รายงานการพัฒนางาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(ด้านที่ 3 ส่วนที่ 3)
โครงการ พัฒนาเมนูอาหารสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความเป็นมาและความสาคัญ
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยก ำลั ง เผชิ ญ กั บ กำรเปลี่ ย นแปลงทำงด้ ำ นเศรษฐกิ จ กำรเมื อ ง สั ง คม
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงจำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องพัฒนำประชำกรให้มีคุณภำพเพื่อรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำว ประชำกรที่มีคุณภำพนั้นจะต้องมีคุณสมบัติประกำรหนึ่งคือ ควำมสำมำรถในกำรคิด
เพรำะจะช่ ว ยให้ มี เหตุ ผ ล มี วิ จ ำรณญำณที่ ถู ก ต้ อ งเหมำะสม ได้ รั บ กำรยกย่ อ งจำกสั ง คมไปสู่ ค วำม
เจริ ญ ก้ ำ วหน้ ำ ได้ สั ง คมที่ มี นั ก คิ ด มำกๆ จะเป็ น สั งคมที่ มี ค วำมเจริ ญ ก้ ำวหน้ ำ ในด้ ำ นต่ ำ งๆ ทั้ งด้ ำ น
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรแพทย์ กำรค้ำ กำรศึกษำและมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจจนได้รับกำรยกย่อง
เป็ น ผู้ น ำในสั ง คม กำรพั ฒ นำกำรคิ ด ของประชำกรในชำติ นั้ น จ ำเป็ น ต้ อ งอำศั ย เครื่ อ งมื อ ที่ ส ำคั ญ คื อ
กำรศึกษำ ซึ่งแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้กำหนดกำร
พัฒนำคุณภำพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงโดยพัฒนำหลักสูตร และปรับกระบวนกำรเรียน
กำรสอนที่เอื้อต่อกำรพัฒ นำผู้เรี ย นอย่ำงรอบด้ำนที่ เชื่อมโยงกับภู มิสังคม โดยบูร ณำกำรกำรเรียนรู้ให้
หลำกหลำยทั้งด้ำนวิชำกำร ทักษะชีวิต และนันทนำกำรที่ครอบคลุมทั้งศิลปะ ดนตรี กีฬำ วัฒ นธรรม
ศำสนำ ประชำธิปไตย ควำมเป็นไทยและเรื่องอำเซียนศึกษำ ให้ควำมสำคัญกับกำรเรียนรู้ในห้องเรียนและ
กำรเรียนรู้นอกห้องเรียน และสร้ำงนิสัยใฝ่รู้ มีทักษะในกำรคิด วิเครำะห์ แก้ปัญหำเฉพำะหน้ำและรับฟัง
ควำมคิดเห็นของผู้อื่น และต่อยอดสู่ควำมคิดสร้ำ งสรรค์ (สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ, 2554 : 46) และแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) กำรศึกษำมี
เป้ำหมำยให้นักเรียนเป็นคนดี เก่ง มีควำมสุข มีควำมรู้เชิงวิชำกำรและมีสมรรถนะทำงวิชำชีพ ใฝ่เรียนรู้
แสวงหำควำมรู้ตลอดชีวิตสำมำรถประกอบอำชีพและอยู่ร่วมกับผู้ อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข ตำมแนวหลั ก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้กำหนดแนวนโยบำย ให้มีกำรจัดกำรศึกษำอำชีพหลักสูตรต่อยอด
จำกกำรศึกษำภำคบังคับเพื่อให้ผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับที่ไม่ได้ศึกษำต่อ ได้พัฒนำทักษะเพื่อกำรประกอบ
อำชีพรวมทั้งสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่องเพื่อพัฒนำอำชีพ ทักษะชีวิต และกำรศึกษำเพื่อเป็นผู้ประกอบกำร
หรื อ ประกอบอำชี พ อิ ส ระ
(http://darapornmulta. igetweb.com/2556.) นอกจำกนี้ ใ น
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กำหนดแนว
ทำงกำรจั ด กำรศึ ก ษำไว้ ในหมวด 4 มำตรำ 24 ไว้ว่ ำ กำรจัด กระบวนกำรเรียนให้ ส ถำน ศึ ก ษำ และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินกำรจัดเนื้อหำสำระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับควำมสนใจและควำมถนัด
ของผู้เรียน โดยคำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนกำรคิด กำรจัดกำร กำรเผชิญ
สถำนกำรณ์ และกำรประยุกต์ควำมรู้มำใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำก
ประสบกำรณ์ จ ริง ฝึ กกำรปฏิบั ติให้ ท ำได้ คิดเป็ น ท ำเป็ น รักกำรอ่ำนและเกิดกำรใฝ่ รู้อย่ำงต่ อเนื่อ ง
(สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ,2545 : 14) ขณะที่หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ ขั้นพื้นฐำน
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พุทธศักรำช 2551 ได้กำหนดจุดมุ่งหมำยเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนไว้ในข้อ 2 ผู้เรียนมีควำมรู้อันเป็นสำกลและ
มีควำมสำมำรถในกำรสื่ อสำร กำรคิด กำรแก้ปัญ หำ กำรใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต โดยเฉพำะ
สมรรถนะส ำคัญ ของผู้เรีย นด้ำนควำมสำมำรถในกำรคิด เป็นควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ กำรคิด
สังเครำะห์ กำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และกำรคิดอย่ำงเป็นระบบเพื่อกำรนำไปสู่
กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ หรือสำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง และสังคมได้อย่ำงเหมำะสม และจำก
มำตรฐำนกำรเรีย นรู้ของผู้ เรีย นในกลุ่ มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ และเทคโนโลยี มำตรฐำนที่ 1.1
ผู้เรียนมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทักษะกระบวนกำรทำงำน ทักษะกำรจัดกำร ทักษะกระบวนกำรแก้ปัญหำ
ทักษะกำรทำงำนร่วมกัน และทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในกำรทำงำน
มี จิ ต ส ำนึ ก ในกำรใช้ พ ลั ง งำน ทรั พ ยำกร และสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ กำรด ำรงชี วิ ต และครอบครั ว
(กระทรวงศึกษำธิกำร, : 5-19) ประกอบด้วยโรงเรียนได้รับคัดเลือก ให้เข้ำร่วมโครงกำรบ่มเพำะและ
พัฒ นำอำชีพเชิงบูรณำกำรด้ำนอุตสำหกรรมอำหำรและ บริกำรอำหำร โดยสำนักวิชำกำรและมำตรฐำ น
กำรศึกษำ สพฐ.ร่วมกับมหำวิทยำลัย รำชภัฏ สวนดุสิ ต ซึ่งมี เป้ำหมำยเพื่อผลิตกำลังและแรงงำนสำหรับ
ภำคอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและโรงแรมในจังหวัดเชี ยงรำยและจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นผลให้โรงเรียนต้องมี
กำรทบทวนและปรับโครงสร้ำงหลักสูตรของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี และจำกกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนผู้รำยงำนได้ใช้รูปแบบกระบวนกำรเรียนรู้ต่ำงๆ เช่น กำรเรียนรู้ด้วยกำร
ปฏิบัติจริง กระบวนกำรทำงำนกลุ่ม กระบวนกำรทำงำน กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ กระบวนกำรตัดสินใจ
กระบวนกำรแก้ปัญหำ กระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถปฏิบัติงำนได้สำเร็จ จนเกิด
ทักษะ ในกำรทำงำน และได้ชิ้นงำนที่มีคุณภำพสำมำรถแข่งขันได้ในระดับชำติ ดังเช่น กำรส่งนักเรียนเข้ำ
ร่ว มแข่ งขั น ทั กษะควำมสำมำรถของนั ก เรียน ในงำนศิล ปหั ตถกรรมนั ก เรียน ระดับ ชำติ ปี ก ำรศึ กษำ
2554–2555 นักเรียนได้รับรำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับชำติ ทั้ง 2 ปี และปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้
ได้ รั บ รำงวั ล คื อ เมนู อ ำหำรที่ แปลก ใหม่ สร้ำ งสรรค์ จ ำกอำหำรไทยพื้ น บ้ ำนที่ นั ก เรีย นคุ้ น เคย เป็ น
เมนูอำหำรที่มีควำมประหยัดและอีกปัจจัยที่สำคัญคือ นักเรียนมีทักษะกำรปฏิบัติงำน มีควำมรับ ผิดชอบ
ขยั น มุ่ งมั่ น ใฝ่ เรี ย นรู้ มี เจตคติ ที่ ดี ต่ อ กำรคิ ด สร้ำ งสรรค์ ผ ลงำนใหม่ ๆ และจำกกำรทบทวนปรับ ปรุ ง
โครงสร้ำงหลักสูตรกลุ่มสำระกำรงำนอำชีพพบว่ำ ยังไม่มีเนื้อหำในเรื่องกำรคิดเมนูสร้ำงสรรค์ นักเรียนยัง
ไม่ได้ฝึกคิดเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์อย่ำงจริงจัง
ด้วยสภำพและปัจจัยต่ำงๆที่กล่ำวมำ ผู้รำยงำนจึงได้คิดจัดทำโครงกำร พัฒนำเมนูสร้ำงสรรค์ ตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องของกำรพัฒนำเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์
โดยกำรได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ (Learning by Doing) ของ
จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) และเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกำสคิดเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์ โดยใช้หลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงจริงจัง และมีรำยได้จำกเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์เป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศที่เอื้อ
อำนวยให้กับกำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนตำมแนวคิด ทฤษฎีอูต้ำ (AUTA) ทีว่ ่ำ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์นั้นมีอยู่ในมนุษย์ทุกคนและสำมำรถพัฒนำให้สูงขึ้นได้ เกิดกำรตระหนักในควำมจริงของ
สิ่งต่ำงๆ (Actualization) คือ กำรรู้จักหรือตระหนักในตนเอง พอใจในตนเอง และพยำยำมใช้ตนเองให้เต็ม
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ศักยภำพ รวมทั้งกำรเปิดกว้ำงรับประสบกำรณ์ต่ำงๆ โดยมีกำรปรับตัวได้อย่ำงเหมำะสม กำรตระหนักถึง
เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน กำรผลิตผลงำนด้วยตนเอง และมีควำมคิดที่ยืดหยุ่นเข้ำกับทุกรูปแบบ ของชีวิตพร้อม
รับกำรเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบของสังคม
เป้าหมายในการพัฒนา
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.1 นักเรียนที่เรียนในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2556 จำนวน 4 รำยวิชำดังนี้
1.1.1 วิชำ ง21101 งำนอำหำร ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/1–1/6, จำนวน 189 คน
1.1.2 วิชำ ง20223 ขนมไทย ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 จำนวน 19 คน
1.1.3 วิชำ ง20224 อำหำรไทย มัธยมศึกษำปีที่ 3 จำนวน 18 คน
1.1.4 วิชำ ง30222 เบเกอรี่1 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 จำนวน 24 คน
1.1.5 นักเรียนกลุ่มสนใจ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 จำนวน 30 คน
รวม 250 คน
1.2 ได้ผลงำนเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์จำนวน 35 เมนู
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียนสำมำรถผลิตผลงำนจำกควำมคิดสร้ำงสรรค์ภำยใต้เงื่อนไขได้ผลงำนที่มีคุณภำพ
2.2 นักเรียนมีควำมรู้ เข้ำใจ และใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกำรผลิตผลงำน
เมนูอำหำรสร้ำงสรรค์ได้อย่ำงมีคุณภำพและสำมำรถจำหน่ำยได้
ประเด็นในการพัฒนา
1. ควำมคิดสร้ำงสรรค์
2. กำรใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกำรสร้ำงผลงำนเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์
3. กำรมีรำยได้จำกเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์
ประโยชน์ของโครงการ
1. ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้มีควำมทันสมัย
2. ได้ผลงำนเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์
3. ได้พัฒนำ และปลูกฝังแนวคิดกำรคิดสร้ำงสรรค์สิ่งแปลกใหม่เพื่อใช้ในกำรดำรงชีวิตและประกอบ
อำชีพตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
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กรอบแนวคิดในการพัฒนา
กำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้รำยงำน
ได้นำ ทักษะกระบวนกำรทำงำน มำใช้ในกำรดำเนินงำนในครั้งนี้ ซึ่งมี 4 ขั้นตอนได้แก่ กำรวิเครำะห์งำน
กำรวำงแผนในกำรทำงำน กำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้นตอน และกำรประเมินผลกำรทำงำน สรุปเป็นกรอบ
แนวคิดได้ตำมแผนภำพที่ 1
แผนภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในกำรดำเนินงำน
วิเคราะห์งานย่อยที่ต้องทา
1. ทบทวนโครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนและหลักสูตรกลุ่มสำระ
2. กำหนดรำยวิชำที่ต้องปรับโครงสร้ำง 4 รำยวิชำได้แก่ วิชำงำนอำหำร วิชำขนมไทย วิชำอำหำรไทย
และวิชำเบเกอรี่1
3. ปรับโครงสร้ำงรำยวิชำ โดยเพิ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรคิดเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์
4. ศึกษำแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกำรคิดสร้ำงสรรค์และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
5. เขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยคำบ

วางแผนในการทางาน
1. เขียนโครงกำรเสนอฝ่ำยบริหำรเพื่อขออนุมัติ
2.จัดทำแผนกำรเรี ยนรู้รำยคำบ หน่วยกำรเรี ยนรู้ เมนูสร้ ำงสรรค์ ทัง้ 4 รำยวิชำ โดยใช้รูปแบบกำร
เรียนรู้ ๕ ขั้น ตำมกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ และบูรณำกำรกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง จัดทำ ใบควำมรู้ ใบงำน สื่อประกอบกำรสอน และเครื่ องมือวัดประเมินผล
5. ประสำนแหล่งเรียนรู้
6. สำรวจและจัดเตรียมอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติงำนอำหำร
ปฏิบัติงานตามลาดับขั้นตอน
1. เปิดรับสมัครนักเรียนลงทะเบียนเรียนรำยวิชำเพิ่มเติม และนักเรียนกลุ่มสนใจเข้ำร่วมโครงกำร
2. ปฐมนิเทศและชี้แจงโครงกำรให้นักเรียนทรำบ
3. จัดกิจกรรมกำรเรียนทั้ง 4 รำยวิชำ ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
4. อบรมให้ควำมรู้และฝึกทักษะกำรประกอบอำหำรจำหน่ำยโดยบูรณำกำรกับโครงกำรบ่มเพำะ
และพัฒนำอำชีพ โรงเรียนเม็งรำยมหำรำชวิทยำคม
5. นักเรียนทำเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์จำหน่ำย
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ประเมินผลการทางาน
1. ประเมินผลเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์
2. ประเมินกำรทำเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์จำหน่ำย
3. ประเมินกำรใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกำรทำเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์
นิยามศัพท์เฉพาะ
เมนูอาหารสร้างสรรค์ หมำยถึงผลงำนทีค่ ิดประยุกต์ขึ้นใหม่ จำกอำหำรเมนูดั้งเดิม วิเครำะห์
ส่วนผสม ทดลองทำแล้ววิเครำะห์ผลงำนอย่ำงละเอียดในเรื่องของ ลักษณะ สีสัน รสชำติ จำกนั้นจึง
เริ่มคิดประยุกต์ โดยกำรสำรวจวัสดุที่สำมำรถนำมำเพิ่ม หรือ แทนส่วนผสมเดิมที่มีควำมเหมำะสม โดย
ต้องคำนึงถึงหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง จำกนั้นจึงทดลองทำจนได้เมนูที่ดีที่สุด เป็นเมนูอำหำร
สร้ำงสรรค์
เมนูดั้งเดิม หมำยถึง อำหำรที่นักเรียนสนใจ และเลือกสูตรจำกแหล่งต่ำงๆ มำทดลองทำโดยไม่มี
กำรเปลี่ยนแปลงใดๆ
คิดประยุกต์ หมำยถึง กำรคิดหำวัสดุมำเพิ่ม หรือมำแทนวัสดุในเมนูดั้งเดิม
คิดริเริ่ม หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรแตกควำมคิดจำกสิ่งเดิมสู่ควำมคิดแปลกใหม่ไม่ซ้ำของเดิม
แนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง
กำรดำเดินงำนโครงกำร พัฒนำเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ใน
ครั้งนี้ ผู้รำยงำนได้ศึกษำแนวคิด ทฤษฎีและหลักกำรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
จุ ดหมำย หลั กสู ต รแกนกลำงกำรศึก ษำขั้น พื้ น ฐำน มุ งพั ฒ นำผู เรียนใหเปนคนดี มี ป ญญำ มี
ควำมสุข มีศักยภำพในกำรศึกษำตอ และประกอบอำชีพ จึงกำหนดเปนจุดหมำยเพื่อใหเกิดกับผูเรียน เมื่อ
จบ กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดังนี้ ๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และคำนิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคำของตนเอง มี
วินั ย และปฏิ บั ติ ต น ตำมหลั ก ธรรมของพระพุ ท ธศำสนำ หรือ ศำสนำที่ ต นนั บ ถื อ ยึ ด หลั ก ปรั ช ญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ๒. มีควำมรู ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร กำรคิด กำรแกปญหำ กำรใชเทคโนโลยี และมี
ทักษะ ชีวิต ๓. มีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักกำรออกกำลังกำย ๔. มีควำมรักชำติ มี
จิตสำนึกในควำมเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ กำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริยทรงเปนประมุข ๕. มีจิตสำนึกในกำรอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญำไทย กำรอนุรักษ
และพัฒ นำสิ่ งแวดลอม มีจิตสำธำรณะที่มุ งทำประโยชนและสรำงสิ่ งที่ดีงำมในสังคม และอยู รวมกันใน
สังคมอยำงมีควำมสุข สมรรถนะสำคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค ในกำรพัฒนำผูเรียนตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มุ งเนนพัฒนำผูเรียนใหมี คุณภำพตำมมำตรฐำนที่กำหนด ซึ่งจะ
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ชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสง สมรรถนะสำคัญของผู เรียน หลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มุ งใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประกำร ดังนี้ ๑. ควำมสำมำรถในกำร
สื่อสำร เปนควำมสำมำรถในกำรรับและสงสำร มีวัฒนธรรมในกำรใช ภำษำถำยทอดควำมคิด ควำมรูควำม
เขำใจ ควำมรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขำวสำร และประสบกำรณอันจะเปนประโยชน
ตอกำรพัฒ นำตนเองและสังคม รวมทั้งกำรเจรจำตอรองเพื่อขจัด และลดปญหำควำมขัดแยงตำง ๆ กำร
เลือกรับหรือไมรับขอมูลขำวสำรดวยหลักเหตุผลและควำมถูกตอง ตลอดจนกำรเลือกใชวิธีกำรสื่อสำร ที่มี
ประสิทธิภำพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต อตนเองและสังคม ๒. ควำมสำมำรถในกำรคิด เปนควำมสำมำรถ
ในกำรคิดวิเครำะห กำรคิดสังเครำะห กำรคิด อยำงสรำงสรรค กำรคิดอยำงมีวิจำรณญำณ และกำรคิดเปน
ระบบ เพื่อนำไปสูกำรสรำงองคควำมรูหรือ สำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยำง
เหมำะสม ๓. ควำมสำมำรถในกำรแกปญหำ เปนควำมสำมำรถในกำรแกปญหำและอุปสรรคตำง ๆ ที่เผชิญ
ไดอยำงถูกตองเหมำะสมบนพื้นฐำนของหลักเหตุผล คุ ณธรรมและขอมูลสำรสนเทศ เขำใจ ควำมสัมพันธ
และกำรเปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณตำง ๆ ในสังคม แสวงหำควำมรู ประยุกตควำมรูมำใช ในกำรปองกัน
และแกไขปญหำ และมีกำรตัดสินใจที่มีประสิทธิภำพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ตอตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดลอม ๔. ควำมสำมำรถในกำรใชทักษะชีวิต เปนควำมสำมำรถในกำรนำกระบวนกำรตำง ๆ ไปใชใน
กำรดำเนินชีวิตประจำวัน กำรเรียนรูดวยตนเอง กำรเรียนรูอยำงตอเนื่อง กำรทำงำน และกำรอยูรวมกัน ใน
สังคมดวยกำรสรำงเสริมควำมสัมพันธอันดีระหวำงบุคคล กำรจัดกำรปญหำและควำมขัดแยงตำง ๆ อยำง
เหมำะสม กำรปรับ ตัว ใหทัน กับ กำรเปลี่ ยนแปลงของสั งคมและสภำพแวดลอม และกำรรู จักหลี กเลี่ ยง
พฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น ๕. ควำมสำมำรถในกำรใชเทคโนโลยี เปนควำม
สำมำรถในกำรเลือก และใช้ เทคโนโลยีดำนตำง ๆ และมีทักษะกระบวนกำรทำงเทคโนโลยี เพื่ อกำรพัฒนำ
ตนเองและสังคมในดำนกำรเรียนรู กำรสื่อสำร กำรทำงำน กำรแกปญหำอยำงสรำงสรรค ถูกตอง เหมำะสม
และมีคุณธรรม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา
มาตรา 24 กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ ให้ สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดำเนินงำน
ดังต่อไปนี้
1. จัดเนื้อหำสำระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับควำมสนใจ และควำมถนัดของผู้เรียนโดยคำนึง
ถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
2. ฝึกทักษะ กระบวนกำรคิด กำรจัดกำร กำรเผชิญสถำนกำรณ์และกำรประยุกต์ควำมรู้มำใช้
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำ
3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง ฝึกปฏิบัติ ให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น
รักกำรอ่ำน และเกิดกำรใฝ่รู้อย่ำงต่อเนื่อง
4. จัดกำรเรียนกำรสอนโดยผสมผสำนสำระควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ อย่ำงได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่ำนิยมที่ดีงำมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชำ
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5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสำมำรถจัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อม สื่อกำรเรียน และอำนวย
ควำมสะดวกเพื่อให้ ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้และมีควำมรอบรู้รวมทั้งสำมำรถให้กำรวิจัยเป็นส่ วนหนึ่งของ
กระบวนกำรเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้ส อนและผู้เรียนอำจเรียนรู้ไปพร้อมกันจำกสื่อกำรเรียน กำรสอนและแหล่ ง
วิทยำกำรประเภทต่ำงๆ
6. จัดกำรเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลำทุกสถำนที่ มีกำรประสำนควำมร่วมมือกับบิดำ
มำรดำ ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ำย เพื่อร่วมกันพัฒนำผู้เรียนตำมศักยภำพ
(กระทรวงศึกษำธิกำร. 2545 : 12- 14)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
วิสัยทัศน์
วิสัย ทัศน์ ของกลุ่ มกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี เป็นสำระที่เน้นกระบวนกำรทำงำนและกำร
จัดกำรอย่ำงเป็นระบบ พัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทักษะกำรออกแบบงำน และกำรทำงำนอย่ำงมีกลยุทธ์
โดยใช้กระบวนกำรทำงเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตลอดจนนำเทคโนโลยีมำใช้และประยุกต์ใช้ใน
กำรทำงำน รวมทั้งกำรสร้ำง พัฒนำผลิตภัณ์์หรือวิธีกำรใหม่ เน้นกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม
และพลังงำนอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่ำว กลุ่มกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยีจึง
กำหนดวิสัยทัศน์ กำรเรียนรู้ที่ยึดงำน และกำรแก้ปัญหำเป็นสำคัญบนพื้นฐำนของกำรใช้หลักกำรและทฤษฎี
เป็นหลักในกำรทำงำนและกำรแก้ปัญหำ งำนที่นำไปฝึกเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของกลุ่มนั้นเป็นงำนเพื่อกำร
ดำรงชีวิตในครอบครัวและสังคมและงำนเพื่อกำรประกอบอำชีพ ซึ่งงำนทั้ง 2 ประเภทนี้เมื่อผู้เรียนได้รับ
กำรฝึกฝนตำมกระบวนกำรเรียนรู้ของกลุ่มกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยีแล้ว ผู้เรียนจะได้รับกำรปลูกฝัง
และพัฒ นำให้มีคุณภำพและศีลธรรม กำรเรียนรู้จำกกำรทำงำน และกำรแก้ปัญหำของกลุ่ม กำรงำน
อำชีพและเทคโนโลยี จึงเป็นกำรเรียนรู้ที่เกิดจำกกำรบูรณำกำรควำมรู้ ทักษะ และ ควำมดีที่หลอมรวมกัน
จนก่อเป็นคุณลักษณะของผู้เรียนตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ที่กำหนด
คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบช่วงชั้น 3 (ม.1 - 3)
มีทักษะกำรทำงำนอำชีพสุจริต มีทักษะกำรจัดกำร ทำงำนอย่ำงเป็นระบบและมีกลยุทธ์ ทำงำน
ร่วมกับผู้อื่นได้ เห็นคุณค่ำของงำนอำชีพสุจริต เห็นแนวทำงในกำรประกอบอำชีพ เลือกใช้เทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศได้เหมำะสมกับงำนและอย่ำงถูกต้อง มีคุณธรรม สำมำรถคิด ออกแบบ สร้ำง และ
พัฒนำผลิตภัณ์์หรือวิธีกำรใหม่ในกำรทำงำน ทำงำนด้วยควำมรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม
มุ่งมั่ น ในกำรท ำงำน อดทน ใช้พ ลั งงำนทรัพ ยำกรธรรมชำติ และสิ่ งแวดล้ อมอย่ำงคุ้ มค่ ำและถู กวิธี
(กระทรวงศึกษำธิกำร. 2545 : 3)
กระบวนการเรียนรู้
1. กลวิธีการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้เป็นหัวใจสำคัญของกำรพัฒนำผู้เรียนให้บรรลุตำมมำตรฐำน กำรเรียนรู้
สำหรับ กลุ่มกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี แนวควำมคิดหลั ก (Main Concept) ของกลวิธีกำรเรียนรู้มี
ลักษณะดังต่อไปนี้
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1.1 จัดกำรเรียนรู้ให้ครบองค์รวมของกำรพัฒนำตำมศักยภำพผู้เรียน คือ ผู้เรียนต้องมีทั้ง
ควำมรู้ ทักษะ/กระบวนกำร คุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยม
1.2 กำรจัดกำรเรียนรู้ต้องกำหนดเป็นงำน (Task) โดยแต่ละงำนต้องเป็นไปตำมโครงสร้ำง
กำรเรียนรู้ของกลุ่มกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ทั้ง 7 หัวข้อ คือ
1.2.1 ควำมหมำยของงำน
1.2.2 ควำมสำคัญและประโยชน์ของงำน
1.2.3 มีทฤษฎีสนับสนุนหลักกำรของงำน
1.2.4 วิธีกำรและขั้นตอนของกำรทำงำน
1.2.5 กระบวนกำรทำงำน กำรจัดกำร เทคโนโลยี เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแนวทำง
ในกำรประกอบอำชีพ
1.2.6 กำรนำเทคโนโลยี เทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรทำงำน กำรสร้ำง และพัฒนำ
ผลิตภัณ์์หรือวิธีกำรใหม่ๆ
1.2.7 คุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมในกำรทำงำนและประกอบอำชีพ
ผู้สอนสำมำรถสอนแต่ละงำนครบหรือไม่ครบทั้ง 7 หัวข้อก็ได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะงำนแต่ทั้งนี้
จะต้องสอนครบทั้งมำตรฐำนด้ำนควำมรู้ ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร และด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยม
1.3 กำรจัดกำรเรียนรู้ ผู้สอนสำมำรถนำควำมรู้ ทักษะ/กระบวนกำร คุณธรรม
จริยธรรม และค่ำนิยม จำกสำระภำยในกลุ่มมำบูรณำกำรกันได้ หรือนำสำระจำกกลุ่มวิชำอื่น มำบูรณำกำร
กับสำระของกลุ่มกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยีก็ได้ เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถปฏิบัติงำนตำมกระบวนกำรเรียนรู้
ต่ำงๆ เช่น กระบวนกำรทำงำน กระบวนกำรคิด วิเครำะห์ กระบวนกำรตัดสินใจ กระบวนกำรแก้ปัญหำ
กระบวนกำรกลุ่ม กระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ฯลฯ จนเกิดทักษะ ในกำรทำงำน และได้ชิ้นงำน
พัฒนำงำนและวิธีกำรใหม่ๆ
1.4 จัดกำรเรียนรู้ได้ทั้งภำยในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน โดยจัดในสถำนที่ปฏิบั ติงำน แหล่ง
วิทยำกำรสถำนประกอบกำร สถำนประกอบอำชีพอิสระ ฯลฯ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับสภำพ ควำมพร้อมของ
สถำนศึกษำ ผู้เรียน และดุลพินิจของผู้สอน โดยคำนึงถึงสภำพกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม เศรษฐกิจและ
เทคโนโลยี
1.5 จัดกำรเรียนรู้โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีกำรกำหนดงำนที่มีควำมหมำยกับผู้เรียน ซึ่งจะ
ทำให้ผู้เรียน เห็นประโยชน์ ควำมสำคัญ เห็นคุณค่ำ ย่อมทำให้เกิดควำมภำคภูมิใจในกำรปฏิบัติงำน
1.6 จัดกำรเรียนรู้โดยผู้สอนต้องคำนึงถึงควำมต้องกำร ควำมสนใจ ควำมพร้อมทำงร่ำงกำย
อุปนิสัย สติปัญญำ และประสบกำรณ์เดิมของผู้เรียน
2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จในกำรเรียนกลุ่มกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยีจึงเสนอแนะรูปแบบ
กำรจัดกำรเรียนรู้ดังนี้
2.1 กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริง
2.2 กำรเรียนรู้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำ
2.3 กำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์
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2.4 กำรเรียนรู้จำกกำรทำงำนกลุ่ม
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ดังกล่ำว ผู้สอนจะเริ่มต้นจำกรูปแบบใดก่อนหลังก็ได้ และอำจจัดกำร
เรียนรู้ให้ครบทั้ง 4 รูปแบบ หรือไม่ครบทั้ง 4 รูปแบบก็ได้ รำยละเอียดของแต่ละรูปแบบมีดังนี้
การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เป็นกำรเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำงำนจริงๆ มีขั้นตอน
อย่ำงน้อย 4 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นศึกษำและวิเครำะห์
2. ขั้นวำงแผน
3. ขั้นปฏิบัติ
3.1 ผู้สอนให้คำแนะนำ
3.2 ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
3.3 ผู้เรียนฝึกฝน
4. ขั้นประเมิน/ปรับปรุง
การเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้า เป็นกำรเรียนที่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้ศึกษำค้นคว้ำในเรื่องที่
สนใจจำกแหล่งควำมรู้ต่ำงๆ จนสำมำรถสนองแรงจูงใจใฝ่รู้ของตนเอง ทั้งนี้ผู้สอนควรให้ผู้เรียนเรียบเรียง
กระบวนกำรแสวงควำมรู้เสนอต่อผู้สอนและหรือกลุ่มผู้เรียน
การเรียนรู้จากประสบการณ์ เป็นกำรเรียนรู้ที่ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ครูผู้สอนสร้ำงกิจกรรม โดยที่กิจกรรมนั้นอำจจะเชื่อมโยงกับสถำนกำรณ์ของผู้เรียน หรือเป็น
กิจกรรมใหม่ หรือเป็นประสบกำรณ์ในชีวิตประจำวันก็ได้
2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมจำกข้อ 1 โดยกำรอภิปรำยกำรศึกษำ กรณีตัวอย่ำงหรือกำร
ปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ ฯลฯ
3. ผู้เรียนวิเครำะห์ผลที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติกิจกรรมว่ำเกิดขึ้นจำกสำเหตุอะไร
4. สรุปผลที่เกิดขึ้นจำกข้อ 3 เพื่อนำไปสู่หลักกำร/แนวคิดของสิ่งที่ได้เรียนรู้
5. นำหลักกำร/แนวคิดจำกข้อ 4 ไปใช้กับกิจกรรมใหม่ หรือกิจกรรมอื่นๆ หรือสถำนกำรณ์ใหม่
ต่อไป
อนึ่ง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงสมบูรณ์ ผู้สอนควรดำเนินกำรจัดกำรเรียน กำรสอนให้
ครบทั้ง 5 ขั้นตอน (ข้อ 1 - 5)
การเรียนรู้จากการทางานกลุ่ม เป็นกำรเรียนรู้ที่เปิดโอกำสให้มีกำรเลือกใช้กระบวนกำรกลุ่ม
กระบวนกำรแก้ปัญหำ กระบวนกำรสร้ำงค่ำนิยม กระบวนกำรสร้ำงควำมคิดรวบยอด กระบวนกำรทำงำน
ร่วมกับผู้อื่น ฯลฯ ในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ประสบผลสำเร็จ
นอกจำก 4 รูป แบบกำรสอนที่เสนอไว้ในหลักสูตรนี้แล้ว ผู้รำยงำนได้สนใจศึกษำรูปแบบกำร
เรียนรู้ 5 ขั้นตำมกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นกำหนดปัญหำและทำควำมเข้ำใจถึงปัญหำ
2. ขั้นแยกปัญหำและวำงแผนแก้ปัญหำ
3. ขั้นลงมือแก้ปัญหำและเก็บข้อมูล
4. ขั้นวิเครำะห์ข้อมูลหรือรวบรวมควำมรู้เข้ำด้วยกันและแสดงผล
5. ขั้นสรุปและกำรนำไปใช้

10
และนำมำใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนเพื่อกำรพัฒนำเมนูสร้ำงสรรค์ในครั้งนี้รวมกับกำรคิดสร้ำงสรรค์ ซึ่ง
ผู้รำยงำนได้ใช้รูป แบบนี้ ในกำรฝึกสอนนักเรียนเพื่อเข้ำร่วมแข่งขั้น กำรทำอำหำรในงำนศิล ปหั ตถกรรม
นักเรียน ระดับ ชำติ และผลงำนเมนู อำหำรสร้ำงสรรค์ ของนักเรียน ได้รับรำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิ ศ
ติดต่อกันทั้ง 3 ปี ได้แก่ ปี พ.ศ. 2554 – 2556 และปี 2557 ได้รับรำงวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเม็งรายมหาราชทยาคม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
รำยวิชำพื้นฐำน
(ภำค 1 )วิชำงำนอำหำร
รหัส ง 21101
(ภำค 2 )วิชำ งำนบ้ำน
รหัส ง 21102
รำยวิชำเพิ่มเติม
(ภำค 1 )วิชำ งำนอำชีพพื้นฐำน รหัส ง20230

2 ชัว่ โมง/สัปดำห์ 40 ชั่วโมง/ภำคเรียน
2 ชัว่ โมง/สัปดำห์ 40 ชั่วโมง/ภำคเรียน
2 ชั่วโมง/สัปดำห์ 40 ชัว่ โมง/ภำคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
รำยวิชำพื้นฐำน
(ภำค 1 )วิชำกำรงำนอำชีพฯ 3

รหัส ง 22101. 2 ชั่วโมง/สัปดำห์ 40 ชั่วโมง/ภำคเรียน

(ภำค 2 )วิชำกำรงำนอำชีพฯ 4
รหัส ง 22102 2 ชั่วโมง/สัปดำห์ 40 ชั่วโมง/ภำคเรียน
รำยวิชำเพิ่มเติม
(ภำค 1 )วิชำขนมไทย
รหัส ง20223
2 ชั่วโมง/สัปดำห์ 40 ชั่วโมง/ภำคเรียน
วิชำ กำรปลูกไม้ประดับ1 รหัส ง20243 2 ชั่วโมง/สัปดำห์ 40 ชั่วโมง/ภำคเรียน
(ภำค 2 )วิชำอำหำรในชีวิตประจำวัน รหัส ง20228 2 ชั่วโมง/สัปดำห์ 40 ชั่วโมง/ภำคเรียน
วิชำกำรปลูกไม้ดอก
รหัส ง20244 2 ชัว่ โมง/สัปดำห์ 40 ชั่วโมง/ภำคเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
รำยวิชำพื้นฐำน
(ภำค 1 )วิชำกำรงำนอำชีพฯ 5 รหัส ง23101 2 ชัว่ โมง/สัปดำห์
(ภำค 2 )วิชำกำรงำนอำชีพฯ 6 รหัส ง23102 2 ชัว่ โมง/สัปดำห์

40 ชั่วโมง/ภำคเรียน
40 ชัว่ โมง/ภำคเรียน

รำยวิชำเพิ่มเติม
(ภำค 1 )วิชำอำหำรไทย
รหัส ง20224 2 ชั่วโมง/สัปดำห์ 40 ชั่วโมง/ภำคเรียน
วิชำกำรปลูกสับปะรดนำงแล1 รหัส ง20256 2 ชั่วโมง/สัปดำห์ 40 ชั่วโมง/ภำคเรียน
วิชำช่ำงเขียนแบบ
รหัส ง20263 2 ชั่วโมง/สัปดำห์
40 ชัว่ โมง/ภำคเรียน
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(ภำค 2 )วิชำอำหำรเพื่อกำรประกอบ รหัส ง20229 2 ชั่วโมง/สัปดำห์ 40ชั่วโมง/ภำคเรียน
อำชีพ
วิชำกำรปลูกสับปะรดนำงแล2 รหัส ง20257 2 ชั่วโมง/สัปดำห์ 40 ชั่วโมง/ภำคเรียน
วิชำช่ำงเขียนแบบ
รหัส ง20263 2 ชั่วโมง/สัปดำห์ 40 ชั่วโมง/ภำคเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รำยวิชำพื้นฐำน
(ภำค 1 )วิชำกำรงำนอำชีพฯ 1 รหัส ง31101 1 ชั่วโมง/สัปดำห์ 20 ชั่วโมง/ภำคเรียน
(ภำค 2 )วิชำกำรงำนอำชีพฯ 2 รหัส ง31102 1 ชั่วโมง/สัปดำห์ 20 ชั่วโมง/ภำคเรียน
รำยวิชำเพิ่มเติม
(ภำค 1 )วิชำงำนใบตอง
รหัส ง30226 3 ชัว่ โมง/สัปดำห์ 60 ชั่วโมง/ภำคเรียน
วิชำเบเกอรี่1
รหัส ง30222
3 ชั่วโมง/สัปดำห์ 60 ชั่วโมง/ภำคเรียน
วิชำช่ำงเดินสำยไฟ1
รหัส ง30269 6 ชั่วโมง/สัปดำห์ 120 ชั่วโมง/ภำคเรียน
(ภำค 2 )วิชำธุรกิจกำร บริกำรอำหำร รหัส ง30221 3 ชัว่ โมง/สัปดำห์ 60ชั่วโมง/ภำคเรียน
วิชำศิลปะกำรจัดตกแต่งจำน รหัส ง30223 3 ชั่วโมง/สัปดำห์ 60ชั่วโมง/ภำคเรียน
วิชำช่ำงเดินสำยไฟ2 รหัส ง30271 3 ชัว่ โมง/สัปดำห์ 60 ชั่วโมง/ภำคเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รำยวิชำพื้นฐำน
(ภำค 1 )วิชำกำรงำนอำชีพฯ 3 รหัส ง32101 1 ชั่วโมง/สัปดำห์ 20 ชั่วโมง/ภำคเรียน
(ภำค 2 )วิชำกำรงำนอำชีพฯ4 รหัส ง32102 1 ชั่วโมง/สัปดำห์ 20 ชั่วโมง/ภำคเรียน
รำยวิชำเพิ่มเติม
(ภำค 1 )วิชำกำรจัดดอกไม้เบื้องต้นรหัส ง30225 3 ชั่วโมง/สัปดำห์ 60 ชัว่ โมง/ภำคเรียน
วิชำอำหำรประจำภำค รหัส ง30224 3 ชั่วโมง/สัปดำห์ 60 ชั่วโมง/ภำคเรียน
วิชำอีเล็คโทรนิคส์
รหัส ง30272 3 ชัว่ โมง/สัปดำห์ 60 ชั่วโมง/ภำคเรียน
(ภำค 2 )วิชำอำหำรจีนเบื้องต้น รหัส ง30227 3 ชั่วโมง/สัปดำห์ 60 ชั่วโมง/ภำคเรียน
วิชำอำหำรมังสวิรัติ
รหัส ง30228 3 ชัว่ โมง/สัปดำห์ 60 ชั่วโมง/ภำคเรียน
วิชำอีเล็คโทรนิคส์ 2
รหัส ง30272 3 ชั่วโมง/สัปดำห์ 60 ชัว่ โมง/ภำคเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
รำยวิชำพื้นฐำน
(ภำค 1 )วิชำกำรงำนอำชีพฯ 4 รหัส ง33101 1 ชัว่ โมง/สัปดำห์ 20 ชั่วโมง/ภำคเรียน
(ภำค 2 )วิชำกำรงำนอำชีพฯ 5 รหัส ง33102 1 ชั่วโมง/สัปดำห์ 20 ชั่วโมง/ภำคเรียน
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รำยวิชำเพิ่มเติม
(ภำค 1 )วิชำกำรถนอมอำหำร รหัส ง30229 3 ชั่วโมง/สัปดำห์ 60 ชั่วโมง/ภำคเรียน
วิชำกำรจัดตกแต่งโต๊ะอำหำร รหัส ง30230 3 ชั่วโมง/สัปดำห์ 60 ชั่วโมง/ภำคเรียน
วิชำช่ำงเชื่อม
รหัส ง30273 6 ชั่วโมง/สัปดำห์ 120 ชั่วโมง/ภำคเรียน
วิชำกำรปฏิบัติงำนอำหำร รหัส ง30238 3 ชั่วโมง/สัปดำห์ 60 ชัว่ โมง/ภำคเรียน
และบริกำร
(ภำค 2 )วิชำอำหำรญี่ปุ่นเบื้องต้น รหัส ง30237 3 ชั่วโมง/สัปดำห์ 60 ชั่วโมง/ภำคเรียน
วิชำปฏิบัติงำนอำชีพช่ำง รหัส ง30274 6 ชั่วโมง/สัปดำห์ 120 ชั่วโมง/ภำคเรียน
ซึ่งในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2556 ผู้รำยงำนได้รับมอบหมำยให้สอน 4 รำยวิชำ ดังนี้
รำยวิชำพื้นฐำน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
(ภำค 1 )วิชำงำนอำหำร

รหัส ง 21101 2 ชั่วโมง/สัปดำห์ 40 ชั่วโมง/ภำคเรียน

รำยวิชำเพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(ภำค 1 )วิชำขนมไทย

รหัส ง20223 2 ชั่วโมง/สัปดำห์ 40 ชั่วโมง/ภำคเรียน

รำยวิชำเพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(ภำค 1 )วิชำอำหำรไทย

รหัส ง20224 2 ชั่วโมง/สัปดำห์ 40 ชั่วโมง/ภำคเรียน

รำยวิชำเพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(ภำค 1 )วิชำศิลปะกำรจัดตกแต่งจำน รหัส ง30223 3 ชั่วโมง/สัปดำห์ 60 ชั่วโมง/ภำคเรียน
แนวคิดทฤษฎีที่สอดคล้องกับการคิดสร้างสรรค์
ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของทอแรนซ์ (Torrance)
ทอแรนซ์ กล่ำวว่ำ ควำมคิดสร้ำงสรรค์เป็นกระบวนกำรของควำมรู้สึกไวต่อปัญหำ หรือสิ่งที่
บกพร่องขำดหำยไป แล้วจึงรวบรวมควำมคิดหรือตั้งเป็นสมมุติฐำนทำกำรทสอบสมมุติฐำน และเผยแพร่สิ่ง
ที่ได้จำกกำรทดสอบสมมุติฐำนนั้น ซึ่งแบ่งเป็นขั้น ๆ ได้ดังนี้
ขั้นที่ 1 กำรพบควำมจริง (Fact – Finding) ในขั้นนี้เริ่มตั้งแต่ควำมรู้สึกกังวล มีควำมสับสน
วุ่นวำย เกิดขึ้นในจิตใจ แต่ไม่สำมำรถบอกได้ว่ำเป็นอะไร จำกจุดนี้ก็พยำยำมตั้งสติ และหำข้อมูลพิจำรณำดู
ว่ำควำมยุ่งยำก วุ่นวำย สับสน หรือสิ่งที่ทำให้กังวลใจนั้นคืออะไร
ขั้นที่ 2 กำรค้นพบปัญหำ ( Problem – Finding) ขั้นนี้เกิดต่อจำกขั้นที่ 1 เมื่อได้พิจำรณำโดย
รอบคอบแล้ว จึงเข้ำใจและสรุปว่ำ ควำมสับสนวุ่นวำยนั้นก็คือ กำรเกิดปัญหำนั่นเอง
ขั้นที่ 3 กำรตั้งสมมุติฐำน ( Idea – Finding ) ขั้นนี้ต่อจำกขั้นที่ 2 เมื่อรู้ว่ำมีปญ
ั หำเกิดขึ้นก็จะ
พยำยำมคิดและตั้งสมมุติฐำน และรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ เพื่อนำไปใช้ในกำรทดสอบสมมุติฐำนในขั้นที่ 3
ขั้นที่ 4 กำรค้นพบปัญหำ ( Solution – Finding) ในขั้นนี้จะพบคำตอบจำกกำรทดสอบ
สมมติฐำนในขั้นที่ 3
ขั้นที่ 5 ยอมรับผลจำกกำรค้นพบ ( Acceptance – finding) ขั้นนี้เป็นกำรยอมรับคำตอบที่ได้
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จำกกำรพิสูจน์เรียบร้อยแล้ว่ำน่ำจะแก้ปัญหำให้สำเร็จได้อย่ำงไร แต่ต่อจำกจุดนี้กำรแก้ปัญหำหรือกำร
ค้นพบยังไม่จบตรงนี้ แต่ผลที่ได้จำกกำรค้นพบจะนำไปสู่หนทำงที่จะทำให้เกิดแนวคิด หรือสิ่งใหม่ต่อไป
ทอร์แรนซ์(Torrance) บอกว่ำ ควำมคิดสร้ำงสรรค์เป็นกระบวนกำรทำงจิตในระดับสูง ซึ่งจะพบในคนที่มี
แรงจูงใจ สร้ำงสรรค์ มีควำมจริงจัง และมีทักษะที่จำเป็นในกำรสร้ำงสรรค์นั้น ควำมคิดสร้ำงสรรค์เป็น
ผลรวมของควำมสำมำรถทั้งหมดของสติปัญญำ ซึ่งให้ผลลัพธ์ออกมำหลำยรูปแบบ อำจจะออกมำเป็น
ผลิตภัณ์์ใหม่ วิธีกำรใหม่ หรือกระบวนกำรใหม่ก็ตำม เป็นกำรทำงำนของทุกส่วนของสมอง ที่ประสำน
สัมพันธ์กันอย่ำงมีระบบ หรือจะพูดให้เข้ำใจง่ำยขึ้นคือ เป็นควำมสำมำรถในกำรรับรู้ปัญหำ ใช้ควำมรู้
ควำมสำมำรถทำควำมเข้ำใจที่มำที่ไปของปัญหำนั้น รู้จักแยกแยะควำมยำกง่ำย หำหนทำงแก้ไขตรวจสอบ
ผลและขยำยผลเมื่อสำเร็จ(http://www.seal2thai.2557)
สรุปว่ำ คิดสร้ำงสรรค์เป็นควำมสำมำรถของสติปัญญำ เป็นกำรทำงำนของสมองทุกส่วนซึ่ง
ให้ผลลัพธ์ออกมำหลำยรูปแบบ อำจจะออกมำเป็นผลิตภัณ์์ใหม่ วิธีกำรใหม่ หรือกระบวนกำรใหม่
ควำมคิดในลักษณะที่เป็นควำมคิดคล่อง คิดยืดหยุ่น คิดริเริ่ม เป็นองค์ประกอบสำคัญของควำมคิด
สร้ำงสรรค์
Davis (กรมวิชำกำร. 2544 : 6-7 ; อ้ำงอิงจำก Davis. 1973) ได้รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของนักจิตวิทยำที่ได้กล่ำวถึงทฤษฎีของควำมคิดสร้ำงสรรค์ โดยแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้
4 กลุ่ม
1. ทฤษฎีควำมคิดสร้ำงสรรค์เชิงจิตวิเครำะห์ นักจิตวิทยำทำงจิตวิเครำะห์หลำยคน เช่น ฟรอยด์
และคริส ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกำรเกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์ว่ำ ควำมคิดสร้ำงสรรค์เป็นผลมำจำกควำม
ขัดแย้งภำยในจิตใต้สำนึกระหว่ำงแรงขับทำงเพศ (Libido) กับควำมรู้สึกรับผิดชอบทำงสังคม (Social
conscience) ส่วน คูไบ และรัค ซึ่งเป็นนักจิตวิทยำแนวใหม่ กล่ำวว่ำ ควำมคิดสร้ำงสรรค์นั้นเกิดขึ้น
ระหว่ำงกำรรู้สติกับจิตใต้สำนึก ซึ่งอยู่ในขอบเขตของจิตส่วนที่เรียกว่ำ จิตก่อนสำนึก
2. ทฤษฎีควำมคิดสร้ำงสรรค์เชิงพฤติกรรมนิยม นักจิตวิทยำกลุ่มนี้มีแนวควำมคิดเกี่ยวกับเรื่อง
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ว่ำ เป็นพฤติกรรมที่เกิดจำกกำรเรียนรู้ โดยเน้นที่ควำมสำคัญของกำรเสริมแรง กำร
ตอบสนองที่ถูกต้องกับสิ่งเร้ำเฉพำะหรือสถำนกำรณ์ นอกจำกนี้ยังเน้นควำมสัมพันธ์ทำงปัญญำ คือกำร
โยงควำมสัมพันธ์จำกสิ่งเร้ำหนึ่งไปยังสิ่งเร้ำต่ำงๆ ทำให้เกิดควำมคิดใหม่ หรือสิ่งใหม่เกิดขึ้น
3. ทฤษฎีควำมคิดสร้ำงสรรค์เชิงมนุษยนิยม นักจิตวิทยำในกลุ่มนี้มีแนวคิดว่ำควำมคิดสร้ำงสรรค์เป็น
สิ่งที่มนุษย์มีติดตัวมำตั้งแต่เกิด ผู้ที่สำมำรถนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ออกมำใช้ได้คือผู้ที่มีสัจกำรแห่งตน คือ
รู้จักตนเอง พอใจตนเอง และใช้ตนเองเต็มตำมศักยภำพของตนมนุษย์จะสำมำรถแสดงควำมคิดสร้ำงสรรค์
ของตนเองมำได้อย่ำงเต็มที่นั้นขึ้นอยู่กับกำรสร้ำงสภำวะหรือบรรยำกำศที่เอื้ออำนวย ได้กล่ำวถึงบรรยำกำศ
ที่สำคัญในกำรสร้ำงสรรค์ว่ำ ประกอบด้วยควำมปลอดภัยในเชิงจิตวิทยำ ควำมมั่นคงของจิตใจ ควำม
ปรำรถนำที่จะเล่นควำมคิดและกำรเปิดกว้ำงที่จะรับประสบกำรณ์ใหม่
4. ทฤษฎีอูต้ำ (AUTA) ทฤษฎีนี้เป็นรูปแบบของกำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ให้เกิดขึ้นในตัว
บุคคล โดยมีแนวคิดว่ำควำมคิดสร้ำงสรรค์นั้นมีอยู่ในมนุษย์ทุกคนและสำมำรถพัฒนำให้สูงขึ้นได้ กำรพัฒนำ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ตำมรูปแบบอูต้ำประกอบด้วย
4.1 กำรตระหนัก (Awareness) คือ ตระหนักถึงควำมสำคัญของควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่มีต่อ
ตนเอง สังคม ทั้งในปัจจุบันและอนำคต และตระหนักถึงควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่มีอยู่ในตนเองด้วย
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4.2 ควำมเข้ำใจ (Understanding) คือ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้งในเรื่องรำวต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องกับควำมคิดสร้ำงสรรค์
4.3 เทคนิควิธี (Techniques) คือ กำรรู้เทคนิคในกำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ทั้งที่เป็น
เทคนิคส่วนบุคคล และเทคนิคที่เป็นมำตรฐำน
4.4 กำรตระหนักในควำมจริงของสิ่งต่ำงๆ (Actualization) คือ กำรรู้จักหรือตระหนักในตนเอง
พอใจในตนเอง และพยำยำมใช้ตนเองและพยำยำมใช้ตนเองเต็มศักยภำพ รวมทั้งกำรเปิดกว้ำงรับ
ประสบกำรณ์ต่ำงๆ โดยมีกำรปรับตัวได้อย่ำงเหมำะสม กำรตระหนักถึงเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน กำรผลิตผลงำน
ด้วยตนเอง และมีควำมคิดที่ยืดหยุ่นเข้ำกับทุกรูปแบบของชีวิต
องค์ประกอบทั้ง 4 นี้ จะผลักดันให้บุคคลสำมำรถดึงศักยภำพเชิงสร้ำงสรรค์ของตนเองออกมำใช้ได้
(กรมวิชำกำร.2554.)
สรุป จำกทฤษฎีควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่กล่ำวมำแล้วทั้งหมด จะเห็นว่ำควำมคิดสร้ำงสรรค์เป็น
ทักษะที่มีในตัวบุคคลทุกคน และสำมำรถที่จะพัฒนำให้สูงขึ้นได้โดยอำศัยกำรเรียนรู้และบรรยำกำศที่
เอื้ออำนวย
ความหมายความคิดสร้างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ หมำยถึงควำมสำมำรถทำงสมองของบุคคลที่จะคิดได้หลำยทิศหลำยทำง ที่คิด
ได้กว้ำงไกล หลำยแง่มุม หลำยทิศทำง หลำยคำตอบ และควำมสำมำรถในกำรมองเห็นควำมสัมพันธ์ของ
สิ่งต่ำงๆโดยมีสิ่งเร้ำเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดควำมคิดใหม่ต่อเนื่องกันไป และควำมคิดสร้ำงสรรค์นี้อำจเป็น
ควำมคิดใหม่ผสมผสำนกับประสบกำรณ์ก็ได้ นำไปสู่กำรคิดประดิษฐ์สิ่งของ และแนวทำงกำรแก้ปัญหำใหม่
ลักษณะกำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ มี 4 ลักษณะ ประกอบด้วย
๑. ควำมคิดริเริ่ม (originality) คือ ลักษณะควำมคิดที่แปลกใหม่ แตกต่ำงจำกควำมคิดเดิม
ประยุกต์ให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้น ที่ไม่ซ้ำกับของเดิม ไม่เคยปรำกฏมำก่อน
๒. ควำมคล่องในกำรคิด (fluency) คือ ควำมสำมำรถในกำรคิดหำคำตอบได้อย่ำงคล่องแคล่ว
รวดเร็ว และมีปริมำณที่มำกในเวลำจำกัด เช่น ให้ผู้เรียนวำดภำพต่อเติมรูปที่กำหนด ให้ได้มำกที่สุด
ภำยในเวลำ 10 นำที
๓. ควำมยืดหยุ่นในกำรคิด (flexibility) คือ ควำมสำมำรถในกำรคิดหำคำตอบได้หลำยประเภท
และหลำยทิศทำง ดัดแปลงจำกสิ่งหนึ่งไปเป็นหลำยสิ่งได้ เช่น ให้ผู้เรียนบอกวิธีกำรนำขวดน้ำพลำสติกที่
เหลือใช้ นำไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์ ได้บ้ำง
๔. ควำมคิดละเอียดลออ (elaboration) คือ ควำมคิดในรำยละเอียดเพื่อตกแต่ง หรือขยำยควำมคิด
หลักให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น (กระทรวงศึกษำธิกำร,2551 : 53 , สมศักดิ์ ภู่วิภำดำวรรธณ์ (2537 : 56), อำรี
พันธ์มณี (2537 : 25)
ทัศนคติเชิงบวกที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
๑. ควำมกระหำยใคร่รู้: อยำกรู้ไปหมดทุกเรื่อง(Curiosity)
๒. ควำมท้ำทำย(Challenge)
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๓. ไม่ยอมรับควำมไม่สร้ำงสรรค์(Constructive Discontent) ควำมเชื่อว่ำปัญหำส่วนใหญ่สำมำรถ
แก้ไขได้(A belief that most problems can be solved)
๔. ควำมอดทน(Perseverence)ในกำรรับฟังคำวิจำรณ์และไม่ด่วนตัดสินใจ
๕. มีควำมคิดและจินตนำกำรที่ยืดหยุ่น(A flexible imagination)
๖. มองเห็นสิ่งดี ๆในเรื่องที่ไม่ดี
๗. กำรเกิดปัญหำย่อมนำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำคือเรื่องปกติ
๘. ปัญหำในตัวของมันเองคือทำงแก้ไขปัญหำคือโอกำส
๙. ปัญหำเป็นเรื่องน่ำสนใจและยอมรับได้
๑๐.ไม่ยอมแพ้ง่ำย ๆ เอำจริงเอำจัง
ทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเองด้วยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ทฤษฏี “Constructionism” เป็นทฤษฏีที่มีพื้นฐำนมำจำกทฤษฏีพัฒนำกำรทำงปัญญำของเพีย
เจต์ เช่นเดียวกับทฤษฏีกำรสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ผู้พัฒนำทฤษฏีนี้ คือ ศำสตรำจำรย์
ซีมัวร์ เพเพอร์ท (Seymour Pepert) จำกสถำบันเทคโนโลยีแมสซำชูเซตส์ เพเพอร์ทได้มีโอกำสร่วมงำน
กับเพียเจต์และได้พัฒนำทฤษฏีนี้ขึ้นมำใช้ในวงกำรศึกษำ
แนวคิด ทฤษฏีการเรียนรู้
แนวควำมคิดของทฤษฏีนี้ คือ กำรเรียนรู้ที่ดีเกิดจำกกำรสร้ำงพลังควำมรู้ในตนเองและด้วยตนเอง
ของผู้เรียน หำกผู้เรียนมีโอกำสได้สร้ำงควำมคิดและนำควำมคิดของตนเองไปสร้ำงสรรค์ชิ้นงำน โดยอำศัย
สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสม จะทำให้เห็นควำมคิดนั้นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และเมื่อผู้เรียนสร้ำงสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดขึ้น มำในโลก ก็ห มำยถึงกำรสร้ำงควำมรู้ขึ้น ในตนเองนั่นเอง ควำมรู้ที่ ผู้เรียนสร้ำงขึ้นในตนเองนี้จะมี
ควำมหมำยต่อผู้เรียน จะอยู่คงทน ผู้เรียนจะไม่ลืมง่ำย และจำสำมำรถถ่ำยทอดให้ผู้อื่นเข้ำใจควำมคิดของ
ตนได้ดี นอกจำกนั้นควำมรู้ที่สร้ำงขึ้นเองนี้ ยังจะเป็นฐำนให้ผู้เรียนสำมำรถสร้ำงควำมรู้ใหม่ต่อไปอย่ำงไม่
สิ้นสุด (ทิศนำ แขมมณี,2547 : 96)
การประยุกต์ใช้ทฤษฏีในการจัดการเรียนรู้
แม้ว่ำผู้เรียนจะมีวัสดุที่เหมำะสมสำหรับกำรสร้ำงควำมรู้แต่ก็อำจไม่เพียงพอสำหรับกำรเรียนรู้ที่ดี
สิ่งที่เป็นปัจจัยที่สำคัญมำกอีกประกำรหนึ่งก็คือ บรรยำกำศและสภำพแวดล้อมที่ดี ซึ่งควรเป็นบรรยำกำศที่
มีทำงเลือกหลำกหลำย เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้เลือกตำมควำมสนใจกำรมีทำงเลือกที่หลำกหลำยหรือกำรมี
โอกำสให้ ผู้เรียนได้ทำในสิ่งที่สนใจจะทำให้ผู้ เรียนมีแรงจูงใจในกำรคิด กำรกระทำ และกำรเรียนรู้ต่อไป
แนวคิดนี้นำไปสู่กำรจัดเตรียมบรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนได้ดังนี้
1) ผู้สอนควรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำรเรียนรู้ที่มีควำมแตกต่ำงกันจะเกิดประโยชน์ต่อกำร
สร้ำงควำมรู้ เช่น มีกลุ่มคนที่มีวัย ควำมถนัด ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์แตกต่ำงกัน ซึ่ งจะเอื้อให้มีกำร
ช่วยเหลือกันและกัน กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนและควำมรู้รวมทั้งกำรพัฒนำทักษะทำงสังคมด้วย
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2) บรรยำกำศที่มีควำมเป็นมิตร เป็นกันเองบรรยำกำศที่ทำให้ผู้เรียนรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย
สบำยใจ จะเอื้อให้กำรเรียนรู้เป็นไปอย่ำงมีควำมสุข กำรเปิดโอกำสให้ผู้เ รียนได้สร้ำงควำมรู้ด้วยตนเองนี้จะ
ประสบผลสำเร็จได้มำกน้อยเพียงใด มักขึ้นอยู่กับบทบำทของผู้สอน ดังนั้นผู้สอนจึงต้องปรับเปลี่ยนบทบำท
มำเป็ น ผู้อำนวยควำมสะดวกในกำรเรีย นรู้ให้ แก่ผู้ เรียน ให้ คำปรึกษำชี้แนะเพื่อเกื้อหนุนกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นสำคัญ
3) ในด้ำนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ จำเป็นจะต้องมีกำรประเมินทั้งทำงด้ำนผลงำน และ
กระบวนกำร ซึ่งสำมำรถใช้วิธีกำรที่หลำกหลำย เช่นกำรประเมินตนเอง กำรประเมินโดยผู้สอนและเพื่อน
ประเมินโดยใช้แฟ้มผลงำนเป็นต้น (พรพิมล พรพีรชนม์,2550 : 69)
สรุปแนวคิดของทฤษฏีนี้ คือ กำรเรียนรู้ที่ดีเกิดจำกกำรสร้ำงพลังควำมรู้ในตนเอง และหำก
ผู้ เรี ย นได้มี โอกำสได้ส ร้ ำงควำมคิด และน ำควำมคิ ด ของตนเองไปสร้ำงสรรค์ ผ ลงำนโดยอำศั ย สื่ อ และ
เทคโนโลยีที่เหมำะก็หมำยถึงผู้เรียนได้สร้ำงควำมรู้ขึ้นด้วยตนเอง และควำมรู้นี้จะมีควำมหมำยต่อผู้เรียน
และมีควำมคงทน สำมำรถถ่ำยทอดให้ผู้อื่นได้ด้วย ส่วนกำรประยุกต์ใช้ทฤษฏีในกำรจัดกำรเรียนรู้ คือผู้สอน
ต้องจัดสภำพสิ่งแวดล้อมให้มีควำมหลำกหลำยเพื่อให้เกิดกำรเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จัดบรรยำกำศ
ห้องเรียนให้ผู้เรียนมีควำมอบอุ่น และปลอดภัย รวมถึงกำรประเมินผลควรมีหลำกหลำยวิธี
การคิดเชิงประยุกต์ (Applicative Thinking)
กำรคิดเชิงประยุกต์ หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรนำบำงสิ่งมำปรับใช้ประโยชน์ได้อย่ำง
เหมำะสม สอดคล้องกับ บริบทสภำพแวดล้อม และเวลำในขณะนั้น เพื่อบรรลุผลสำเร็จตำมวัตถุประสงค์
กำรประยุกต์อำจทำให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่ำงเต็มศักยภำพ ซึ่งอำจเกี่ยวข้องกับกำร
สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ โดยทิศทำงใหม่ ทั้งนี้อำจไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมด แต่เป็นกำรพยำยำมคิด เพื่อ
หำทำงใช้ประโยชน์ของสิ่งที่มีอยู่มำกกว่ำเดิม เพื่อใช้อย่ำงคุ้มค่ำมำกที่สุด กำรคิดเชิงประยุกต์อำจเข้ำไปมี
บทบำทสำคัญต่อกำรคิดสร้ำงสรรค์ โดยในขั้นแรกของกำรคิดสร้ำงสรรค์มักจะเริ่มต้นด้วย กำรระดม
ควำมคิด ใหม่ๆ ที่หลำกหลำย เน้นปริมำณควำมคิดมำกกว่ำคุณภำพ ควำมคิดใหม่ที่เกิดขึ้นมำได้นั้นอำจจะ
มีควำมคิด ในเรื่องของกำรนำของ สิ่งหนึ่ง มำรวมกับอีกสิ่งหนึ่ง เพื่อให้เป็นสิ่งใหม่ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์
นั้นได้เช่น ผลิตเป็นสินค้ำใหม่ที่น่ำจะจำหน่ำยได้ แก้ปัญหำที่เกิดขึ้นด้วย วิธีกำรที่แปลกใหม่ เป็นต้น กำร
คิดเชิงประยุกต์ทำหน้ำที่เป็นเหมือนขั้นที่สองของกำรคิดสร้ำงสรรค์ โดยคำนึงถึงควำมเป็นไปได้ในกำรนำมำ
ใช้ควำมเหมำะสม เมื่อนำมำใช้ในบริบทนั้นๆ และพิจำรณำว่ำควรนำส่วนใดมำใช้ ควรปรับเปลี่ยนอย่ำงไร
รวมถึงกำรวิเครำะห์ว่ำ เมื่อนำมำใช้แล้ว จะเกิดผลดีผลเสียอย่ำงไรคนที่ช่ำงคิดสร้ำงสรรค์มักจะ เป็นนักคิด
เชิงประยุกต์ที่ประสบควำมสำเร็จด้วย ผลงำนสร้ำงสรรค์จำนวนไม่น้อย ในโลกเป็นผลผลิตของกำรคิดเชิง
ประยุกต์ กำรคิดเชิงประยุกต์จะให้ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำควำมยืดหยุ่นทำงควำมคิด พยำยำมฝึกให้ไม่
ยึดติดกับบทบำทหน้ำที่เดิมๆ แต่สำมำรถขยำยขอบเขตเพื่อใช้ประโยชน์ได้กว้ำงขวำงมำกยิ่งขึ้น
(http://www.novabizz.com.2557.)
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เพื่อที่จะทรำบว่ำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนทำให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้หรือไม่ เพียงใด
จ ำเป็ น ต้ อ งมี กำรวั ด และประเมิ น ผลกำรเรีย นรู้ข องผู้ เรียน ในอดี ต กำรวัด และประเมิ น ผลส่ ว นใหญ่ ให้
ควำมสำคัญกับกำรใช้ข้อสอบซึ่งไม่สำมำรถสนองเจตนำรมณ์กำรเรียนกำรสอนที่เน้นให้ผู้เรี ยนคิด ลงมือ
ปฏิบัติด้วยกระบวนกำรหลำกหลำยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ ดังนั้นผู้สอนต้องตระหนักว่ำกำรเรียนกำรสอนและ
กำรวัดผลประเมินผลเป็นกระบวนกำรเดียวกัน และจะต้องวำงแผนไปพร้อมๆ กัน
แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้จะบรรลุผลตำม
เป้ำหมำยของกำรเรียนกำรสอนที่วำงไว้ได้ควรมีแนวทำงดังต่อไปนี้
1. ต้องวัดประเมินผลทั้งควำมรู้ ควำมคิด ควำมสำมำรถ ทักษะและกระบวนกำร เจตคติ
คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม รวมทั้งโอกำสในกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
2. วิธีวัดและประเมินผลต้องสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้ที่กำหนดไว้
3. ต้องเก็บข้อมูลที่ได้จำกกำรวัดและประเมินผลตำมควำมเป็นจริงและต้องประเมินผลภำยใต้
ข้อมูลที่มีอยู่
4. ผลกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนต้องนำไปสู่กำรแปลผลและข้อมูลที่
สมเหตุสมผล
5. กำรวัดและประเมินผลต้องมีควำมเที่ยงตรงและเป็นธรรม ทั้งในด้ำนของวิธีกำรวัด โอกำส
ของกำรประเมิน (กระทรวงศึกษำธิกำร. กรมวิชำกำร. 2545 : 130-131)
การประเมินผลจากสภาพจริง (Authentic Assessment)
หมำยถึง กระบวนกำรสังเกต กำรบันทึก และรวบรวมข้อมูลจำกงำน และวิธีกำรที่นักเรียนทำกำร
ประเมินผลจำกสภำพจริงจะเน้นให้นักเรียนสำมำรถแก้ปัญหำ เป็นผู้ค้นพบและผู้ผลิตควำมรู้ นักเรียนได้ฝึก
ปฏิบัติจริง รวมทั้งเน้นพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักเรียน ควำมสำคัญของกำรประเมินผลจำกสภำพจริง
กำรวัดผลภำคปฏิบัติ (Performance Assessment) กำรวัดผลภำคปฏิบัติ เป็นกำรวัดผลงำนที่ให้นักเรียน
ลงมือปฏิบัติ ซึ่งสำมำรถวัดได้ทั้งกระบวนกำรและผลงำน ในสถำนกำรณ์จริง หรือในสถำนกำรณ์จำลอง สิ่ง
ที่ควรคำนึงในกำรสอบวัดภำคปฏิบัติคือ 1. ขั้นเตรียมงำน 2. ขั้นปฏิบัติงำน 3. เวลำที่ใช้ในกำรทำงำน
4. ผลงำน (http://www.slideshare.net/nattawat.2557)
ซึ่งในกำรประเมินผลผู้เรียนในครั้งนี้ผู้รำยงำนได้ใช้กำรประเมินตำมสภำพจริง โดยกำรประเมิน
ผลงำนเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์ และแบบประเมินกำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรทำ
เมนูอำหำรสร้ำงสรรค์ ที่ผู้รำยงำนสร้ำงขึ้น
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง หมำยถึง แนวทำงกำรด ำเนิ น ชีวิต และกำรปฏิ บั ติต นของ
ประชำชนในทุ กระดับ ตั้งแต่ร ะดั บ ครอบครัว ระดับ ชุมชนจนถึงระดับ รัฐ ทั้ งในกำรพัฒ นำและบริห ำร
ประเทศให้ดำเนินไปในทำงสำยกลำง ประกอบด้วย ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี

18
โดยมีเงื่อนไขพื้นฐำน คือ ควำมรู้ และคุณธรรม ซึ่งนำไปสู่กำรดำเนินชีวิตที่สมดุล ยั่งยืน สำมำรถรับกำร
เปลี่ ย นแปลงทั้ งภำยนอกและภำยในได้ เป็ น อย่ ำงดี ไม่ ว่ ำเป็ น ด้ ำนเศรษฐกิ จ สั งคม สิ่ งแวดล้ อ ม และ
วัฒนธรรม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่วน ดังนี้
1. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญำที่ชี้แนะแนวทำงกำรดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทำงที่ควรจะเป็น โดยมี
พื้นฐำนมำจำกวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลำ และเป็นกำรมองโลกเชิง
ระบบที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ มุ่งเน้นกำรรอดพ้นจำกภัย และวิกฤต เพื่อควำมมั่นคง และควำม
ยั่งยืนของกำรพัฒนำ
2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสำมำรถนำมำประยุกต์ใช้กับกำรปฏิบัติตนได้ทุกระดับ โดยเน้น
กำรปฏิบัติบนทำงสำยกลำง และกำรพัฒนำอย่ำงเป็นขั้นตอน
3. คานิยาม ควำมพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ พร้อม ๆ กัน ดังนี้
1) ควำมพอประมำณ หมำยถึง ควำมพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มำกเกินไปโดยไม่
เบียดเบียน ตนเองและผู้อื่น เช่นกำรผลิตและกำรบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมำณ
2) ควำมมีเหตุผล หมำยถึง กำรตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของควำมพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป อย่ำงมี
เหตุผลโดยพิจำรณำจำกเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น จำกกำรกระทำนั้น ๆ
อย่ำงรอบคอบ
3) กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึง กำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและกำร
เปลี่ยนแปลง ด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะ
เกิดขึ้น ในอนำคตทั้งใกล้และไกล
4. เงื่อนไขควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงรอบด้ำน
ควำมรอบคอบที่จะนำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบกำรวำงแผน
และควำมระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
5. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้ำงประกอบด้วย มีควำมตระหนักในคุณธรรม
มีควำมซื่อสัตย์สุจริตและมีควำมอดทน มีควำมเพียร ใช้สติปัญญำในกำรดำเนินชีวิต
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แผนภูมิ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
กำรพัฒนำตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ กำรพัฒนำที่ตั้งอยู่บนพื้นฐำนของทำงสำยกลำง และ
ควำมไม่ประมำท โดยคำนึงถึง ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจน
ใช้ควำมรู้ควำมรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบกำรวำงแผน กำรตัดสินใจและกำรกระทำ
แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ จำกกำรนำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ คือ
กำรพัฒนำที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงในทุกด้ำน ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
ควำมรู้และเทคโนโลยี
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วิธีดาเนินการ
กำรดำเนินงำนในครั้งนี้ผู้รำยงำนได้ใช้ ทักษะกระบวนกำรทำงำน ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้น
วิเครำะห์งำน วำงแผนกำรทำงำน /เตรียมกำร ขั้นปฏิบัติงำนตำมขั้นตอน และ ขั้นประเมินผลกำรทำงำน
โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1. ขั้นวิเคราะห์งาน
1. ทบทวนโครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนและหลักสูตรกลุ่มสำระ
2. กำหนดรำยวิชำที่ต้องปรับโครงสร้ำง 4 รำยวิชำได้แก่ วิชำงำนอำหำร ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 วิชำ
ขนมไทย ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 วิชำอำหำรไทย ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และวิชำเบเกอรี่1 ชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 4
3. ปรับโครงสร้ำงรำยวิชำ โดยเพิ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรคิดเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์ เพิ่มหน่วยกำร
เรียนรู้ เมนูอำหำรสร้ำงสรรค์ จำนวน 8 ชัว่ โมง ใน 3 รำยวิชำที่เป็นวิชำเพิ่มเติมที่เปิดให้นักเรียนเลือก
เรียนตำมควำมสนใจ ส่วนรำยวิชำ งำนอำหำร ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 เป็นประเภทวิชำพื้นฐำนที่จัดให้กับ
นักเรียนทุกคนต้องเรียน ได้สอดแทรกเรื่องเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์ไว้ในหน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อำหำร
ครอบครัว
4. ศึกษำแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกำรคิดสร้ำงสรรค์และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
5. เขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยคำบ
2. ขั้นวางแผนการทางาน/เตรียมการ
1. เขียนโครงกำรเสนอฝ่ำยบริหำรเพื่อขออนุมัติ
2. จัดทำแผนกำรเรียนรู้รำยคำบ หน่วยกำรเรียนรู้ เมนูสร้ำงสรรค์ ทั้ง 4 รำยวิชำ โดยใช้
รูปแบบกำรเรียนรู้ ๕ ขั้น ตำมกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ และบูรณำกำรกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง จัดทำ ใบควำมรู้ ใบงำน สื่อประกอบกำรสอน และเครื่องมือวัดประเมินผล
3. ประสำนแหล่งเรียนรู้
4. สำรวจและจัดเตรียมอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติงำนอำหำร
3. ขั้นปฏิบัติงานตามลาดับขั้นตอน
1. เปิดรับสมัครนักเรียนลงทะเบียนเรียนรำยวิชำเพิ่มเติม และนักเรียนกลุ่มสนใจเข้ำร่วมโครงกำร
พัฒนำเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนักเรียนสมัครลงทะเบียนเรียน
รำยวิชำ ขนมไทย ชั้น มัธยมศึกษำปีที่ 2 จำนวน 19 คน รำยวิชำ อำหำรไทย ชั้น มัธยมศึกษำปีที่ 3
จำนวน 18 คน รำยวิชำ เบเกอรี่1 ชั้น มัธยมศึกษำปีที่ 4 จำนวน 24 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6
ที่มีควำมสนใจด้ำนอำหำรสมัครเข้ำกลุ่มสนใจ จำนวน 30 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ที่เรียน
รำยวิชำ งำนอำหำร จำนวน 189 คน รวมจำนวนทั้งหมด 250 คน
2. ปฐมนิเทศและชี้แจงโครงกำรให้นักเรียนทรำบ ครูแจ้งควำมสำคัญ เป้ำหมำย วิธีดำเนินกำร
โครงกำรให้นักเรียนทรำบในคำบเรียน ส่วนนักเรียนกลุ่มสนใจแจ้งในที่ประชุมของกลุ่มสนใจ

21
3. จัดกิจกรรมกำรเรียนทั้ง 4 รำยวิชำ ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบกำรเรียนรู้ 5 ขั้นของ
วิทยำศำสตร์ โดยมีลำดับขั้นตอน พอสรุปดังนี้
3.1 ขั้นกาหนดปัญหาและทาความเข้าใจถึงปัญหา นักเรียนดูตัวอย่ำงเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์จำก
PowerPoint และวิดีโอกำรทำเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์ นักเรียนกำหนดเมนูดั้งเดิม ที่สำมำรถประยุกต์ให้เป็น
อำหำรเมนูสร้ำงสรรค์ได้
3.2 ขั้นแยกปัญหำและวำงแผนแก้ปัญหำ นักเรียนช่วยกันคิดหำวัสดุต่ำง ๆที่มีอยู่ในท้องถิ่น ที่
สำมำรถนำมำเป็นส่วนผสมในเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์ และเลือกส่วนผสมที่คิดว่ำเข้ำกันได้มำเพิ่ม หรือแทนที่
ส่วนผสมในเมนูดั้งเดิม โดยนักเรียนจะคิดไว้อย่ำงน้อย 2 เมนู และวำงแผนทดลองทำอำหำรทั้ง 2 เมนู
3.3 ขั้นลงมือแก้ปัญหาและเก็บข้อมูล นักเรียนจะลงมือทดลองทำอำหำรทั้ง 2 เมนู ขณะทดลอง
ทำอำหำรแต่ละเมนู นักเรียนจะจดบันทึกข้อมูล เช่น ปริมำณส่วนผสมที่ใช้จริง ขั้นตอนในกำรเตรียม ปรุง
ลักษณะของอำหำร สีสัน รสชำติ
3.4 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลหรือรวบรวมความรู้เข้าด้วยกันและแสดงผล นักเรียนร่วมกันวิเครำะห์
กำรทดลองอำหำรทั้ง 2 เมนู โดยมีครู และเพื่อนนักเรียนร่วมวิเครำะห์ และให้ข้อเสนอแนะ
3.5 ขั้นสรุปและการนาไปใช้ นักเรียนสรุปเลือกเมนูอำหำรที่ดีที่สุดเป็นเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์ของ
กลุ่ม แล้วจัดทำจำหน่ำย ในคำบเรียน
4. จัดอบรมให้ควำมรู้และฝึกทักษะกำรประกอบอำหำรจำหน่ำย แก่นักเรียนกลุ่มสนใจ โดยบูรณำกำร
กับโครงกำรบ่มเพำะและพัฒนำอำชีพ โรงเรียนเม็งรำยมหำรำชวิทยำคม
5. นักเรียนทำเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์จำหน่ำย นอกเวลำเรียน
4. ขั้นประเมินผล
ผู้รำยงำนได้กำหนดเครื่องมือประเมินผลโครงกำร พัฒนำเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์ดังนี้
3.1 แบบประเมินเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์
3.2 แบบประเมินกำรปฏิบัติงำนเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์จำหน่ำย
3.3 แบบประเมินกำรใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกำรทำเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ
กำรสร้ำงและกำรหำคุณภำพเครื่องมือ ผู้รำยงำนได้ดำเนินกำรดังต่อไปนี้
1. กำรสร้ำงแบบประเมินเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์ ได้ดำเนินกำรดังนี้
ขั้นการวิเคราะห์
ผู้รำยงำนได้วิเครำะห์จุดประสงค์ เนื้อหำ และกิจกรรม ของโครงกำรเพื่อกำหนดรำยกำร
ประเมิน กำหนดเกณ์์กำรให้คะแนน เพื่อนำมำสร้ำงแบบประเมินกำรปฏิบัติงำนของนักเรียน
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ขั้นการออกแบบ
ผู้รำยงำนได้ศึกษำควำมรู้เกี่ยวกับกำรสร้ำงเครื่องมือในรูปแบบของแบบประเมิน ทั้งขั้นตอน
กำรสร้ำง หลักในกำรสร้ำง และควำมเชื่อถือได้ของแบบประเมิน แล้วกำหนดรูปแบบ หัวข้อหรือรำยกำร
ประเมิน กำหนดให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในกำรประเมินเมนูสร้ำงสรรค์ โดยประเมินเป็นรำยกลุ่ม
ขั้นการพัฒนา
1. สร้ำงแบบประเมินกำรปฏิบัติงำนเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์ และกำหนดเกณ์์กำรให้ค ะแนน
โดยจัดเป็นระดับคุณภำพ ดังนี้
4 หมำยถึง ดีมำก
ได้คะแนน
4 คะแนน
3 หมำยถึง ดี
ได้คะแนน
3 คะแนน
2 หมำยถึง พอใช้
ได้คะแนน
2 คะแนน
1 หมำยถึง ปรับปรุง
ได้คะแนน
1 คะแนน
แล้วน ำไปให้ ครูผู้ส อนวิช ำภำษำไทยตรวจสอบเกี่ยวกับควำมถูกต้องของกำรใช้ภำษำ กำร
สะกดคำ ควำมชัดเจนของข้อควำม แล้วนำข้อแนะนำมำแก้ไข
2. นำแบบประเมินที่สร้ำงขึ้นให้ผู้เชี่ยวชำญพิจำรณำจำนวน 3 ท่ำน ได้แก่ครูผู้สอนกลุ่ม
สำระกำรงำนอำชีพ ครูผู้สอนกลุ่มสำระสังคมศึกษำ และครูผู้สอนกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ ตรวจสอบ
ควำมเหมำะสม สอดคล้อง ครอบคลุมจุดประสงค์ เนื้อหำ กิจกรรมตำมโครงกำร แล้วจึงนำข้อแนะนำ
มำแก้ไขปรับปรุง เช่นควรเปลี่ยนระดับคะแนนให้เป็นระดับคุณภำพ ชื่อแบบประเมินกำรปฏิบัติงำนควรใส่
งำนที่จะประเมินให้ชัดเจน หรือชื่ออำหำรที่จะประเมิน
ขั้นทดลองใช้
1. ทดลองใช้กับ กลุ่มเล็ก โดยกำรนำแบบประเมิน ที่สร้ำงขึ้น ไปใช้กับกลุ่มนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำที่ 1/2 จำนวน 3 กลุ่ ม กลุ่มละ 5 คน เพื่ อพิจำรณำควำมชัดเจนประเด็นกำรประเมิน
คำอธิบำยในกำรให้คะแนนโดยได้สัมภำษณ์ผู้ที่ใช้แบบประเมินถึงควำมเข้ำใจของข้อควำมต่ำงๆ ปัญหำที่พบ
ในขณะใช้แบบประเมิน รวมทั้งให้วิจำรณ์แบบประเมินนั้นด้วย แล้วนำข้อมูลเหล่ำนั้นมำพิจำรณำปรับปรุง
แบบประเมิน
2. จัดพิมพ์แบบประเมินเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์เพื่อนำไปเก็บรวบรวมข้อมูล
2. แบบประเมินการปฏิบัติงานเมนูอาหารสร้างสรรค์จาหน่าย ผู้รำยงำนได้ดำเนินกำร ดังนี้
1. กำรสร้ำงแบบประเมินกำรปฏิบัติงำนเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์ ได้ดำเนินกำรดังนี้
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ขั้นการวิเคราะห์
ผู้รำยงำนได้วิเครำะห์จุดประสงค์ เนื้อหำ และกิจกรรม ของโครงกำรเพื่อกำหนดรำยกำร
ประเมิน กำหนดเกณ์์กำรให้คะแนน เพื่อนำมำสร้ำงแบบประเมินกำรปฏิบัติงำนของนักเรียน
ขั้นการออกแบบ
ผู้รำยงำนได้ศึกษำควำมรู้เกี่ยวกับกำรสร้ำงเครื่องมือในรูปแบบของแบบประเมิน ทั้งขั้นตอน
กำรสร้ำง หลักในกำรสร้ำง และควำมเชื่อถือได้ของแบบประเมินแล้วกำหนดรูปแบบ หัวข้อหรือรำยกำร
ประเมิน กำหนดให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนเมนูสร้ำงสรรค์ โดยประเมินเป็น
รำยกลุ่ม
ขั้นการพัฒนา
1. สร้ำงแบบประเมินกำรปฏิบัติงำนเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์ และกำหนดเกณ์์กำรให้คะแนน
โดยจัดเป็นระดับคุณภำพ ดังนี้
4 หมำยถึง ดีมำก
ได้คะแนน
4 คะแนน
3 หมำยถึง ดี
ได้คะแนน
3 คะแนน
2 หมำยถึง พอใช้
ได้คะแนน
2 คะแนน
1 หมำยถึง ปรับปรุง
ได้คะแนน
1 คะแนน
แล้วน ำไปให้ ครูผู้ส อนวิช ำภำษำไทยตรวจสอบเกี่ยวกับควำมถูกต้องของกำรใช้ภำษำ กำร
สะกดคำ ควำมชัดเจนของข้อควำม แล้วนำข้อแนะนำมำแก้ไข
2. นำแบบประเมินที่สร้ำงขึ้นให้ผู้เชี่ยวชำญพิจำรณำจำนวน 3 ท่ำน ได้แก่ครูผู้สอนกลุ่ม
สำระกำรงำนอำชีพ ครูผู้สอนกลุ่มสำระสังคมศึกษำ และครูผู้สอนกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ ตรวจสอบ
ควำมเหมำะสม สอดคล้อง ครอบคลุมจุดประสงค์ เนื้อหำ กิจกรรมตำมโครงกำร แล้วจึงนำข้อแนะนำ
มำแก้ไขปรับปรุง เช่นควรเปลี่ยนระดับคะแนนให้เป็นระดับคุณภำพ ชื่อแบบประเมินกำรปฏิบัติงำนควรใส่
งำนที่จะประเมินให้ชัดเจน หรือชื่ออำหำรที่จะประเมิน
ขั้นทดลองใช้
1. ทดลองใช้ กั บ กลุ่ ม เล็ ก โดยกำรน ำแบบประเมิ น ที่ ส ร้ำ งขึ้ น ไปใช้ กั บ กลุ่ ม นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษำที่ 2 ที่เรียนวิชำขนมไทย จำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน เพื่อพิจำรณำควำมชัดเจน ประเด็น
กำรประเมิน คำอธิบำยในกำรให้คะแนนโดยได้สัมภำษณ์ผู้ที่ใช้แบบประเมินถึงควำมเข้ำใจของข้อควำม
ต่ำงๆ ปัญหำที่พบในขณะใช้แบบประเมิน รวมทั้งให้วิจำรณ์แบบประเมินนั้นด้วย แล้วนำข้อมูลเหล่ ำนั้นมำ
พิจำรณำปรับปรุงแบบประเมิน
2. จัดพิมพ์แบบประเมินกำรปฏิบัติงำนเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์เพื่อนำไปเก็บรวบรวมข้อมูล
3. แบบประเมินการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทาเมนูอาหารสร้างสรรค์
กำรสร้ำงและหำคุณภำพแบบประเมิน มีขั้นตอนดังนี้
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ขั้นการวิเคราะห์
ผู้รำยงำนได้วิเครำะห์จุดประสงค์ เนื้อหำ กิจกรรม ของโครงกำรเพื่อกำหนดรูปแบบและข้อ
คำถำมในเครื่องมือที่จะใช้ ในกำรเก็บข้อมูล
ขั้นการออกแบบ
ผู้รำยงำนได้ศึกษำควำมรู้เกี่ยวกับกำรสร้ำงเครื่องมือในรูปแบบของแบบสอบถำม ทั้งขั้นตอน
กำรสร้ำง หลักในกำรสร้ำง และควำมเชื่อถือได้ของแบบสอบถำมแล้วกำหนดกำรสร้ำงแบบสอบถำมเป็น
แบบมำตรส่วนประมำณค่ำซึ่งมีระดับ ควำมเข้มข้นให้เลือก 5 ระดับ คือ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย
และน้อยที่สุด (บุญชม ศรีสะอำด. 2545 : 66-73)
ขั้นการพัฒนา
ผู้ประเมินได้ดำเนินกำรดังนี้
1. สร้ำงแบบสอบถำมแล้วขั้นต้นให้ครูผู้สอนวิชำภำษำไทยตรวจสอบเกี่ยวกับควำมถูกต้อง
ของกำรใช้ภำษำ ควำมชัดเจนของคำถำม แล้วนำมำแก้ไข
2. นำแบบสอบถำมที่สร้ำงขึ้นให้ผู้เชี่ยวชำญพิจำรณำจำนวน 3 ท่ำน ได้แก่ครูผู้สอนกลุ่ม
สำระกำรงำนอำชีพ ครูผู้สอนกลุ่มสำระสังคมศึกษำ และครูผู้สอนกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ ตรวจสอบควำม
สอดคล้ อ ง ครอบคลุ ม จุ ด ประสงค์ เนื้ อ หำ ตำมโครงกำร แล้ ว จึ ง น ำข้ อ แนะน ำ มำแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง
แบบสอบถำม เช่น ในข้อคำถำมยังไม่เด่นชัดในเรื่องหลั กปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพี ยง และน่ำจะมีข้อ
คำถำมเกี่ยวกับควำมเข้ำใจและกำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรคิดเมนูสร้ำงสรรค์
ขั้นทดลองใช้
1. ทดลองใช้ กั บ กลุ่ ม เล็ ก โดยกำรน ำแบบสอบถำมที่ ส ร้ ำ งขึ้ น ไปใช้ กั บ กลุ่ ม นั ก เรี ย นชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษำที่ ที่ 1 จ ำนวน 10 คน เพื่ อ พิ จ ำรณำควำมชั ด เจน ควำมเป็ น ปรนั ย ของข้ อ ค ำถำมโดยได้
สัมภำษณ์ผู้ที่ตอบคำถำมถึงควำมเข้ำใจของข้อควำมต่ำงๆ ปัญหำที่พบในขณะตอบแบบสอบถำม รวมทั้ง
ให้วิจำรณ์แบบสอบถำมนั้นด้วย แล้วนำข้อมูลเหล่ำนั้นมำพิจำรณำปรับปรุงแบบสอบถำม
2. จัดพิมพ์แบบสอบถำมเพื่อนำไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้รำยงำนได้ดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยดำเนินกำรดังนี้
1. แบบประเมินกำรปฏิบัติงำนเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์ ผู้ประเมินให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกำร
ประเมินผลงำนตนเอง และใช้แบบประเมินนี้ในกำรพัฒนำผลงำน และเป็นคะแนนเก็บหลังเรียน โดย
ประเมิน 3 ครั้ง เป็นกำรประเมินรำยกลุ่มใช้คะแนนครั้งที่ 3 เป็นคะแนนหลังเรียน เก็บข้อมูลจำกนักเรียนที่
เรียนเรื่องเมนูสร้ำงสรรค์ ในรำยวิชำ ง21101 งำนอำหำร ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 จำนวน 36 เมนู จำนวน
นักเรียน 189 คน, วิชำ ง20223 ขนมไทย มัธยมศึกษำปีที่ 2 จำนวน 3 เมนู จำนวนนักเรียน 19 คน,
วิชำ ง20224 อำหำรไทย มัธยมศึกษำปีที่ 3 จำนวน 3 เมนู จำนวนนักเรียน 18 คน และ วิชำ ง30222
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เบเกอรี่1 มัธยมศึกษำปีที่ 4 จำนวน 4 เมนู จำนวนนักเรียน 24 คน รวมจำนวนเมนูทั้งหมด 46 เมนู
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 250 คน
2. แบบประเมินกำรปฏิบัติงำนเมนู อำหำรสร้ำงสรรค์จำหน่ำย ประเมินผลงำนนักเรียน 1 ครั้ง
เมื่อสิ้ น สุ ดโครงกำร ในรำยวิช ำ ง20223 ขนมไทย จำนวน 3 เมนู จำนวนนั กเรียน 19 คน ,วิช ำ ง
20224 อำหำรไทยจำนวน 3 เมนู จำนวนนักเรียน 19 คน, วิชำ ง30222 เบเกอรี่ 1 จำนวน 4 เมนู
จำนวนนักเรียน 24 คน และนักเรียนกลุ่มสนใจ จำนวน 1 เมนู จำนวนนักเรียน 30 คน รวมจำนวนเมนู
ทั้งหมด 11 เมนู รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 103 คน
3. แบบประเมินกำรใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกำรทำเมนู อำหำรสร้ำงสรรค์ใช้ประเมิน
เมื่อสิ้นสุดโครงกำร โดยเก็บข้อมูลจำกนักเรียนที่เรียนเรื่องเมนูสร้ำงสรรค์ ในรำยวิชำ ง21101 งำนอำหำร
ชั้น มัธยมศึกษำปี ที่ 1 จ ำนวนนั กเรีย น 189 คน, วิช ำ ง20223 ขนมไทย มัธ ยมศึกษำปีที่ 2จำนวน
นักเรียน 19 คน , วิชำ ง20224 อำหำรไทย มัธยมศึกษำปีที่ 3 จำนวนนักเรียน 18 คน วิชำ ง30222
เบเกอรี่1 มัธยมศึกษำปีที่ 4 จำนวนนักเรียน 24 คน และนักเรียนกลุ่มสนใจ จำนวน 30 คน รวมจำนวน
ทั้งหมด 250 คน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลมีดังนี้
1. สถิติพื้นฐำนที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่
1.1 ค่ำเฉลี่ย ( X ) คำนวณจำกสูตร (บุญชม ศรีสะอำด. 2545 : 105)
x

x
N

เมื่อ X

แทน ค่ำเฉลี่ยของคะแนน
 X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม
N
แทน จำนวนนักเรียนในกลุ่ม
2. ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) (บุญชม ศรีสะอำด. 2545 : 106)

2

x  x

S.D. 
N 1
เมื่อ S.D.
X
X
N


แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ส่วนเบี่ยงแบนมำตรฐำน
คะแนน
ค่ำเฉลี่ย
จำนวนคะแนนในกลุ่ม
ผลรวม
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เกณฑ์การแปลความหมาย
1. ข้อมูลเกี่ยวกับแบบประเมินกำรปฏิบัติงำนและแบบประเมินกำรใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงในเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์ และแบบประเมินควำมพึงพอใจได้กำหนดน้ำหนักคะแนน และแปล
ควำมหมำยดังนี้
1.1 เกณ์์ค่ำร้อยละ (กระทรวงศึกษำธิกำร. กรมวิชำกำร. 2533 : 45-49)
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
หมำยถึงดีมำก
ร้อยละ 70-79
หมำยถึงดี
ร้อยละ 60-69
หมำยถึงพอใช้
ร้อยละ 40-59
หมำยถึงปรับปรุง
1.2 กำรตัดสินกำรประเมินที่ถือว่ำผ่ำนเกณ์์ พิจำรณำจำกเกณ์์โรงเรียนกำหนดที่
นักเรียนร้อยละ70 ได้ผลคะแนนร้อยละ 70 (ระดับดี)
1.3 น้ำหนักคะแนน มำตรำส่วนประมำณค่ำ
5 หมำยถึง เห็นด้วย / พึงพอใจ / ปฏิบัติมำกที่สุด
4 หมำยถึง เห็นด้วย / พึงพอใจ / ปฏิบัติมำก
3 หมำยถึง เห็นด้วย / พึงพอใจ / ปฏิบัติปำนกลำง
2 หมำยถึง เห็นด้วย / พึงพอใจ / ปฏิบัติน้อย
1 หมำยถึง เห็นด้วย / พึงพอใจ / ปฏิบัติน้อยที่สุด
1.4 เกณ์์ที่ใช้ในกำรแปลควำมหมำย (ฉวีวรรณ พูลทรัพย์. 2544 : 34)
ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมำยถึง ผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำกที่สุด
ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมำยถึง ผลกำรประเมินอยู่ในระดับมำก
ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมำยถึง ผลกำรประเมินอยู่ในระดับปำนกลำง
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมำยถึง ผลกำรประเมินอยู่ในระดับน้อย
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมำยถึง ผลกำรประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด
1.5 กำรตัดสินกำรประเมินที่ถือว่ำผ่ำนเกณ์์ พิจำรณำจำกค่ำ X > 3.00
การเผยแพร่ผลงาน
1. จัดประกวดแข่งขันเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์ในระดับชั้นเรียน และนักเรียนจัดนิทรรศกำร
เมนูอำหำรสร้ำงสรรค์ ในงำนวันบูรณำกำรของโรงเรียน
2. ขั้นเผยแพร่โครงกำร พัฒนำเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้รำยงำนได้ นำผลกำรดำเนินงำนโครงกำร พัฒนำเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง เผยแพร่ดังนี้
2.1 จัดทำแผ่นพับสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำร พัฒนำเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์ ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง แจกเพื่อนครูในโรงเรียน และเพื่อนครูที่เป็นเครือข่ำยทำงวิชำกำร ทั้งใน
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และนอกเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรำย และผู้ปกครองนักเรียนในโครงกำร
2.2 จัดทำเอกสำรรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำร พัฒนำเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์ ตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเผยแพร่ให้กับเพื่อนครูที่เป็นเครือข่ำยทำงวิชำกำร ทั้งในและนอก
โรงเรียน
5.3 เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ http://tc.mengrai.ac.th/supa/home/ “เรียนรู้อำหำรกำรกิน
กับครูสุภำ” ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของผู้รำยงำน
ผลการพัฒนา
1. ผลจำกกำรประเมินเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์ของนักเรียน ที่เรียนเรื่องเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์
ตำรำงที่ 1 ผลจำกกำรประเมินเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์ของนักเรียนจำนวน 46 เมนู จำนวนนักเรียน
ทั้งหมด 250 คน
รำยกำรเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์
จำนวนเมนู
30
9
7
-

ดีมำก
65.21

ระดับคุณภำพ(ร้อยละ)
ดี
พอใช้

ปรับปรุง

19.56
15.25
-

จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำมีนักเรียนสำมำรถคิดประยุกต์ผลงำนเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์ มีระดับผลงำน
อยู่ ร ะดั บ ดี ม ำก ได้ ค ะแนนร้ อ ยละ 80 ขึ้น ไป จ ำนวน 30 เมนู คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 65.21 มี นั ก เรี ย น
สำมำรถคิดประยุกต์ผลงำนเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์มีระดับผลงำนอยู่ระดับดี ได้คะแนนร้อยละ 70-79
จำนวน 9 เมนู คิดเป็นร้อยละ 19.56 และมีนักเรียนสำมำรถคิดประยุกต์ผลงำนเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์มี
ระดับผลงำนอยู่ระดับพอใช้ ได้คะแนนร้อยละ 60-69 จำนวน 7 เมนู คิดเป็นร้อยละ 15.23 เมื่อเทียบ
จำกเกณ์์โรงเรียนกำหนดที่นักเรียนร้อยละ 70 ได้ผลคะแนนร้อยละ 70 (ระดับดี) ถือว่ำผ่ำนเกณ์์
ผลที่พบปรำกฏว่ำ มีนักเรียนสำมำรถคิดประยุกต์ผลงำนเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์อยู่ระดับดี ขึ้นไป จำนวน
39 เมนู คิดเป็นร้อยละ 84.77 สูงกว่ำเกณ์์ที่โรงเรียนกำหนด 14.77 % ที่เป็นเช่นนี้อำจเป็นเพรำะ
นั กเรีย นได้เห็ น ตั วอย่ ำงผลงำนสร้ ำงสรรค์ที่ห ลำกหลำยที่ค รูนำเสนอให้ ดู ซึ่งเป็ น อำหำรที่ ทำได้ง่ำย
ขั้นตอนไม่ซับซอน จึงเกิดควำมรู้สึกอยำกเรียนรู้ ดังนั้นเมื่อครูให้นักเรียนทำกิจกรรมจึงมีควำมตั้งใจใน
กำรทำงำนและปฏิบัติตำมลำดับกำรคิดที่เริ่มจำกเลือกอำหำรเมนูดั้งเดิม วิเครำะห์ส่วนผสม และทดลอง
ทำแล้ววิเครำะห์ผลงำนอย่ำงละเอียดในเรื่องของ ลักษณะ สีสัน รสชำติ จำกนั้นจึงเริ่มคิดประยุกต์ โดย
กำรสำรวจวัตถุดิบที่สำมำรถนำมำเพิ่ม หรือ แทนส่วนผสมเดิม ซึง่ ต้องคำนึงถึงหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง จำกนั้นจึงทดลองทำเมนูอำหำรที่คิดประยุกต์ขึ้นใหม่ อย่ำงน้อย 2 เมนู หลังจำกนั้นจึงเลือก
เมนูที่ดีที่สุด เป็นเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์ของกลุ่ม
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ตำรำงที่ 2 ผลจำกกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนทำเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์จำหน่ำยของนักเรียน
จำนวน 11 เมนู นักเรียนทั้งหมด 103 คน
รำยกำรเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์
จำนวน
8
3
-

ดีมำก
72.73

ระดับคุณภำพ(ร้อยละ)
ดี
พอใช้

ปรับปรุง

27.29
-

จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำมีนั กเรีย นมีรำยได้คนละ 100 บำทขึ้น ไป จำกกำรจำหน่ำยอำหำรเมนู
สร้ ำงสรรค์ โดยผลงำนอยู่ ร ะดับ ดีมำก ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 72.73 และมี
นักเรียนมีรำยได้คนละ 70 บำทขึ้นไป จำกกำรจำหน่ำยอำหำรเมนูสร้ำงสรรค์ โดยผลงำน อยู่ระดับดี ได้
คะแนนร้อยละ 70-79 คิดเป็นร้อยละ 27.27 เมื่อเทียบจำกเกณ์์โรงเรียนกำหนดที่นักเรียนร้อยละ
70 ได้ผลคะแนนร้อยละ 70 (ระดับดี) ถือว่ำผ่ำนเกณ์์ ผลที่พบปรำกฏว่ำ มีนักเรียนปฏิบัติงำนทำ
เมนูอำหำรสร้ำงสรรค์จำหน่ำยมีรำยได้ อยู่ระดับดีขึ้นไป จำนวน 11 เมนู คิดเป็นร้อยละ 100 สูงกว่ำ
เกณ์์ที่โรงเรียนกำหนด 30 % ที่เป็นเช่นนี้อำจเป็นเพรำะนักเรียนมีควำมสนใจและเลือกเรียนด้วย
ควำมสมัครใจ จึงมีควำมใฝ่เรียนรู้ ขยันทดลองทำเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์ และขยันทำจำหน่ำยทั้งใน
เวลำเรียนและวันหยุด
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ตำรำงที่ 3 จำกแบบประเมินกำรใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกำรทำเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์
ของนักเรียน จำนวน 250 คน
รายการ
1. นักเรียนทำขนม/อำหำรให้พอดีกับสมำชิกในกลุ่ม
2. ใช้ของอย่ำงประหยัด คุ้มค่ำทุกครั้ง
3. เลือกทำอำหำร/ขนมที่มีขั้นตอนกำรทำไม่ซับซ้อนเพื่อให้เหมำะกับ
เวลำที่มี
4. กำรทำขนม/อำหำรรับประทำนเองยุ่งยำกแต่ ทำให้เห็นคุณค่ำ
ของตนเอง
5. ภูมิใจในตนเองถึงแม้ผลงำนเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์ที่ทำจะมี
ข้อบกพร่องบ้ำง
6. นักเรียนมีควำมสุขในกำรทำเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์
7. นักเรียนได้ฝึกทักษะกำรวำงแผน กำรจัดกำร และกำรทำงำนอย่ำง
รอบคอบตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
8. นักเรียนคำนึงถึงลักษณะ รสชำติ สีสัน และคุณค่ำของอำหำรที่
ได้รับในกำรคิดประยุกต์เมนูอำหำรสร้ำงสรรค์
9. นักเรียนมีคุณธรรมในเรื่องของควำมอดทน กำรรู้จักให้อภัยซึ่งกัน
และกันในกำรทำงำนที่ผิดพลำด
10. นักเรียนมีควำมเพียรพยำยำมในกำรทดลองทำเมนูอำหำร
สร้ำงสรรค์เพื่อให้ได้ผลงำนที่ดีที่สุด
รวม

N
S.D.
X
250 4.29 0.76
250 4.23 0.86
250 4.41 0.65

แปลผล
มำก
มำก
มำก

250 4.31 0.66

มำก

250 4.52 0.52

มำกที่สุด

250 4.29 0.79
250 4.42 0.63

มำก
มำก

250 4.46 0.68

มำก

250 4.22 0.79

มำก

250 4.05 1.03

มำก

2499 4.32 0.76

มำก

จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำทุกรำยกำรประเมินมีค่ำเฉลี่ย มำกกว่ำ 3.00 ซึ่งถือว่ำผ่ำนเกณ์์ เมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำรำยกำรที่ 5 กำรทำขนม/อำหำรรับประทำนเองยุ่งยำกแต่ ทำให้เห็นคุณค่ำของ
ตนเอง อยู่ระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.52 และเมื่อพิจำรณำโดยรวม อยู่ระดับ มำก มีค่ำเฉลี่ย 4.32 แสดง
ว่ำนักเรียนมีกำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรทำเมนูสร้ำงสรรค์ อยู่ใน ระดับ มำก ที่
เป็นเช่นนี้อำจเป็นเพรำะโรงเรียนได้กำหนดให้ทุกรำยวิชำจัดทำแผนกำรเรียนรู้โดยนำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงมำบูรณำกำรในกำรเรียนกำรสอนจึงทำให้นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถนำ
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรทำเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์ได้ อยู่ในระดับ มำก
สรุปผลการพัฒนา
จำกกำรที่ผู้รำยงำนได้ดำเนินกำรตำมโครงกำร พัฒนำเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์ ของนักเรียนที่เรียน
เรื่อง เมนูอำหำรสร้ำงสรรค์ จำนวน 4 รำยวิชำ ได้แก่ วิชำ ง21101 งำนอำหำร ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 วิชำ
ง20223 ขนมไทย มัธยมศึกษำปีที่ 2 วิชำ ง20224 อำหำรไทย มัธยมศึกษำปีที่ 3 วิชำ ง30222
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เบเกอรี่1 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 และนักเรียนกลุ่มสนใจ รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 250 คน ซึ่งสรุปผล
กำรดำเนินโครงกำรได้ ดังนี้
1. ผลจำกกำรประเมินเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์ของนักเรียนที่เรียน เรื่อง เมนูอำหำรสร้ำงสรรค์ มี
นักเรียนจำนวนทั้งหมด 250 คน นักเรียนผลิตเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์ได้ทั้งหมดจำนวน 46 เมนู และเป็น
ผลงำนที่มีคุณภำพระดับดีขึ้นไป จำนวน 39 เมนู ซึ่งเป็นผลที่สูงกว่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ โดยมีจำนวนนักเรียน
สูงกว่ำเป้ำหมำย 50 คน และมีจำนวนเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์ที่มีคุณภำพ ระดับดีขึ้นไป สูงกว่ำเป้ำหมำย
4 เมนู ที่เป็นเช่นนี้อำจเป็นเพรำะนักเรียนได้เห็นตัวอย่ำงผลงำนสร้ำงสรรค์ที่หลำกหลำยที่ครูนำเสนอให้ดู
ซึ่งเป็ น อำหำรที่ทำได้ง่ำยขั้น ตอนไม่ซับซ้ อน จึงเกิดควำมรู้สึกอยำกเรียนรู้ ดังนั้นเมื่อครูให้ นักเรียนทำ
กิ จ กรรมจึ งมี ค วำมตั้ งใจในกำรท ำงำนและปฏิ บั ติ ต ำมล ำดั บ กำรคิ ด ที่ เริ่ ม จำกเลื อ กอำหำรเมนู ดั้ งเดิ ม
วิเครำะห์ส่วนผสม และทดลองทำแล้ววิเครำะห์ผลงำนอย่ำงละเอียดในเรื่องของ ลักษณะ สีสัน รสชำติ
จำกนั้ น จึงเริ่มคิดประยุ กต์ โดยกำรส ำรวจวัต ถุดิ บ ที่ ส ำมำรถนำมำเพิ่ ม หรือ แทนส่ ว นผสมเดิม ซึ่งต้อ ง
คำนึงถึงหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง จำกนั้นจึงทดลองทำเมนูอำหำรที่คิดประยุกต์ขึ้นใหม่ อย่ำงน้อย
2 เมนู หลังจำกนั้นจึงเลือกเมนูที่ดีที่สุด เป็นเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์ของกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีอูต้ำ
(AUTA)ที่ มี แ นวคิ ดว่ ำควำมคิ ดสร้ ำงสรรค์ นั้ น มี อยู่ ในมนุ ษ ย์ ทุ ก คนและสำมำรถพั ฒ นำให้ สู ง ขึ้ น ได้ เมื่ อ มี
สภำพแวดล้อมที่เอื่อยอำนวย
2. ผลจำกกำรประเมิ น กำรปฏิ บั ติ ง ำนท ำเมนู อ ำหำรสร้ ำ งสรรค์ จ ำหน่ ำ ยของนั ก เรี ย น
จำนวน 11 เมนู นักเรียนทั้งหมด 103 คน มีนักเรียนปฏิบัติงำนทำเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์จำหน่ำยมีรำยได้
(กำไร) ตั้งแต่คนละ 70 – 100 บำท อยู่ระดับดีขึ้นไป จำนวน 11 เมนู คิดเป็นร้อยละ 100 สูงกว่ำ
เกณ์์ที่โรงเรียนกำหนด 30 % ที่เป็นเช่นนี้อำจเป็นเพรำะนักเรียนมีควำมสนใจและเลือกเรียนด้วยควำม
สมัครใจ จึงมีควำมใฝ่เรียนรู้ ขยันทดลองทำเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์ และขยันทำจำหน่ำยทั้งใน เวลำเรียน
และวันหยุด
3. จำกแบบประเมินกำรใช้ห ลั กปรัช ญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกำรทำเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์
ของนักเรียน จำนวน 250 คน โดยรวมนักเรียนมีกำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรทำ
เมนูอำหำรสร้ำงสรรค์อยู่ระดับ มำก มีค่ำเฉลี่ย 4.32 ที่เป็นเช่นนี้อำจเป็นเพรำะผู้รำยงำนได้เน้นย้ำอธิบำย
ยกตัวอย่ำงของกำรบูร ณำกำรกิจกรรมกำรเรียนที่สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงทุกครั้ง
และมีแผนภูมิหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง(สำมห่วง 2 เงื่อนไข) ติดไว้ในห้องเรียนที่นักเรียนสำมำรถ
มองเห็ น ได้ ชัดเจน และโรงเรี ย นได้กำหนดให้ ทุก รำยวิช ำจัดท ำแผนกำรเรียนรู้โดยนำหลั ก ปรัช ญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงมำบูรณำกำรในกำรเรียนกำรสอนตำมควำมเหมำะสม จึงทำให้นักเรียนมีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ และสำมำรถนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรทำเมนูอำหำรสร้ำงสรรค์ได้ อยู่ใน
ระดับ มำก
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