
1 
 

 
 
 
 

 
การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเปน็สำคัญ   
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิริง  และสามารถนำไป 
      ประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ 

   จัดการเรียนรู้ 
 

ประจำเดือน พฤศจิกายน  
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 

รายวิชา การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ง 30274)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 

 
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
รวบรวมโดย  

นางสาวอมรนารี  ปินปันคง  
ตำแหน่งครู  

 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวยีงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  15  (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ต. เวียง อ.เชียงแสน   จ.เชียงราย 
ที ่              /    2564          วันที่  5  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.  2564 
 
เรื่อง   การรายงานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที ่3   
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์   15   (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
 

ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ได้กำหนดให้ครูผู้สอน
รายงานการปฏิบัติตามาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA  ในมาตรฐานที่ มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่ 
33.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไ ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ นั้น   

บัดนีข้้าพเจ้าได้ดำเนินการตามแผนงานดังกล่าวข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว    จึงไดร้ายงานการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไ ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ 

      
จึงรายงาน มาเพ่ือทราบ  

            ลงชื่อ       อมรนาร ี
                                       (นางสาวอมรนารี  ปินปันคง) 
                                                 ตำแหน่ง ครู  
 
 ความคิดเห็นผู้อำนวยการสถานศึกษา 
............................................................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................
................................................................................................................................................................... ............................
....................................................................................................... ........................................................................ 

       

 ลงชื่อ  
                               (นายกัมพล  ไชยนันท์) 

                        ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
                                       โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
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การรายงานการพัฒนาคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3   
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
1.   สภาพปัญหาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้การจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชา  การบริหารอาหารและเครื่องดื่ม (ง30724) ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้หลากหลาย
ภายใต้สังคมการเว้นระยะห่างและเพ่ือให้ไดผ้ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี  โดยไดใ้ช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ On-Site 
, On-hand , On-demand และ On-line ประกอบกับเป็นวิชาที่ต้องฝึกปฏิบัติ ดังนั้นครูผู้สอนจึงต้องวางแผนและจัด
กระบวนการสอนที่ยืดหยุ่น  เพ่ือผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในการมีงานทำมีอาชีพอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน 
การพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/6 
สาระท่ี 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว  

มาตรฐาน ง1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการ
ทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว  
สาระท่ี ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี  

มาตรฐาน ง ๒.๑ เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือ วิธีการ 
ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีใน ทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม 
และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ ยั่งยืน  
สาระท่ี ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

มาตรฐาน ง ๓.๑ เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การ
สื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม  
สาระท่ี ๔ การอาชีพ  

มาตรฐาน ง ๔.๑ เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ พัฒนา
อาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  
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ตัวช้ีวัดรายวิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ที่ต้องพัฒนา 
มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 

ง 1.1 ม.5/1 อธิบายวิธีการทำงานเพ่ือการดำรงชีวิต 
ง 1.1 ม.5/2 สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะการทำงานร่วมกัน 
ง 1.1 ม.5/3 มีทักษะการจัดการในการทำงาน 
ง 1.1 ม.5/4 มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน 
ง 1.1 ม.5/5 มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพ่ือการดำรงชีวิต 
ง 1.1 ม.5/6 มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน 
ง 1.1 ม.5/7 ใช้พลังงาน  ทรัพยากร ในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน  เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ง 2.1 ม.5/5 เลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม  และมีการจัดการสิ่งของ

เครื่องใช้ด้วยการแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ 
ง 4.1 ม. 5/1 อภิปรายแนวทางเข้าสู่อาชีพที่สนใจ 
ง 4.1 ม. 5/2 เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ 
ง 4.1 ม. 5/3 มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ 
ง 4.1 ม. 5/4 มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ 

 
การดำเนินการพัฒนาด้วยกระบวนการพัฒนางาน PDCA   

1. PLAN 
1.1 วางแผนการจัดการเรียนการสอน  จัดทำโครงสร้างรายวิชา คำอธิบายรายวิชา  แผนการวัดและประเมินผล

จัดทำหน่วยการเรียนรู้  และกำหนดการสอน 
1.2 วางแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1.3 วางแผนการจัดการรูปแบบการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 ที่หลากหลาย

เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของโรงเรียน เช่น On-Site , On-hand , On-demand และ 
On-line 

2. DO 
2.1 ให้นักเรียนศึกษา  ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่นจาก คลิปวีดีโอต่างๆ สื่อออนไลน์ ผู้มีความ

ชำนาญฯลฯ 

2.2 นักเรียนทำแบบฝึกหัดใบงานที่ 1 

 
3. CHECK 

3.1 นักเรียนนำเสนอชิ้นงาน 
3.2 ครูและนักเรียน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

4. ACT 
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พบว่า ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และทำความเขา้ใจเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการ

บริการอาหารและเครื่องดื่ม  ความสำคัญของการให้บริการ  และแนวทางการทีค่วรปฏิบัติในการให้บริการได้ในระดับดี  
ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นให้ความสนใจในเรื่องที่เรียน มีความใฝ่เรียนรู้และอยากท่ีจะลงมือปฏิบัติด้วยตนเองโดย
คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า   
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ระดับการประเมินมาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
 

ตัวบ่งชี้ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ด ี ปานกลาง กำลังพัฒนา 

 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

  ✓   

 3.2 ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  ✓   

 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ✓    
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 ✓    

 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ จัดการเรียนรู้ 

 ✓    

 
 

สอดคล้องกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding :MOU) ดังนี้ 

❑ 1. การน้อมนําพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ  

 2. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อําเภอเชียงแสน  

❑ 3. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  

❑ 4.การพัฒนาผู้เรียนเป็นเด็กดีตามพระบรมราชโชบายรัชกาลที่ 9  

 5. การขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพและการเรียนรู้ฐานดิจิทัล แพลตฟอร์ม  

 6. การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (3R 8C 2L)  

 7. การปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)  

❑ 8. การสืบค้นข้อมูลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนพัฒนารายบุคคล (ID-Plan)  

❑ 9 การส่งเสริมจิตอาสาแก่นักเรียนและตนเอง  

 10.การรายงานผลการใช้แผนจัดการเรียนรู้ 
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ภาพประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยที่ 1 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
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