3                เวลา  2  ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดอกหญ้า เรื่อง ลักษณะทั่วไปและการเตรียมพันธุ์ของดอกหญ้า     

……………………………………………………………………………………………………………… 
1. ผลการเรียนรู้ 
 อธิบายลักษณะทั่วไปของดอกหญ้า การปลูก การขยายพันธุ์ การบำรุงรักษาและการเก็บเกี่ยวดอก
หญ้าได้อย่างถูกต้อง 
2. สาระสำคัญ  (ความคิดรวบยอด) 
 ต้นดอกหญ้า จัดเป็นไม้ล้มลุกจำพวกหญ้า มีอายุหลายปี ลำต้นกลม   มีลักษณะคล้ายต้นไผ่ มีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของลำต้นประมาณ 7.6-17.6 มิลลิเมตร ลำต้นตั้งมีกอที่แข็งแรงมาก มีความสูงของต้น
ประมาณ  3-4 เมตร  
3. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้  (K) 
1. ลักษณะทั่วไปของดอกหญ้า  
2. การเตรียมขยายพันธุ์ดอกหญ้า 

ทักษะ/กระบวนการ (P) 
 - อธิบาย 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

- ได้อย่างถูกต้อง 
 สมรรถนะสำคัญผู้เรียน (C) 
  - ความสามารถในการคิด 
4. ชิ้นงาน 
 - ใบงานที ่1 และ 2 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 

1. ตรวจแบบทดสอบ แบบทดสอบ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
2.ตรวจใบงาน ใบงาน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
3.สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
4.สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมีจิต
สาธารณะ  

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  

1. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ครูอธิบายลักษณะทั่วไปของดอกหญ้า 
3. ครูนำต้นดอกหญ้าและดอกหญ้าให้นักเรียนดูและร่วมกันสนทนาว่าดอกหญ้าเป็นพืชชนิด

ใด 
 



ขั้นการเรียนการสอน  
1. ให้นักเรียนดูต้นดอกหญ้าแล้วร่วมกันอภิปรายส่วนประกอบของต้นดอกหญ้า 
2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละเท่าๆ กัน  ศึกษาใบความรู้ ดังนี้ 

ใบความรู้ที่ 1   เรื่องลักษณะทั่วไปของดอกหญ้า 
ใบความรู้ที่ 2  เรื่องการปลูกต้นดอกหญ้าและการเตรียมพันพันธุ์ 

3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานที่ 1 และ 2 
4. ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมารายงานผลการศึกษาค้นคว้าจากใบความรู้ 

ขั้นสรุป 
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปความรู้ลักษณะทั่วไปและการเตรียมพันธุ์ของดอก

หญ้า 
7. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 7.1 ต้นดอกหญ้า   ดอกหญ้า 
 7.2 เอกสารประกอบการเรียนใบความรู้ 
8. ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ………………………………. 
( นายณัฐนันท์   ศาลางาม ) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 
วันที่…………เดือน……………พ.ศ………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. บันทึกหลังสอน  
9.1 ด้านความรู้ (K) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 9.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 9.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.4 ด้านสมรรถนะสำคัญผู้เรียน (C) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.5 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

ลงชื่อ……………………………….ผู้สอน 
(                                                 ) 

ตำแหน่ง …………………………… 
วันที่…………เดือน……………พ.ศ………… 

 
 
 
 
 



แบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม…………………………………………… 

ที ่

ชื่อ-สกุล การ
วางแผน

การทำงาน 

ลักษณะ
นิสัยในการ

ทำงาน 

กระบวนการ
ทำงานกลุ่ม 

รวม ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

คะแนนเต็ม 3 3 3 9     
1 

       

2 
       

3 
       

4 
       

5 
       

6 
       

7 
       

8 
       

9 
       

10 
       

 
รวม 

      
 

เฉลี่ย 
     

  
 
 
เกณฑ์การประเมิน / ระดับคุณภาพ 
7 – 9 คะแนน หมายถึง ดี 
4 – 6 คะแนน หมายถึง พอใช้ 
1 - 3 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง 
     

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานกลุ่ม 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพของคะแนน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

1. การวางแผนการ
ทำงาน 

ประธาน เป็นผู้ วางแผน
ในการทำงาน 
  

ประธาน และเลขา
ช่วยกันวางแผนในการ 
ทำงาน 

ทุกคนช่วยกันวางแผนใน
การทำงานอย่างเป็น
ระบบ 

2.ลักษณะนิสัยในการ
ทำงาน  
  

มีความขยันในการ
ทำงาน 

มีความขยันในการ
ทำงาน และความอดทน 

มีความขยันในการ
ทำงาน อดทน และ
ทำงานอย่าง เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

3.กระบวนการทำงาน
กลุ่ม  
  

มีความมุ่งมั่นในการ
ทำงานของตนเอง 

มีความมุ่งมั่นในการ
ทำงานของตนเองและให้
คำปรึกษาแก่คนในกลุ่ม 

มีความมุ่งมั่นในการ
ทำงานของตนเอง ให้
ความร่วมมือคำปรึกษา 
และช่วยเหลือผู้อื่นใน
การทำงาน 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2 
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 - 3                เวลา  2  ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดอกหญ้า   เรื่อง วิธีปลูกดอกหญ้า  

……………………………………………………………………………………………………………… 
1. ผลการเรียนรู้ 
 อธิบายลักษณะทั่วไปของดอกหญ้า การปลูก การขยายพันธุ์ การบำรุงรักษาและการเก็บเกี่ยวดอก
หญ้าได้อย่างถูกต้อง 
2. สาระสำคัญ  (ความคิดรวบยอด) 

ต้นดอกหญ้าขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและส่วนของลำต้นหรือเหง้าที่อยู่ใต้ดิน ระยะเวลาการปลูกที่
เหมาะสมคือช่วงฤดูฝน  
3. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้  (K) 
3. วิธีการปลูกดอกหญ้า 
4. ระยะเวลาและฤดูการปลูกดอกหญ้า 

ทักษะ/กระบวนการ (P) 
 - อธิบาย 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

- ได้อย่างถูกต้อง 
 สมรรถนะสำคัญผู้เรียน (C) 
  - ความสามารถในการคิด 
4. ชิ้นงาน 
 - ใบงานที ่3 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 

1. ตรวจใบงาน ใบงานที ่3 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
2.สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
3.สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมีจิต
สาธารณะ  

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  

4. ครูนำนักเรียนไปศึกษาแปลงปลูกดอกหญ้าบริเวณแปลงเกษตร 
5. ให้นักเรียนสังเกตต้นดอกหญ้าและร่วมกันสนทนาว่าต้นดอกหญ้าสามารถขยายพันธุ์โดย

วิธีใด 
ขั้นการเรียนการสอน  

5. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละเท่าๆ กัน  ศึกษาใบความรู้ ใบความรู้ที่ 3  เรื่องวิธีการปลูก
ดอกหญ้า ระยะเวลาและฤดูการปลูกดอกหญ้า 

6. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานที่ 3 



7. ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมารายงานผลการศึกษาค้นคว้าจากใบความรู้ 
ขั้นสรุป 
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปความรู้วิธีการปลูกดอกหญ้า ระยะเวลาและฤดูการ

ปลูกดอกหญ้า 
7. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 7.1 แปลงเกษตร  
 7.2 เอกสารประกอบการเรียนใบความรู้ 
  
8. ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ………………………………. 
( นายณัฐนันท์   ศาลางาม ) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 
วันที่…………เดือน……………พ.ศ………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. บันทึกหลังสอน  
9.1 ด้านความรู้ (K) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 9.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 9.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.4 ด้านสมรรถนะสำคัญผู้เรียน (C) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.5 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

ลงชื่อ……………………………….ผู้สอน 
(                                                 ) 

ตำแหน่ง …………………………… 
วันที่…………เดือน……………พ.ศ………… 

 
 
 
 
 



แบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม…………………………………………… 

ที ่

ชื่อ-สกุล การ
วางแผน

การทำงาน 

ลักษณะ
นิสัยในการ

ทำงาน 

กระบวนการ
ทำงานกลุ่ม 

รวม ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

คะแนนเต็ม 3 3 3 9     
1 

       

2 
       

3 
       

4 
       

5 
       

6 
       

7 
       

8 
       

9 
       

10 
       

 
รวม 

      
 

เฉลี่ย 
     

  
 
 
เกณฑ์การประเมิน / ระดับคุณภาพ 
7 – 9 คะแนน หมายถึง ดี  (3) 
4 – 6 คะแนน หมายถึง พอใช้ (2) 
1 - 3 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง (1) 
     

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานกลุ่ม 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพของคะแนน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

1. การวางแผนการ
ทำงาน 

ประธาน เป็นผู้ วางแผน
ในการทำงาน 
  

ประธาน และเลขา
ช่วยกันวางแผนในการ 
ทำงาน 

ทุกคนช่วยกันวางแผนใน
การทำงานอย่างเป็น
ระบบ 

2.ลักษณะนิสัยในการ
ทำงาน  
  

มีความขยันในการ
ทำงาน 

มีความขยันในการ
ทำงาน และความอดทน 

มีความขยันในการ
ทำงาน อดทน และ
ทำงานอย่าง เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

3.กระบวนการทำงาน
กลุ่ม  
  

มีความมุ่งมั่นในการ
ทำงานของตนเอง 

มีความมุ่งมั่นในการ
ทำงานของตนเองและให้
คำปรึกษาแก่คนในกลุ่ม 

มีความมุ่งมั่นในการ
ทำงานของตนเอง ให้
ความร่วมมือคำปรึกษา 
และช่วยเหลือผู้อื่นใน
การทำงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3 
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ             ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  1 - 3                เวลา  1  ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดอกหญ้า   เรื่อง  การบำรุงรักษาและการเก็บเกี่ยวดอกหญ้า  

……………………………………………………………………………………………………………… 
1. ผลการเรียนรู้ 
 อธิบายลักษณะทั่วไปของดอกหญ้า การปลูก การขยายพันธุ์ การบำรุงรักษาและการเก็บเกี่ยวดอก
หญ้าได้อย่างถูกต้อง  
2. สาระสำคัญ  (ความคิดรวบยอด) 

การบำรุงรักษาต้นดอกหญ้าควรตัดแต่งเพ่ือการเจริญเติมโต และควรเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-
มีนาคม 
3. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้  (K) 
 - การบำรุงรักษาและการเก็บเกี่ยวดอกหญ้า 
ทักษะ/กระบวนการ (P) 
 - อธิบาย 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

- ได้อย่างถูกต้อง 
 สมรรถนะสำคัญผู้เรียน (C) 
  - ความสามารถในการคิด 
4. ชิ้นงาน 
 - ใบงานที ่4 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 

1. ตรวจใบงาน ใบงานที่ 4 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
2.สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
3.สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมีจิต
สาธารณะ  

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
 1. ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการบำรุงรักษาและวิธีการเก็บเกี่ยวดอกหญ้า 
ขั้นการเรียนการสอน  

2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละเท่าๆ กัน  ศึกษาใบความรู้ ใบความรู้ที่ 4  เรื่องการบำรุงรักษา
และการเก็บเก่ียวดอกหญ้า 

3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานที่ 4 
4. ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมารายงานผลการศึกษาค้นคว้าจากใบความรู้ 

ขั้นสรุป 
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปความรู้การบำรุงรักษาและการเก็บเกี่ยวดอกหญ้า 



7. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 7.1 เอกสารประกอบการเรียนใบความรู้ 
  
8. ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ………………………………. 
( นายณัฐนันท์   ศาลางาม ) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 
วันที่…………เดือน……………พ.ศ………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. บันทึกหลังสอน  
9.1 ด้านความรู้ (K) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 9.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 9.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.4 ด้านสมรรถนะสำคัญผู้เรียน (C) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.5 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

ลงชื่อ……………………………….ผู้สอน 
(                                                 ) 

ตำแหน่ง …………………………… 
วันที่…………เดือน……………พ.ศ………… 

 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4 
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ             ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 - 3                เวลา  2  ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  วัตถุดิบในการทำไม้กวาดดอกหญ้า  เรื่อง  วิธีการการเก็บเกี่ยวดอกหญ้า  

……………………………………………………………………………………………………………… 
1. ผลการเรียนรู้ 
 อธิบายลักษณะทั่วไปของดอกหญ้า การปลูก การขยายพันธุ์ การบำรุงรักษาและการเก็บเกี่ยวดอก
หญ้าได้อย่างถูกต้อง   
 อธิบายปัจจัยการผลิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม 
2. สาระสำคัญ  (ความคิดรวบยอด) 

การเลือกวัตถุดิบในการทำไม้กวาดดอกหญ้าควรเลือกดอกหญ้าที่แก่จัด ซึ่งส่วนใหญ่จะเก็บได้ในช่วง
เดือนธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์เนื่องจากเหมาะแก่การนำมาผลิตไม้กวาดมากที่สุด  
3. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้  (K) 
- การเลือกดอกหญ้า 
- การเก็บเกี่ยวดอกหญ้า 

ทักษะ/กระบวนการ (P) 
 - อธิบาย 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

- ได้อย่างถูกต้อง 
 สมรรถนะสำคัญผู้เรียน (C) 
  - ความสามารถในการคิด 
4. ชิ้นงาน 
 - บันทึกความรู้ 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 

1. ตรวจบันทึกความรู้ แบบบันทึกความรู้ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
2.สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
3.สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมีจิต
สาธารณะ  

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  

1. ครูทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวดอกหญ้าที่ให้นักเรียนศึกษาคร่าวๆ จากชั่วโมง
เรียนที่ผ่านมา 

2. ครูใช้คำถามกระตุ้นนักเรียน ว่า  นักเรียนจะนำดอกหญ้าลักษณะอย่างไรมาทำไม้กวาด 
ขั้นการเรียนการสอน  

3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละเท่าๆ กัน  ศึกษาใบความรู้ที่ 5  เรื่องการเก็บเกี่ยวดอกหญ้า 

 



4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเก็บเก่ียวกวาดดอกหญ้าจากแหล่ง
เรียนรู้ 

5. ให้นักเรียนบันทึกความรู้ 
6. ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมารายงานผลการศึกษาค้นคว้า 

ขั้นสรุป 
 7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปความรู้เกี่ยวกับการเก็บเก่ียวดอกหญ้า 

7. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 7.1  เอกสารประกอบการเรียนใบความรู้ 
 7.2  แหล่งเรียนรู้ (ห้องสมุด  / ห้องเรียนคอมพิวเตอร์) 
8. ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ………………………………. 
( นายณัฐนันท์   ศาลางาม ) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 
วันที่…………เดือน……………พ.ศ………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. บันทึกหลังสอน  
9.1 ด้านความรู้ (K) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 9.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 9.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.4 ด้านสมรรถนะสำคัญผู้เรียน (C) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.5 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

ลงชื่อ……………………………….ผู้สอน 
(                                                 ) 

ตำแหน่ง …………………………… 
วันที่…………เดือน……………พ.ศ………… 

 
 
 
 
 



ใบความรู้ที่ 5  การเก็บเกี่ยวดอกหญ้า 
 

1. การตัดดอกหญ้า ควรเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ให้พร้อม  ในการเลือกตัดดอกหญ้านั้น ควรดูว่าดอกหญ้ามี
ลักษณะที่ไม่แก่หรืออ่อนเกินไป โดยสังเกตที่สีของดอกหญ้าจะมีลักษณะเป็นสีเขียวและดอกจะบานจนสุดก้าน
ดอก 
2. การคัดขนาดดอกหญ้านั้นจะทำการคัดแยกดอกหญ้าที่มีขนาดเท่ากันมากองรวมกันไว้ตามขนาดด่างๆ โดย
การกำดอกหญ้าไว้แล้วสลัดให้ดอกหญ้าที่สั้นกว่าหลุด   ออกมาแล้วเก็บรวบรวมดอกหญ้าที่สลัดหลุดออกมา
รวมกันใหม่ แล้วสลัดไปเรื่อย ๆ  จนกว่าจะหมด ซึ่งจะได้ดอกหญ้าขนาดต่างกันหลังจากนั้นจึงมัดเตรียมไว้เป็น
กำๆ   เตรียมนำไปถักไม้กวาด 
3. ในการเตรียมดอกหญ้าสำหรับถักจะต้องตากดอกหญ้าให้แห้ง แล้วตีเมล็ดของดอกหญ้าออกให้หมด แล้วตัด
โคนของดอกไม้กวาดให้เสมอกันเพ่ือความสะดวกในการถัก 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  5 
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ             ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 - 3                   เวลา  2  ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  3  วัสดุอุปกรณ์การทำไม้กวาดดอกหญ้า  เรื่อง  วัสดุอุปกรณ์การทำไม้กวาดดอกหญ้า 

……………………………………………………………………………………………………………… 
1. ผลการเรียนรู้ 
 เลือกใช้วัสดุ  เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตไม้กวาดดอกหญ้าได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
2. สาระสำคัญ  (ความคิดรวบยอด) 

เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสม  หาได้ง่าย และมีความคงทนมาผลิตไม้กวาด โดยน้อมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้  
3. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้  (K) 
   1. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ 
   2. การเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ 
   3. การใช้อุปกรณ์เครื่องมือ 
 ทักษะ/กระบวนการ (P) 

 - เลือกใช้ 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

- ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 สมรรถนะสำคัญผู้เรียน (C) 
  - ความสามารถในการคิด 
  - ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
4. ชิ้นงาน 
 - บันทึกความรู้ 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 

1. ตรวจบันทึกความรู้ แบบบันทึกความรู้ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
2.สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
3.สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมีจิต
สาธารณะ  

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  

  1. ครูให้นักเรียนพิจารณาวัสดุอุปกรณ์ในการทำไม้กวาด พร้อมกับตั้งคำถามว่า นักเรียนคิด
ว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำไม้กวาดนี้มีชื่อเรียกว่าอะไร  และมีวิธีใช้อย่างไร (พิจารณาตามคำตอบ
ของนักเรียน   
โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)  
  2. ครูใช้คำถามเพ่ือให้เกิดทักษะการคิด ดังนี้ 

 



- ทำไมนักเรียนต้องรู้จักชื่อวัดสุ – อุปกรณ์ ในการทำไม้กวาด  รวมทั้งวิธีใช้  
- ถ้าอุปกรณ์ในการทำไม้กวาดชนิดนี้ไม่มี  นักเรียนสามารถใช้อย่างอ่ืนแทนได้หรือไม่  

ขั้นการเรียนการสอน  
  ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจกลุ่มละ 4-5 คน ครูชี้แจงให้แบ่งหน้าที่ทำงาน 
เลือกประธาน (หน้าที่สรุปและช่วยทำงานกลุ่มให้สำเร็จ ) เลขานุการกลุ่ม (จดบันทึก) และให้
นักเรียนภายในกลุ่มช่วยกันศึกษาวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำอย่างละเอียด ให้รวบรวมจดบันทึก  
และส่งตัวแทนนำเสนอหน้าชั้น 

ขั้นสรุป 
1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปความรู้จากการศึกษา 
2. ครูให้นักเรียนเตรียมสิ่งที่นักเรียนคิดว่าจะเป็นวัสดุ-อุปกรณ์ในการทำไม้กวาด  และ

ปฎิบัติในชั่วโมงต่อไป 
7. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 7.1  วสัดุอุปกรณ์ในการทำไม้กวาด 
8. ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ………………………………. 
( นายณัฐนันท์   ศาลางาม ) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 
วันที่…………เดือน……………พ.ศ………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. บันทึกหลังสอน  
9.1 ด้านความรู้ (K) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 9.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 9.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.4 ด้านสมรรถนะสำคัญผู้เรียน (C) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.5 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

ลงชื่อ……………………………….ผู้สอน 
(                                                 ) 

ตำแหน่ง …………………………… 
วันที่…………เดือน……………พ.ศ………… 

 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  6 
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ             ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 - 3                   เวลา  2  ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  4  การทำไม้กวาดดอกหญ้า   เรื่อง  การทำไม้กวาดดอกหญ้า 

……………………………………………………………………………………………………………… 
1. ผลการเรียนรู้ 
 -  ปฏิบัติการผลิตไม้กวาดดอกหญ้า ตามกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง 

-  อธิบายเกี่ยวกับการผลิตไม้กวาด ดอกหญ้าเชิงพาณิชย์ ได้อย่างถูกต้อง 
-  ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ อย่างเป็นระบบ 

2. สาระสำคัญ  (ความคิดรวบยอด) 
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้ ตรงกับความต้องการของตลาด มีคุณภาพเพียงพอ  การทำงานเป็นทีม และพัฒนางาน

ให้เป็นที่ต้องการของตลาดอยู่เสมอและการการมีบุคลากรที่ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มุ่งมั่นกตัญญู ทำให้ผลิตภัณฑ์
มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และธุรกิจประสบความสำเร็จ  
3. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้  (K) 
   1. ขั้นตอนในการทำไม้กวาดดอกหญ้า 
   2. การทำไม้กวาดดอกหญ้าโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
 ทักษะ/กระบวนการ (P) 

 - ปฏิบัติ 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

- ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 สมรรถนะสำคัญผู้เรียน (C) 
  - ความสามารถในการคิด   - ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
4. ชิ้นงาน 
 -  ไม้กวาดดอกหญ้า 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 

1.นำความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่
ถูกวิธีไปใช้ในการทำทำไม้กวาดได้อย่างถูกต้อง 
(นำเสนอ) 

แบบสังเกต ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

2.ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่เหมาะสม
กับงานและประหยัด 

แบบสังเกตพฤติกรรมขณะใช้เครื่องมือ
และอุปกรณ์ 

ใช้ได้ถูกวิธีร้อยละ 60 ขึ้นไป 

3.สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
4.สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมีจิต
สาธารณะ  

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
1.  ครูทบทวนบทเรียน สอบถามนักเรียน ว่า วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำไม้กวาดมีอะไรบ้าง 

 



ขั้นการเรียนการสอน  
2.  ครูจัดนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน  
3.  ครูให้นักเรียนศึกษาวิธีการทำไม้กวาดจากวิดิโอ (ยูทูป) 
4.  ครูอธิบาย ขั้นตอนในการทำไม้กวาดอย่างละเอียด โดยมีวัสดุและข้ันตอนการทำดังนี้ 
 - วัสดุอุปกรณ์ 

1. ดอกไม้กวาด              3         ขีด 
2. ด้ามไม้ไผ่    1 ด้าม 
3. เชือกไนล่อน  3 เมตร 
4. เข็มถัก   1 เล่ม 
5. มีด   1 เล่ม 
6. ตะปู   1 ดอก 
7. ชัน   1 ถุง 

-  ขั้นตอนการทำไม้กวาด 
1.  คัดเลือกดอกไม้กวาดที่แก่แล้วมาตากตากแดดให้แห้ง  ฟาดเมล็ดออกให้หมด 
2.  ฉีกเป็นกิ่งๆ แยกขนาดสั้นยาว  แบ่งเป็นช่อๆ  นำช่อที่ยาวที่สุดมาพันเข้ากับด้ามมัดให้แน่น 
3.  นําเข็มเย็บกระสอบ ซึ่งร้อยเชือกฟางไว้แล้ว แทงเข้าตรงกลางมัดดอกหญ้า 
4.  แล้วถักห่วงไว้ให้ใส่ช่อสั้นๆด้านข้าง  ถักให้แน่นทีละช่อ   ให้ได้ข้างละ 4 ช่อ พร้อมจัดดอก

หญ้าให้มลีักษณะแบนๆ 
5.  ปาดโคนดอกไม้กวาดเฉียงๆให้ลาดลง ใช้มีดโคนดอกให้สวยงาม ถักสานต่อไปจนสุดก้านดอก 
6.  ตอกตะปูลงไปบริเวณเชือก เพ่ือยึดดอกไม้กวาดกับไม้ไม่ให้หลุด และมีความแข็งแรงขึ้น 
7.  ขั้นตอนสุดท้าย ผสมผงชันเข้ากับน้ำมันก๊าดให้เป็นเนื้อเดียวกัน  แล้วนำไปป้ายบริเวณที่ถัก

ให้ทัว่ 
8.  ตากไว้ในที่ร่ม เมื่อแห้งแล้วสามารถนำไปใช้ได้เลย   
9.  นักเรียนฝึกปฏิบัติการทำไม้กวาด 

ขั้นสรุป 
10.  นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุป วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ร่วมกันภายในกลุ่มในการทำ

ไม้กวาด มีอะไรบ้าง มากน้อยแค่ไหน  และใครเป็นผู้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในชั่วโมงหน้า  
7. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 7.1  วสัดุอุปกรณ์ในการทำไม้กวาด 
 7.2  ไม้กวาดดอกหญ้า 
8. ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 



 
ลงชื่อ………………………………. 
( นายณัฐนันท์   ศาลางาม ) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 
วันที่…………เดือน……………พ.ศ………… 

9. บันทึกหลังสอน  
9.1 ด้านความรู้ (K) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 9.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 9.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.4 ด้านสมรรถนะสำคัญผู้เรียน (C) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.5 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

ลงชื่อ……………………………….ผู้สอน 
(                                                 ) 

ตำแหน่ง …………………………… 
วันที่…………เดือน……………พ.ศ………… 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  7 
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ             ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 - 3                   เวลา  2  ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  5     นักธุรกิจน้อย              เรื่อง ธุรกิจไม้กวาดดอกหญ้าเชิงพาณิชย์     

……………………………………………………………………………………………………………… 
1. ผลการเรียนรู้ 

-  เลือกใช้รูปแบบธุรกิจการผลิตไม้กวาดดอกหญ้า ได้ตรงกับความต้องการของตลาดและการใช้งานได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

- ออกแบบพัฒนา แก้ปัญหา ปรับปรุงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่ต้องการของลูกค้าได้อย่าง
เหมาะสม 

-  วิเคราะห์ความต้องการของตลาดได้อย่างถูกต้อง 
- ปฏิบัติวางแผนพัฒนาทำธุรกิจการผลิตไม้กวาดดอกหญ้าเชิงพาณิชย์  เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ และ

ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม 
-  บอกวิธีการสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม 
- รับฟังวามคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเพ่ือนร่วมงานและลูกค้าเพ่ือนำมาพัฒนาสินค้าอย่าง

สมเหตุสมผล 
- เปรียบเทียบคุณภาพผลิตภัณฑ์ของตนเองกับที่พบในท้องตลาด เพ่ือการพัฒนางานได้อย่าง

เหมาะสม 
2. สาระสำคัญ  (ความคิดรวบยอด) 

การบริการลูกค้าที่ดีและประทับใจ  กลยุทธการตลาดที่มีประสิทธิภาพ การรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับ
ลูกค้า การรับความคิดเห็นของลูกค้าเพ่ือพัฒนางาน การกำหนดราคาขาย การจัดทำบัญชีธุรกิจ สร้างเจตคติที่
ดีและนำผลผลิตไปต่อยอดในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา ทำให้สินค้าขายได้ง่าย และจัดการเงื่อนไขได้
เหมาะสม  
3. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้  (K) 
   1. การคิดต้นทุน กำไร กำหนดราคาขาย 

2. คำนวณต้นทุน กำไร กำหนดราคา จัดจำหน่าย และทำบัญชี งบดุลได้ 
ทักษะ/กระบวนการ (P) 
 - เลือกใช้ - อธิบาย - บอก  - ปฏิบัติ  - วิเคราะห์ 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

- ได้อย่างถูกต้อง    - ได้อย่างเหมาะสม 
 สมรรถนะสำคัญผู้เรียน (C) 

- ความสามารถในการคิด    
- ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
- ความสามารถในการแก้ปัญหา              
- ความสามารถในการสื่อสาร 

4. ชิ้นงาน 
 - การออกแบบธุรกิจไม้กวาด 
 



5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 

1.สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
2.สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมีจิต
สาธารณะ  

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  

1. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับคำว่า “ธุรกิจ” แล้วให้นักเรียนตอบตามความเข้าใจของนักเรียน 
ขั้นการเรียนการสอน  

1. ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้นักเรียนทราบ 
2. ครูอธิบายความหมายของธุรกิจให้นักเรียนได้เข้าใจ 
3. ครูเปิดวีดิโอเกี่ยวกับการเป็นนักธุรกิจน้อยให้นักเรียนได้ศึกษา  
4.  ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกัน  
5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา เกี่ยวกับการคำนวณต้นทุน กำไร กำหนดราคา จัดจำหน่าย 

และทำบัญชี งบดุล จากแหล่งเรียนรู้ ห้องคอมพิวเตอร์ 
6. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการศึกษา 

ขัน้สรุป 
1. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาทบทวนความรู้ ที่แต่ละกลุ่มสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือให้

ได้รับความรู้ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดส่งผลงานของกลุ่มให้ครู  

7. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 7.1 วีดิโอเกี่ยวกับการเป็นนักธุรกิจน้อย 
 7.2 ห้องคอมพิวเตอร์ 
8. ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ………………………………. 
( นายณัฐนันท์   ศาลางาม ) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 
วันที่…………เดือน……………พ.ศ………… 

 
 



9. บันทึกหลังสอน  
9.1 ด้านความรู้ (K) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 9.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 9.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.4 ด้านสมรรถนะสำคัญผู้เรียน (C) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.5 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

ลงชื่อ……………………………….ผู้สอน 
(                                                 ) 

ตำแหน่ง …………………………… 
วันที่…………เดือน……………พ.ศ………… 

 
 
 
 
 



แบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม…………………………………………… 

ที ่

ชื่อ-สกุล การ
วางแผน

การทำงาน 

ลักษณะ
นิสัยในการ

ทำงาน 

กระบวนการ
ทำงานกลุ่ม 

รวม ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

คะแนนเต็ม 3 3 3 9     
1 

       

2 
       

3 
       

4 
       

5 
       

6 
       

7 
       

8 
       

9 
       

10 
       

 
รวม 

      
 

เฉลี่ย 
     

  
 
 
เกณฑ์การประเมิน / ระดับคุณภาพ 
7 – 9 คะแนน หมายถึง ดี 
4 – 6 คะแนน หมายถึง พอใช้ 
1 - 3 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง 
     

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานกลุ่ม 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพของคะแนน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

1. การวางแผนการ
ทำงาน 

ประธาน เป็นผู้ วางแผน
ในการทำงาน 
  

ประธาน และเลขา
ช่วยกันวางแผนในการ 
ทำงาน 

ทุกคนช่วยกันวางแผนใน
การทำงานอย่างเป็น
ระบบ 

2.ลักษณะนิสัยในการ
ทำงาน  
  

มีความขยันในการ
ทำงาน 

มีความขยันในการ
ทำงาน และความอดทน 

มีความขยันในการ
ทำงาน อดทน และ
ทำงานอย่าง เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

3.กระบวนการทำงาน
กลุ่ม  
  

มีความมุ่งมั่นในการ
ทำงานของตนเอง 

มีความมุ่งมั่นในการ
ทำงานของตนเองและให้
คำปรึกษาแก่คนในกลุ่ม 

มีความมุ่งมั่นในการ
ทำงานของตนเอง ให้
ความร่วมมือคำปรึกษา 
และช่วยเหลือผู้อื่นใน
การทำงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  8 
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ             ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 - 3                   เวลา  2  ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  5     นักธุรกิจน้อย       เรื่อง  หลักการนักธุรกิจน้อย     

……………………………………………………………………………………………………………… 
1. ผลการเรียนรู้ 

- อธิบายหลักการในการเป็นนักธุรกิจน้อยได้อย่างเหมาะสม 
2. สาระสำคัญ  (ความคิดรวบยอด) 
 - ธุรกิจ  หมายถึง  ความพยายามของผู้ประกอบการที่จะผลิตหรือซื้อขายสินค้าหรือบริการ  เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของสังคม (ลูกค้า) โดยหวังที่จะได้ผลกำไร และยอมรับความเสี่ยงในการขาดทุน
หรือไม่ได้ผลกำไรตามต้องการ  โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม  และมีจริยธรรมทางธุรกิจ 
3. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้  (K) 
   - หลักการในการเป็นนักธุรกิจน้อย 
 ทักษะ/กระบวนการ (P) 

 - อธิบาย 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

- ได้อย่างเหมาะสม 
 สมรรถนะสำคัญผู้เรียน (C) 
  - ความสามารถในการคิด 

- ความสามารถในการสื่อสาร 
4. ชิ้นงาน 
 - บันทึกการออกแบบธุรกิจไม้กวาดดอกหญ้า 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 

1. ตรวจผลงานการออกแบบธุรกิจไม้กวาด แบบบันทึกการออกแบบธุรกิจไม้กวาดดอก
หญ้า 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

2.สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
3.สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมีจิต
สาธารณะ  

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  

1. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับคำว่า “ธุรกิจ” แล้วให้นักเรียนตอบตามความเข้าใจของนักเรียน 
ขั้นการเรียนการสอน  

1. ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้นักเรียนทราบ 
2. ครูอธิบายความหมายของธุรกิจให้นักเรียนได้เข้าใจ 
3. ครูเปิดวีดิโอเกี่ยวกับการเป็นนักธุรกิจน้อยให้นักเรียนได้ศึกษา  
4.  ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกัน  



5. ครูให้นักเรียนออกแบบธุรกิจไม้กวาดดอกหญ้าเป็นรายกลุ่ม 
6. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงาน 

ขั้นสรุป 
1. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาทบทวนความรู้ ที่แต่ละกลุ่มสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือให้
ได้รับความรู้ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดส่งผลงานของกลุ่มให้ครู  

7. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
  7.1 วีดิโอเกี่ยวกับการเป็นนักธุรกิจน้อย 
8. ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ………………………………. 
( นายณัฐนันท์   ศาลางาม ) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 
วันที่…………เดือน……………พ.ศ………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. บันทึกหลังสอน  
9.1 ด้านความรู้ (K) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 9.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 9.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.4 ด้านสมรรถนะสำคัญผู้เรียน (C) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.5 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

ลงชื่อ……………………………….ผู้สอน 
(                                                 ) 

ตำแหน่ง …………………………… 
วันที่…………เดือน……………พ.ศ………… 

 
 
 
 
 



แบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม…………………………………………… 

 

ที ่

ชื่อ-สกุล การ
วางแผน

การทำงาน 

ลักษณะ
นิสัยในการ

ทำงาน 

กระบวนการ
ทำงานกลุ่ม 

รวม ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

คะแนนเต็ม 3 3 3 9     
1 

       

2 
       

3 
       

4 
       

5 
       

6 
       

7 
       

8 
       

9 
       

10 
       

 
รวม 

      
 

เฉลี่ย 
     

  
 
 
เกณฑ์การประเมิน / ระดับคุณภาพ 
7 – 9 คะแนน หมายถึง ดี 
4 – 6 คะแนน หมายถึง พอใช้ 
1 - 3 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานกลุ่ม 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพของคะแนน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

1. การวางแผนการ
ทำงาน 

ประธาน เป็นผู้ วางแผน
ในการทำงาน 
  

ประธาน และเลขา
ช่วยกันวางแผนในการ 
ทำงาน 

ทุกคนช่วยกันวางแผนใน
การทำงานอย่างเป็น
ระบบ 

2.ลักษณะนิสัยในการ
ทำงาน  
  

มีความขยันในการ
ทำงาน 

มีความขยันในการ
ทำงาน และความอดทน 

มีความขยันในการ
ทำงาน อดทน และ
ทำงานอย่าง เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

3.กระบวนการทำงาน
กลุ่ม  
  

มีความมุ่งมั่นในการ
ทำงานของตนเอง 

มีความมุ่งมั่นในการ
ทำงานของตนเองและให้
คำปรึกษาแก่คนในกลุ่ม 

มีความมุ่งมั่นในการ
ทำงานของตนเอง ให้
ความร่วมมือคำปรึกษา 
และช่วยเหลือผู้อื่นใน
การทำงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  9 
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ             ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 - 3                   เวลา  2  ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  5     นักธุรกิจน้อย         เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา 

……………………………………………………………………………………………………………… 
1. ผลการเรียนรู้ 

- บอกความหมายของทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างถูกต้อง 
2. สาระสำคัญ  (ความคิดรวบยอด) 

ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์  ทรัพย์สินทางปัญญาเป็น
ทรัพย์สินอีกชนิดหนึ่ง นอกเหนือจากสังหาริมทรัพย์ คือ ทรัพย์สินที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เช่น นาฬิกา รถยนต์ 
โต๊ะ เป็นต้น และอสังหาริมทรัพย์ คือ ทรัพย์สินที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เช่น บ้าน ที่ดิน เป็นต้น  
3. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้  (K) 
  - ความหมายของทรัพย์สินทางปัญญา 
ทักษะ/กระบวนการ (P) 
   - บอก 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
- ได้อย่างถูกต้อง 

 สมรรถนะสำคัญผู้เรียน (C) 
  - ความสามารถในการคิด 
  - ความสามารถในการสื่อสาร 
4. ชิ้นงาน 
 - แผนผังความคิดความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 

1. ตรวจแผนผังความคิดความรู้เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

แผนผังความคิดความรู้เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

2.สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
3.สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมีจิต
สาธารณะ  

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  

 1.  ครูให้นักเรียนบอกความหมายและความสำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาตามความ
เข้าใจของนักเรียน 

ขั้นการเรียนการสอน  
1. ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้นักเรียนทราบ 
2. ครูจัดเตรียมใบความรู้ เรื่อง ความหมาย ความสำคัญ  และประเภทของทรัพย์สินทาง

ปัญญา 



3. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น  4 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกัน  
4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ เรื่อง ความหมาย ความสำคัญ  และประเภทของ 
ทรัพย์สินทางปัญญา 
5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ  และ

ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา 
6. ให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงาน 

ขั้นสรุป 
1. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาทบทวนความรู้ ที่แต่ละกลุ่มสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือให้

ได้รับความรู้ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดส่งผลงานของกลุ่มให้ครู 

7. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 7.1 ใบความรู้ เรื่อง ความหมาย ความสำคัญ  และประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา 
8. ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ………………………………. 
( นายณัฐนันท์   ศาลางาม ) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 
วันที่…………เดือน……………พ.ศ………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. บันทึกหลังสอน  
9.1 ด้านความรู้ (K) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 9.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 9.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.4 ด้านสมรรถนะสำคัญผู้เรียน (C) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.5 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

ลงชื่อ……………………………….ผู้สอน 
(                                                 ) 

ตำแหน่ง …………………………… 
วันที่…………เดือน……………พ.ศ………… 

 
 
 
 
 



ใบความรู้ 
เรื่อง ความหมาย ความสำคัญ  และประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา 

ทรัพย์สินทางปัญญา 
ทรัพย์สิน คือ วัตถุท่ีมีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ เช่น บ้าน ที่ดิน ลิขสิทธิ์ สิทธบิัตร เป็นต้น ปัญญา 
คือ ความรอบรู้ ความรู้ทั่วไปความฉลาดเกิดแต่เรียนและความคิด เมื่อรวมทั้ง 2 คำเข้าด้วยกัน ทรัพย์สินทาง
ปัญญา จึงหมายถึงความรู้ที่เกิดจากการคิดค้นจนทำให้เกิดมีค่าข้ึนได้ หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ทรัพย์สินทาง
ปัญญาได้แก่การที่ผู้ใดหรือคณะบุคคลใดร่วมกันประดิษฐ์คิดค้น ออกแบบ สร้างสรรค์ จนเกิดผลขึ้นมา และ
ผลงานนั้นมีคุณค่าสามารถใช้ประโยชน์ได้ท้ังงานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม 
ทรัพย์สินทางปัญญามีความสำคัญอย่างไร   
              ปัจจุบันทรัพย์สินทางปัญญานับว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง และควรค่าต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมาย ด้วยเหตุผลที่ว่า การประดิษฐ์คิดค้น กรรมวิธีต่างๆ นั้น จุดกำเนิดของการได้มานั้นมาจากความคิดมา
จากมันสมองผนวกกับระยะเวลาที่ทุ่มเทให้กับการศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานนวัตกรรมใหม่ๆ ที่
ทรงคุณค่าเป็นที่ภูมิใจของผู้ประดิษฐ์ ดังนั้นด้วยเหตุ นี้เองผลงานดังกล่าวจึงควรค่าแก่การคุ้มครอง จากเหตุที่
กล่าวมาจึงได้มีการบัญญัติเป็นกฎหมายเพ่ือให้การคุ้มครอง โดยมีพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 
เครื่องหมายการค้า ให้การคุ้มครองในหลักการรูปแบบที่แตกต่างกันไป 
ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา 
              โดยทั่ว ๆ ไป คนไทยส่วนมากจะคุ้นเคยกับคำว่า "ลิขสิทธิ์" ซึ่งใช้เรียกทรัพย์สินทางปัญญาทุก
ประเภท โดยที่ถูกต้องแล้ว ทรัพย์สินทางปัญญาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ที่เรียกว่า ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม 
(Industrial property) และลิขสิทธิ์ (Copyright) ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมไม่ใช่สังหาริมทรัพย์และ
อสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม แท้ท่ีจริงแล้วทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
นี้เป็นความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่เกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรม ความคิดสร้างสรรค์นี้จะเป็นความคิดในการ
ประดิษฐ์คิดคน้ การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะเป็นกระบวนการ หรือเทคนิคในการผลิตที่
ได้ปรับปรุงหรือคิดค้นขึ้นใหม่ หรือที่เก่ียวกับตัวสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นองค์ประกอบ และรูปร่างสวยงาม
ของตัวผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังรวมถึงเครื่องหมายการค้าหรือยี่ห้อ ชื่อ และถิ่นที่อยู่ทางการค้า ที่รวมถึง
แหล่งกำเนิดสินค้าและการป้องกันการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม สามารถ
แบ่งออก ได้ดังนี้ 

-  สิทธิบัตร (Patent) 
-  เครื่องหมายการค้า (Trademark) 
- แบบผังภูมิของวงจรรวม (Layout-Designs of Integrated Circuit) 
-  ความลับทางการค้า (Trade Secrets) 
-  ชื่อทางการค้า (Trade Name)  
- สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) 
- ความหมายของทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท 
- ลิขสิทธิ์ งานหรือความคิดสร้างสรรค์ในสาขาวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม งาน

ภาพยนตร์ หรืองานอ่ืนใดในแผนกวิทยาศาสตร์ 
- สิทธิ์ข้างเคียง (Neighbouring Right) คือ การนำเอางานด้านสิทธิ์ออกแสดง เช่น นักแสดง ผู้

บันทึกเสียงและสถานีวิทยุ โทรทัศน์ ในการบันทึกหรือถ่ายทอดเสียงหรือภาพ 



- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Program หรือ Computer Software) คือ ชุดคำสั่งที่
ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือกำหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน 

- งานฐานข้อมูล (Database) คือ ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมข้ึนเพ่ือใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ 
- สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสำคัญท่ีรัฐออกให้เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์( Invention) การ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) หรือผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ (Utility Model) ที่มีลักษณะตามท่ี
กฎหมายกำหนด 

- การประดิษฐ์ คือ ความคิดสร้างสรรค์เก่ียวกับลักษณะ องค์ประกอบ โครงสร้าง หรือกลไก
ของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธี ในการผลิต การรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

- การออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ ความคิดสร้างสรรค์เก่ียวกับการทำให้รูปร่างลักษณะภายนอก
ของผลิตภัณฑ์เกิดความสวยงาม และแตกต่างไปจากเดิม 

- ผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อนุสิทธิบัตร ( Petty Patent) จะมี
ลักษณะคล้ายกันกับการประดิษฐ์ แต่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็น
การประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย 

- แบบผังภูมิของวงจรรวม หมายถึง แผนผังหรือแบบที่ทำขึ้น เพื่อแสดงถึงการจัดวางและการ
เชื่อมต่อของวงจรไฟฟ้า เช่น ตัวนำไฟฟ้า หรือตัวต้านทาน เป็นต้น 

- เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้สินค้า หรือ
บริการ ได้แก่ 

- เครื่องหมายบริการ (Service Mark) คือ เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายเกี่ยวข้องกับสินค้าเพ่ือ
แสดงว่าสินค้าท่ีใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่อง หมายบริการของบุคคลอ่ืน เช่น เครื่องหมาย
ของสายการบิน ธนาคาร โรงแรม เป็นต้น 

- เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) คือ เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้
เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของบุคคลอ่ืน เพ่ือเป็นการรับรองคุณภาพของสินค้า หรือบริการ
นั้น เช่น เชลลช์วนชิม แม่ช้อยนางรำ เป็นต้น 

- เครื่องหมายร่วม (Colective Mark) คือ เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการที่ใช้โดย
บริษัทหรือรัฐวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม กลุ่มบุคคล หรือองค์กร อื่นใดของรัฐหรือ
เอกชน เช่น ตราช้าง ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม…………………………………………… 

ที ่

ชื่อ-สกุล การ
วางแผน

การทำงาน 

ลักษณะ
นิสัยในการ

ทำงาน 

กระบวนการ
ทำงานกลุ่ม 

รวม ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

คะแนนเต็ม 3 3 3 9     
1 

       

2 
       

3 
       

4 
       

5 
       

6 
       

7 
       

8 
       

9 
       

10 
       

 
รวม 

      
 

เฉลี่ย 
     

  
 
 
เกณฑ์การประเมิน / ระดับคุณภาพ 
7 – 9 คะแนน หมายถึง ดี 
4 – 6 คะแนน หมายถึง พอใช้ 
1 - 3 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง 
 
     

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานกลุ่ม 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพของคะแนน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

1. การวางแผนการ
ทำงาน 

ประธาน เป็นผู้ วางแผน
ในการทำงาน 
  

ประธาน และเลขา
ช่วยกันวางแผนในการ 
ทำงาน 

ทุกคนช่วยกันวางแผนใน
การทำงานอย่างเป็น
ระบบ 

2.ลักษณะนิสัยในการ
ทำงาน  
  

มีความขยันในการ
ทำงาน 

มีความขยันในการ
ทำงาน และความอดทน 

มีความขยันในการ
ทำงาน อดทน และ
ทำงานอย่าง เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

3.กระบวนการทำงาน
กลุ่ม  
  

มีความมุ่งมั่นในการ
ทำงานของตนเอง 

มีความมุ่งมั่นในการ
ทำงานของตนเองและให้
คำปรึกษาแก่คนในกลุ่ม 

มีความมุ่งมั่นในการ
ทำงานของตนเอง ให้
ความร่วมมือคำปรึกษา 
และช่วยเหลือผู้อื่นใน
การทำงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  10 
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ             ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 - 3                   เวลา  2  ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  5   นักธุรกิจน้อย       เรื่อง การสร้างสรรค์ชิ้นงานตามความถนัดและความสนใจ 

……………………………………………………………………………………………………………… 
1. ผลการเรียนรู้ 

- อธิบายการสร้างสรรค์ชิ้นงานตามความถนัดและความสนใจได้อย่างเหมาะสม 
2. สาระสำคัญ  (ความคิดรวบยอด) 

การสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน คือ การเรียนรู้ที่ดีเกิดจากการสร้างพลังความรู้
ในตนเองหากผู้เรียนมีโอกาสได้สร้างความคิดและนำความคิดของตนเองไปสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยอาศัยสื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะ  
3. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้  (K) 
  - การสร้างสรรค์ชิ้นงานตามความถนัดและความสนใจ 
ทักษะ/กระบวนการ (P) 
   - อธิบาย 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
- ได้อย่างเหมาะสม 

 สมรรถนะสำคัญผู้เรียน (C) 
  - ความสามารถในการคิด 
  - ความสามารถในการสื่อสาร 
  - ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ชิ้นงาน 
 - แผนผังความคิดความรู้การออกแบบธุรกิจการทำไม้กวาดดอกหญ้า 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 

1. ตรวจแผนผังความคิดความรู้การออกแบบ
ธุรกิจการทำไม้กวาดดอกหญ้า 

แผนผังความคิดความรู้การออกแบบ
ธุรกิจการทำไม้กวาดดอกหญ้า 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

2.สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
3.สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมีจิต
สาธารณะ  

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  

1.ครูถามให้นักเรียนอธิบายความหมายของการสร้างสรรค์ชิ้นงานตามความถนัดและความ
สนใจตาม ความเข้าใจของนักเรียน 

ขั้นการเรียนการสอน  
1. ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้นักเรียนทราบ 



2. ครูอธิบายความหมายของการสร้างสรรค์ชิ้นงานตามความถนัดและความสนใจให้นักเรียน
ได้เข้าใจ 

3. ครูเปิดวิดีโอการสร้างสรรค์ผลงานแบบต่างๆให้นักเรียนได้ดู 
4. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น  4 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกัน แล้วให้แต่ละกลุ่มเขียนแผนผัง
ความรู้เพื่อออกแบบการทำธุรกิจการทำไม้กวาดดอกหญ้า 
5. ให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงาน 

ขั้นสรุป 
1. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาทบทวนความรู้ ที่แต่ละกลุ่มสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือให้
ได้รับความรู้ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดส่งผลงานของกลุ่มให้ครู 

7. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
  7.1 วิดีโอเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ 
8. ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ………………………………. 
( นายณัฐนันท์   ศาลางาม ) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 
วันที่…………เดือน……………พ.ศ………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. บันทึกหลังสอน  
9.1 ด้านความรู้ (K) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 9.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 9.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.4 ด้านสมรรถนะสำคัญผู้เรียน (C) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.5 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

ลงชื่อ……………………………….ผู้สอน 
(                                                 ) 

ตำแหน่ง …………………………… 
วันที่…………เดือน……………พ.ศ………… 

 
 
 
 
 



แบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม…………………………………………… 

 

ที ่

ชื่อ-สกุล การ
วางแผน

การทำงาน 

ลักษณะ
นิสัยในการ

ทำงาน 

กระบวนการ
ทำงานกลุ่ม 

รวม ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

คะแนนเต็ม 3 3 3 9     
1 

       

2 
       

3 
       

4 
       

5 
       

6 
       

7 
       

8 
       

9 
       

10 
       

 
รวม 

      
 

เฉลี่ย 
     

  
 
 
เกณฑ์การประเมิน / ระดับคุณภาพ 
7 – 9 คะแนน หมายถึง ดี 
4 – 6 คะแนน หมายถึง พอใช้ 
1 - 3 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 
เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานกลุ่ม 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพของคะแนน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

1. การวางแผนการ
ทำงาน 

ประธาน เป็นผู้ วางแผน
ในการทำงาน 
  

ประธาน และเลขา
ช่วยกันวางแผนในการ 
ทำงาน 

ทุกคนช่วยกันวางแผนใน
การทำงานอย่างเป็น
ระบบ 

2.ลักษณะนิสัยในการ
ทำงาน  
  

มีความขยันในการ
ทำงาน 

มีความขยันในการ
ทำงาน และความอดทน 

มีความขยันในการ
ทำงาน อดทน และ
ทำงานอย่าง เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

3.กระบวนการทำงาน
กลุ่ม  
  

มีความมุ่งมั่นในการ
ทำงานของตนเอง 

มีความมุ่งมั่นในการ
ทำงานของตนเองและให้
คำปรึกษาแก่คนในกลุ่ม 

มีความมุ่งมั่นในการ
ทำงานของตนเอง ให้
ความร่วมมือคำปรึกษา 
และช่วยเหลือผู้อื่นใน
การทำงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  11 
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ             ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 - 3                   เวลา  2  ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  5     นักธุรกิจน้อย     เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมในการเป็นนักธุรกิจน้อย 

……………………………………………………………………………………………………………… 
1. ผลการเรียนรู้ 

- ตระหนักเห็นคุณค่า อธิบายความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มุ่งมั่น กตัญญู ใฝ่เรียนรู้ ประหยัดและความ
รับผิดชอบ 
2. สาระสำคัญ  (ความคิดรวบยอด) 

คุณธรรม  หมายถึง  สภาพคุณงานมความดีและความถูกต้องในการแสดงออกทั้งกาย  วาจา  และใจ
ของแต่ละบุคคลซึ่งยึดมั่นไว้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติจนเกิดเป็น นิสัย 

จริยธรรม  หมายถึง  กฎเกณฑ์ที่เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงาม  เหมาะสม  และ
เป็นที่นิยมชมชอบหรือยอมรับจากสังคม  เพ่ือความสันติสุขแห่งตนเองและความสงบเรียบร้อยของสังคม  
3. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้  (K) 
  - ความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มุ่งมั่น กตัญญู ใฝ่เรียนรู้ ประหยัดและความรับผิดชอบ 
ทักษะ/กระบวนการ (P) 
   - อธิบาย 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
- ตระหนักเห็นคุณค่า 

 สมรรถนะสำคัญผู้เรียน (C) 
  - ความสามารถในการคิด 
  - ความสามารถในการสื่อสาร 
  - ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ชิ้นงาน 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 

2.สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
3.สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมีจิต
สาธารณะ  

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  

1. ครูถามนักเรียนว่าการเป็นนักธุรกิจควรมีคุณธรรมและจริยธรรมอย่างไรบ้าง 
ขั้นการเรียนการสอน  

1. ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้นักเรียนทราบ 
2. ครูจัดเตรียม powerpoint นำเสนอเก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรมของการเป็นนักธุรกิจ 
3. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น  4 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกัน  



4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดการแสดงเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของการเป็นนักธุรกิจ
น้อย 

5. ครูสุ่มให้นักเรียน 1 กลุ่มออกมาแสดงละครของตน  
ขั้นสรุป 

1. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาทบทวนความรู้ ที่แต่ละกลุ่มสรุปเป็นองค์ความรู้ เพ่ือให้
ได้รับความรู้ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  

7. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
  7.1 powerpoint คุณธรรมและจริยธรรมของการเป็นนักธุรกิจ 
8. ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ………………………………. 
( นายณัฐนันท์   ศาลางาม ) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 
วันที่…………เดือน……………พ.ศ………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. บันทึกหลังสอน  
9.1 ด้านความรู้ (K) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 9.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 9.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.4 ด้านสมรรถนะสำคัญผู้เรียน (C) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.5 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

ลงชื่อ……………………………….ผู้สอน 
(                                                 ) 

ตำแหน่ง …………………………… 
วันที่…………เดือน……………พ.ศ………… 

 
 
 
 
 



แบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม…………………………………………… 

 

ที ่

ชื่อ-สกุล การ
วางแผน

การทำงาน 

ลักษณะ
นิสัยในการ

ทำงาน 

กระบวนการ
ทำงานกลุ่ม 

รวม ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

คะแนนเต็ม 3 3 3 9     
1 

       

2 
       

3 
       

4 
       

5 
       

6 
       

7 
       

8 
       

9 
       

10 
       

 
รวม 

      
 

เฉลี่ย 
     

  
 
 
เกณฑ์การประเมิน / ระดับคุณภาพ 
7 – 9 คะแนน หมายถึง ดี 
4 – 6 คะแนน หมายถึง พอใช้ 
1 - 3 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง 
     
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานกลุ่ม 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพของคะแนน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

1. การวางแผนการ
ทำงาน 

ประธาน เป็นผู้ วางแผน
ในการทำงาน 
  

ประธาน และเลขา
ช่วยกันวางแผนในการ 
ทำงาน 

ทุกคนช่วยกันวางแผนใน
การทำงานอย่างเป็น
ระบบ 

2.ลักษณะนิสัยในการ
ทำงาน  
  

มีความขยันในการ
ทำงาน 

มีความขยันในการ
ทำงาน และความอดทน 

มีความขยันในการ
ทำงาน อดทน และ
ทำงานอย่าง เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

3.กระบวนการทำงาน
กลุ่ม  
  

มีความมุ่งมั่นในการ
ทำงานของตนเอง 

มีความมุ่งมั่นในการ
ทำงานของตนเองและให้
คำปรึกษาแก่คนในกลุ่ม 

มีความมุ่งมั่นในการ
ทำงานของตนเอง ให้
ความร่วมมือคำปรึกษา 
และช่วยเหลือผู้อื่นใน
การทำงาน 

 
 
 


