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คำนำ 
  

สถาบัน กศน. ภาคเหนือ ได้จัดทำโครงการประกวดสื่อนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ 
(Innovation for Online Learning System Contest) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
คัดเลือกผลงานการพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ ในระบบออนไลน์ที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี และเพื่อให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. ในเขตภาคเหนือ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงาน
นวัตกรรมต้นแบบที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางวิชาการและเป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระบบ
ออนไลน์ ซึ่งการประกวดนวัตกรรมดังกล่าวจะมี ๓ ประเภท คือ ๑) นวัตกรรมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบ
ออนไลน์ ๒) นวัตกรรมการจัดการศึกษาต่อเนื่องในระบบออนไลน์ และ ๓) นวัตกรรมระบบช่วยเหลือผู้เรียนผ่าน
ระบบออนไลน์ 

ในการจัดทำเอกสารประกอบการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ (Innovation for 
Online Learning System Contest) ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่องนวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์วิชา
สมุนไพรพ้ืนบ้านกับการดูแลสุขภาพนี้ คณะผู้จัดทำได้เรียบเรียงข้อมูลไว้เป็นลำดับ เพื่อให้ง่ายต่อการประเมิน และ
ไดแ้นบเอกสารผลการพัฒนานวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์วิชาสมุนไพรพ้ืนบ้านกับการดูแลสุขภาพ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ตามหัวข้อการประเมิน ไว้ในสื่อออนไลน์ RQ Code เพ่ือยืนยัน
ความถูกต้องตามท่ีได้แสดงข้อมูลไว้ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลในเอกสารฉบับนี้จะเป็นข้อมูลช่วยให้ท่านคณะกรรมการได้นำมาพิจารณาในการ
ให้คะแนนได้อย่างเหมาะสม หากมีข้อเสนอแนะใด ๆ ผู้จัดทำยินดีน้อมรับเพ่ือนำไปปรับปรุงพัฒนาตนเองต่อไป 
และขอความเมตตาท่านคณะกรรมการ และขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ 

 
            คณะผู้จัดทำ 
                 มีนาคม 256๕ 
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สารบัญ 
 
รายการ/ข้อมูลการประเมิน        หน้า 
คำนำ               ก 
สารบัญ               ข 
แบบส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในระบบออนไลน์       1 
 ประเภทท่ี 1 นวัตกรรมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบออนไลน์      3   

1.  เนื้อหา (Content)          3 
2. การออกแบบระบบการเรียนการสอน (Instructional Design)     9 
๓. เทคนิคการออกแบบหน้าจอ (User Interface Design)    15 
4. ผลที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน        18 

ภาคผนวก 
 ผลการพัฒนานวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์วิชาสมุนไพรพ้ืนบ้านกับการดูแลสุขภาพ 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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แบบส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ 

(Innovation for Online Learning System Contest) 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 
ประเภทท่ี 1 นวัตกรรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบออนไลน์ 
ประเภทท่ี 2 นวัตกรรมการจัดการศึกษาต่อเนื่องในระบบออนไลน์ 
ประเภทท่ี 3 นวัตกรรมระบบช่วยเหลือผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์ 

 
1. ชื่อผลงาน นวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์วิชาสมุนไพรพ้ืนบ้านกับการดูแลสุขภาพ                             . 
2. ชื่อผู้พัฒนา 

1. นางสร้อยสุวรรณ  เตชะธิ  ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบลหนองหล่ม                 . 
2. นางวรินทร์ศิญา ถาน้อย  ตำแหน่ง           ครู กศน.ตำบลเวียงตาล                  . 
3. นายมณเฑียร นันทะศรี  ตำแหน่ง           ครู กศน.ตำบลห้างฉัตร                   . 
เบอร์มือถือ (ผู้ส่งผลงาน 1 คน) 087-6567547                                                         . 
E-Mail  suwan100924@gmail.com  ID Line      0875760769            . 

3. ชื่อสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร                    .                               
อำเภอ/เขต    ห้างฉัตร  จังหวัด            ลำปาง                                        . 

4. การเข้าถึงผลงานในระบบออนไลน์ (URL และ QR Code) 
     ห้องเรียนออนไลน์รายวิชาสมุนไพรพ้ืนบ้านกับการดูแลสุขภาพ กศน.อำเภอห้างฉัตร 
 
 
 
 
5. Username และ Password สำหรับครูและผู้เรียน (ถ้ามี) เพื่อให้คณะกรรมการเข้าตรวจสอบผลงาน 

5.1 ครู Username    Password                                                         . 
5.2 ผู้เรียน Username   Password                                                         . 
 

6. การตั้งชื่อไฟล์ 
- ประเภทท่ี 1  ชื่อไฟล์ ขึ้นต้นด้วยเลข 1_ตามด้วยชื่อเจ้าของผลงาน วงเล็บชื่อจังหวัด 

       ตัวอย่างเช่น : 1_ณิชากร (ลำปาง) 
- ประเภทท่ี 2  ชื่อไฟล์ ขึ้นต้นด้วยเลข 2_ตามด้วยชื่อเจ้าของผลงาน วงเล็บชื่อจังหวัด 

ตัวอย่างเช่น 2_ณิชากร (ลำปาง) 
- ประเภทท่ี 3  ชื่อไฟล์ ขึ้นต้นด้วยเลข 3_ตามด้วยชื่อเจ้าของผลงาน วงเล็บชื่อจังหวัด  

ตัวอย่างเช่น 3_ณิชากร (ลำปาง) 

 √ 
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ทั้งนี้ ให้ส่งแบบล่งผลงานเข้าประกวด ๆ และคำแนะนำหรือวิธีการใช้งานระบบการเรียนออนไลน์ ใน
รูปแบบเอกสารรูปเล่ม และไฟล์ PDF ให้สำนักงาน กศน. จังหวัด สถานศึกษาขึ้นตรง เพ่ือทำการคัดเลือกในระดับ
จังหวัด ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 
 
หมายเหตุ การส่งผลงาน ผู้ส่งผลงานยินยอมสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลผลงานให้แก่คณะกรรมการผู้ตรวจผลงาน 
 
 
 
ลงชื่อ    ผู้ส่งผลงาน   ลงชื่อ    ผู้รับรอง 
         (นางสร้อยสุวรรณ เตชะธิ)           (นางรสาพร  หม้อศรีใจ) 
          ตำแหน่งครู กศน.ตำบล             ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง 

     ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร 
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ประเภทท่ี 1 นวัตกรรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบออนไลน์ 
หลักเกณฑ์การพิจารณา (๑๕๐ คะแนน) 
รอบคัดเลือก ๑๐๐ คะแนน 
 

ที ่ หลักเกณฑ์การพิจารณา ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

1 เนื้อหา (Content) ๓๐ คะแนน 
1.1 มีความเหมาะสม 

สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ตัวชี้วัดและคำอธิบาย
รายวิชา (๑๐ คะแนน) 

       นวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์วิชาสมุนไพร
พ้ืนบ้านกับการดูแลสุขภาพ ได้จัดทำขึ้นโดยการ
ประชุมร่วมกับคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอห้างฉัตร 
โดยการนำรายวิชาพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านกับการดูแล
สุขภาพ ทช33056 มาพัฒนาเพ่ิมเติมให้มีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด คำอธิบาย
รายวิชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับ
ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังนี้ 
หลักการ 
 เป็นหลักสูตรที ่มีจุดมุ ่งหมายในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้  ความเข้าใจมีทักษะเกี่ยวกับพืช
สมุนไพรบ้านแต่ละชนิดในชุมชน มาใช้ในการป้องกัน 
และดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวให้มีสุขภาพกาย
ที่ดี สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเอง และสามารถ
สืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำยาสมุนไพรได้ 
 
จุดประสงค์ 
1.  มีความรู ้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
2.  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้าน 

ประโยชน์สรรพคุณของสมุนไพรพื้นบ้าน 
3.  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จาก

สมุนไพรพ้ืนบ้าน 
4.  ส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องการสืบสานอนุรักษ์

ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำยาสมุนไพร 

- โครงสร้างหลักสูตร 
- แผนการสอน 

 
โครงสร้างหลักสูตร 

แผนการสอน 
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ที ่ หลักเกณฑ์การพิจารณา ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

5.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชมุชนมีส่วนร่วมในการ
ดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 

 

โครงสร้าง 
เรื่องท่ี  1   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เรื่องท่ี  2   สมุนไพรพ้ืนบ้าน ประโยชน์สรรพคุณของ

สมุนไพรพ้ืนบ้าน 
เรื่องท่ี  3   แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำยา

สมุนไพร   
เรื่องท่ี  4   ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพ้ืนบ้าน 
เรียนที่ 5   การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษา

สุขภาพของคนในชุมชน 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 
1. รู้ เข้าใจ ตระหนักและเห็นคุณค่าปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงยอมรับ ประยุกต์ใช้ในชุมชนและมี
ค ุ ้มก ันในการดำเน ินช ีว ิต และการอยู ่ร ่วมกันใน
ครอบครัวชุมชนและสังคม อย่างสันติสุข สร้างความ
ร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 

2. รู้และเข้าใจ มีคุณธรรมจริยธรรม เจตคติที่ดี มี
ทักษะในการ ป้องกัน ดูแลสุขภาพ และสร้างเสริมการ
มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีปฏิบัติจนเป็นกิจนิสัย ตลอดจน
สนับสนุนให้ช ุมชนมีส ่วนร่วมในการส่งเสริมด้าน
สุขภาพพลานามัยและ สืบสานเรียนรู ้อนุร ักษ์ภ ูมิ
ปัญญาทอ้งถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป 
 
ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 
1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สมุนไพรพื้นบ้าน ประโยชน์สรรพคุณของสมุนไพร

พ้ืนบ้าน 
3. แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำยาสมุนไพร   
4. ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพ้ืนบ้าน 
5. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาสุขภาพ

ของคนในชุมชน 
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ที ่ หลักเกณฑ์การพิจารณา ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
         จัดให้ผู้เรียนได้ศึกษารู้และฝึกประสบการณ์ใน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สมุนไพรพื้นบ้าน 
ประโยชน์สรรพคุณของสมุนไพรพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพรพื้นบ้าน แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การทำยาสมุนไพร การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ดูแลรักษาสุขภาพของคนในชุมชน โดยศึกษาเรียนรู้
จากสื ่อหนังสือ ใบความรู ้ ใบงาน สื ่ออินเตอร์เน็ต 
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนายสวัสดิ์ คุณชมภู หรือ
หมอจันทร์ หมอพ้ืนบ้าน และกรรมการผู้ทรงวุฒิระดับ
จังหวัด ด้านแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
และครูภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา จังหวัดลำปาง การ
อภิปรายแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ระหว่างผู ้เรียนและภูมิ
ป ัญญาท้องถิ ่น  ทดลอง ฝึกปฏิบัต ิ ทำโครงงาน/
ผลงาน/ชิ้นงานจากสมุนไพร และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการดูแลสุขภาพการพัฒนาตนเอง ชุมชน    

 
การวัดและประเมินผล 

- การทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
- การสังเกตพฤติกรรม 
- ผลงาน/ชิ้นงาน 
- การประเมินตามสภาพจริง 
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1.2 มีความถูกต้องตามหลัก
วิชาการและเป็นปัจจุบัน 
(๑๐ คะแนน)  

       นวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์วิชาสมุนไพร
พ้ืนบ้านกับการดูแลสุขภาพ ได้ดำเนินการจัดทำ
หลักสูตรและแผนการสอนครบตามหลักวิชาการ และ
มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะ
สถานการณ์โรคติดเชื้อ โควิด-19  ดังนี้ 
 
หลักการเขียนหลักสูตรประกอบด้วย 

1. วัตถุประสงค์ (Objective) 
2. ประสบการณ์การเรียนรู้ (Learning  

experience) 
3. การประเมินผล (Evaluation) 

 
หลักการ 
 เป็นหลักสูตรที ่มีจุดมุ ่งหมายในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้  ความเข้าใจมีทักษะเกี่ยวกับพืช
สมุนไพรบ้านแต่ละชนิดในชุมชน มาใช้ในการป้องกัน 
และดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวให้มีสุขภาพกาย
ที่ดี สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเอง และสามารถ
สืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำยาสมุนไพรได้ 
 
จุดประสงค์ 
1.  มีความรู ้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
2.  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้าน 

ประโยชน์สรรพคุณของสมุนไพรพื้นบ้าน 
3.  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จาก

สมุนไพรพ้ืนบ้าน 
4.  ส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องการสืบสานอนุรักษ์

ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำยาสมุนไพร 
5.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชมุชนมีส่วนร่วมในการ

ดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 
 

 

- แผนการสอน 
- เนื้อหาวิชาเรียน 
- ห้องเรียนออนไลน์

รายวิชาสมุนไพร
พ้ืนบ้านกับการดูแล
สุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการสอน 

รูปห้องเรียนออนไลน์ 
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โครงสร้างเนื้อหา 
เรื่องท่ี  1   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เรื่องท่ี  2   สมุนไพรพ้ืนบ้าน ประโยชน์สรรพคุณของ

สมุนไพรพ้ืนบ้าน 
เรื่องท่ี  3   แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำยา

สมุนไพร   
เรื่องท่ี  4   ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพ้ืนบ้าน 
เรียนที่ 5   การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษา

สุขภาพของคนในชุมชน 
 
กระบวนการเรียนรู้ 
 ศึกษาค้นคว้าสื่อเอกสาร หนังสือเรียน 
อินเตอร์เน็ต อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู ศึกษาจาก
แหล่งเรียนรู้ ผู้รู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สาธิต ทดลอง ฝึก
ปฏิบัติ  วิเคราะห์ ตรวจสอบ บันทึก สรุปผล ประเมิน
ตนเอง และการจัดทำโครงงาน  ผลงาน/ชิ้นงาน การ
จัดแสดงนิทรรศการ ฯลฯ 
 
สื่อการเรียนรู้ 

- สื่อการเรียนรู้จากหนังสือเรียน 
- ใบความรู้/ใบงาน 
- สื่ออินเตอร์เน็ต 
- แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- วัสดุ อุปกรณ์การเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติจริง 

 
แหล่งการเรียนรู้ 
  นายสวัสดิ์ คุณชมภู หรือหมอจันทร์ หมอ
พ้ืนบ้าน และกรรมการผู้ทรงวุฒิระดับจังหวัด ด้าน
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และครูภูมิ
ปัญญาพ้ืนบ้านล้านนา จังหวัดลำปาง  
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วัดและประเมินผล 
- การทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
- การสังเกตพฤติกรรม 
- ผลงาน/ชิ้นงาน 
- การประเมินตามสภาพจริง 
 

1.3 สนับสนุนความก้าวหน้า
และเพ่ิมพูนความรู้ให้กับ
ผู้เรียน (1๐ คะแนน) 

       นวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์วิชาสมุนไพร
พ้ืนบ้านกับการดูแลสุขภาพ ได้มีการจัดทำห้องเรียน
ออนไลน์ Google Site มีสื่อการสอนออนไลน์ต่าง ๆ
ดังนี้ 

- แบบลงเวลาเรียน 
- เกมทดสอบความรู้ 
- แบบทดสอบก่อนเรียน 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 
- แบบทดสอบหลังเรียน 
- ใบเกียรติบัตรออนไลน์ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

     เพ่ือกระตุ้น และเพ่ิมพูนความรู้ให้กับผู้เรียน ซึ่ง
ผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนได้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา  
นอกจากสื่อการสอนห้องเรียนออนไลน์ แล้ว ครู ได้มี
การสอนในภาคปฏิบัติ การศึกษาเรียนรู้จริงในฐานการ
เรียนรู้ ณ แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านสมุนไพร 

- ลูกประคบสมุนไพร 
- น้ำมันไพล 
- แคปซูลฟ้าทะลายโจร 

นอกจากการศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
แล้วครูได้จัดทำสื่อการสอนที่หลายหลายต่าง ๆ ดังนี้ 

- แผ่นพับความรู้ 
- หนังสือความรู้สมุนไพรพ้ืนบ้าน 
- สมุนบันทึกการเรียนรู้ 
- คลิปวีดีทัศน์การเรียนรู้เรื่อง 

• ยาฝน 
• ยาหม้อ (ยาต้ม) 

- ห้องเรียนออนไลน์
รายวิชาสมุนไพร
พ้ืนบ้านกับการดูแล
สุขภาพ 

- สื่อการสอนออนไลน์ 
• เกมทดสอบ

ความรู้ 
• แบบทดสอบ

ก่อนเรียน-หลัง
เรียน 

• แบบฝึกหัด  
ท้ายบท 

• แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

• คลิปวีดีทัศน์ 
- คลังสื่อออนไลน์ 
- สื่อการสอนฐานการ

เรียนรู้การปฏิบัติจริง 
- เกียรติบัตรออนไลน์ 
- ผลงานผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 

ห้องเรียนออนไลน ์
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• ลูกประคบสมุนไพร 
• น้ำมันไพล 
• ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร 

       และในกิจกรรมการเรียนรู้ ครูได้มอบหมายให้
ผู้เรียนไปศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ิมเติมแหล่งเรียนรู้
ใกล้ของผู้เรียน โดยการทำรายงานเรื่องสมุนไพรพ้ืน
ใกล้ และทำสื่อคลิปวีดีทัศน์การเรียนรู้เรื่องสมุนไพร
ใกล้ตัว เพือ่ให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
ได้สนุกกับการเรียน และกิจกรรมมีกิจกรรมที่
หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนไม่เบื่อ นอกจากนี้ผู้เรียนที่
เรียนครบจบตามหลักสูตร จะได้ใบเกียรติบัตรเพื่อเป็น
การแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 การออกแบบระบบการเรียนการสอน (Instructional Design) ๓๐ คะแนน 
2.1 มีคำแนะนําการใช้ระบบ

การเรียนรู้ (๕ คะแนน 
       นวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์วิชาสมุนไพร
พ้ืนบ้านกับการดูแลสุขภาพได้มีการจัดทำคำชี้แจง 
คำแนะนำการใช้ระบบการเรียนรู้ก่อนเข้าสู่เนื้อหาวิชา
เรียน และมีสารบัญบทเรียนแต่ละบท เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถเข้าใช้บริการได้ง่าย  

- ห้องเรียนออนไลน์
รายวิชาสมุนไพร
พ้ืนบ้านกับการดูแล
สุขภาพ 

- คำแนะนำ คำชี้แจง
การใช้ระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกมทดสอบความรู ้

คลังส่ือออนไลน์ 

ห้องเรียนออนไลน ์
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2.2 มีระบบการลงทะเบียน 
(๕ คะแนน)  

       นวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์วิชาสมุนไพร
พ้ืนบ้านกับการดูแลสุขภาพ ได้จัดทำบัญชีลงเวลาเรียน 
โดยให้ผู้เรียนเข้าลงเวลาเรียนทุกครั้งที่เข้าไปเรียนใน
ห้องเรียนออนไลน์ 
 
 
 
 
 

- ห้องเรียนออนไลน์
รายวิชาสมุนไพร
พ้ืนบ้านกับการดูแล
สุขภาพ 

- บัญชีลงทะเบียน
เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 มีกระบวนการจัดการ
เรียนรู้เป็นไปตามลำดับ
และครบถ้วน โดยมี
เนื้อหา กิจกรรมการ
เรียนรู้และการวัดผล
ประเมินผล (๕ คะแนน)  

       นวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์วิชาสมุนไพร
พ้ืนบ้านกับการดูแลสุขภาพ มีกระบวนการจัดการ
เรียนรู้เป็นไปตามลำดับและครบถ้วน โดยมีเนื้อหา 
กิจกรรมการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลดังนี้ 
รายละเอียดเนื้อหา 
-เกมความรู้เรื่องสมุนไพรพื้นบ้าน 
-แบบทสอบก่อนเรียน 
 
 
 
 

- ห้องเรียนออนไลน์
รายวิชาสมุนไพร
พ้ืนบ้านกับการดูแล
สุขภาพ 

- แบบลงเวลาเรียน 
- เกมทดสอบความรู้ 
- แบบทดสอบก่อน

เรียน 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 
- แบบทดสอบหลัง

เรียน 

ห้องเรียนออนไลน ์

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ 
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เนื้อหารายวิชาสมุนไพรพื้นบ้านกับการดูแลสุขภาพ 
บทที่ 1.หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
       1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 
เงื่อนไข 

 - ความพอประมาณ 
 - ความมีเหตุผล 
 - ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 - เงื่อนไขความรู้ 
 - เงื่อนไขคุณธรรม                       

       2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต   
-แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 
 

บทที่ 2 สมุนไพรพื้นบ้าน ประโยชน์สรรพคุณของ
สมุนไพรพื้นบ้าน  
   1. ความหมายความสำคัญของสมุนไพรพ้ืนบ้าน 
   2. ประเภทของสมุนไพรพื้นบ้าน 
   3. ประโยชนส์รรพคุณของสมุนไพรพ้ืนบ้าน 
       - ทางอาหาร 
       - ทางยา 
        - ทางเวชสำอาง 
-แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 
 

บทที่ 3 แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำยา
สมุนไพร 
    1. ความหมายความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นการทำยาสมุนไพร 
    2. ประวัติความเป็นมาของภูมิปัญญาท้องถิ่นการ
ทำยาสมุนไพร 
    3. การอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำยา
สมุนไพร 
        - ยาหม้อ 
        - ยาฝน 
-แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3 

- ใบเกียรติบัตร
ออนไลน์ 

- แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องเรียนออนไลน ์

แบบทดสอบก่อนเรียน 

แบบฝึกท้ายบทที่ 1 

แบบฝึกท้ายบทที่ 2 



12 

 

ที ่ หลักเกณฑ์การพิจารณา ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

บทที่ 4 ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพื้นบ้าน 
    1. ลูกประคบสมุนไพร 

- ความหมายความสำคัญของลูกประคบ 
- ขั้นตอนการทำลูกประคบ 
- การบำบัด/รักษาโรค ด้วยลูกประคบ 

    2. น้ำมันไพร  
- ความหมายความสำคัญของน้ำมันไพร 
- ขั้นตอนการทำยาน้ำมันไพร 
- การบำบัด/รักษาโรค ด้วยน้ำมันไพร 

    3. ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร 
- ความหมายความสำคัญของยาแคปซูลฟ้า

ทะลายโจร 
- ขั้นตอนการทำยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร 
- การบำบัด/รักษาโรค ด้วยยาแคปซูลฟ้า

ทะลายโจร 
-แบบฝึกหัดท้ายบทที ่4 
 
บทที่ 5 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษา
สุขภาพของคนในชุมชน  
   1. การดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน 
   2. ขั้นตอนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพของชุมชน 
   3. บทบาทของประชาชนในชุมชน 
-แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 
-แบบทดสอบหลังเรียน 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝึกท้ายบทที่ 3 

แบบฝึกท้ายบทที่ 4 

แบบฝึกท้ายบทที่ 5 

แบบทดสอบหลังเรียน 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
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2.4 มีการใช้สื่อที่หลากหลาย
ที่สอดคล้องกับเนื้อหา
และดึงดูดความสนใจ
ของผู้เรียน (๕ คะแนน) 

        นวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์วิชาสมุนไพร
พ้ืนบ้านกับการดูแลสุขภาพได้จัดทำสื่อการสอนที่
หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาและเหมาะสมกับ
ผู้เรียน มีการสรุปเนื้อหาในรูปแบบ Infographic ที่มี
รูปแบบสวยงามน่าสนใจ เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ 
และผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดสื่อได้  
       มีการนำภาพการเรียนรู้ คลิปวีดีทัศน์การเรียนรู้ 
เกมทดสอบความรู้ มาประกอบในเนื้อหาห้องเรียน
ออนไลน์เพ่ือดึงดูดให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ 
และสนุกในการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. สื่อหนังสือเรียนรายวิชาสมุนไพรพื้นบ้านกับ
การดูแลสุขภาพ 

2. สื่อห้องเรียนออนไลน์รายวิชาสมุนไพร
พ้ืนบ้านกับการดูแลสุขภาพ 

3. คลังความรู้สมุนไพรพ้ืนบ้าน 
4. สื่อการสอนแบบต่าง ๆ ดังนี้ 
- แบบลงเวลาเรียน 
- เกมทดสอบความรู้ 
- แบบทดสอบก่อนเรียน 
- แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 – 5 
- แบบทดสอบหลังเรียน 
- ใบเกียรติบัตรออนไลน์ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
5. สื่อความรู้แผ่นพับความรู้ 
6. สื่อหนังสือความรู้เรื่องสมุนไพรพื้นบ้าน 
7. สื่อสมุนบันทึกการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน 
8. คลิปวีดีทัศน์การเรียนรู้เรื่อง 

- ยาฝน 
- ยาหม้อ (ยาต้ม) 
- ลูกประคบสมุนไพร 
- น้ำมันไพล 
- ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร 

9. สื่อการปฏิบัติจริง ฐานการเรียนรู้ 

- สื่อการสอนหนังสือ
เรียนวิชาสมุนไพร
พ้ืนบ้านกับการดูแล
สุขภาพ 

- สื่อการสอนออนไลน์ 
- คลังความรู้ออนไลน์ 
- คลิปวีดีทัศน์ความรู้ 
- ฐานการเรียนรู้ 

• ลูกประคบ 
• น้ำมันไพล 
• แคปซูลฟ้า

ทะลายโจร 
- แหล่งเรียนรู้บ้าน

สมุนไพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลังสื่อออนไลน์ 
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- ลูกประคบสมุนไพร 
- น้ำมันไพล 
- แคปซูลฟ้าทะลายโจร 

10. การศึกษาเรียนรู้ ณ แหล่งเรียนรู้บ้านสมุนไพร 
 

2.5 มีระบบสื่อสารและ
ติดตามผู้เรียน ๕ 
คะแนน) 

      นวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์วิชาสมุนไพรพ้ืนบ้าน
กับการดูแลสุขภาพ ได้จัดทำแบบบันทึกลงเวลาเรียน 
แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน แบบฝึกหัดท้ายบท 
และแบบประเมินความพึงพอใจ ผ่านสื่อออนไลน์ 
Google form ทำให้ผู้เรียนทราบคะแนนทันทีหลังทำ
แบบทดสอบ หรือการทำแบบฝึกหัดท้ายบท และ
สามารถติดตามผู้เรียนที่เข้าเรียนได้ ทั้งการเช็คชื่อ 
คะแนนสอบ คะแนนแบบฝึกหัด การรับเกียรติบัตร 
และการทำแบบประเมินความพึงพอใจ 
       นอกจากการทำสื่อการสอนการติดตามผู้เรียน
ผ่านห้องเรียนออนไลน์แล้ว ครูได้ดำเนินการให้ผู้เรียน
ส่งงานผ่าน Google drive ผ่าน line กศน.ตำบล และ
ผ่าน E-mail ของครู เพื่อเป็นการติดตามผลการส่งงาน
ชิ้นงานของผู้เรียนด้วย 
      อีกท้ังครูได้ติดตามผู้เรียนผ่านสื่อ line สื่อ 
Messenger สื่อโทรศัพท์ เพื่อในการดำเนินการสอน 
การทำแบบทดสอบ การทำแบบฝึกหัดท้ายบท การทำ
แบบประเมินความพึงพอใจ การส่งงาน และการส่ง
เกียรติบัตร  
 

- Line กศน.ตำบล 
- รายงานผลการ

ลงทะเบียนเรียน 
- รายงานผลการทำ

แบบทดสอบก่อน
เรียน-หลังเรียน 
ออนไลน์ 

- รายงานผลการเรียน
แบบฝึกหัดท้ายบท 

- รายงานผลการรับใบ
ประกาศ 

 

2.6 มีระบบวัดผลประเมินผล
และบันทึกคะแนน (๕ 
คะแนน) 

     นวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์วิชาสมุนไพรพื้นบ้าน
กับการดูแลสุขภาพได้จัดทำแบบวัดผลประเมินผลผ่าน
สื่อออนไลน์ Google Form ดังนี้ 

1. เกมทดสอบความรู้ (10 คะแนน) 
2. แบบทดสอบก่อนเรียน (20 คะแนน) 
3. แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 (10 คะแนน) 
4. แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 (20 คะแนน)      

- ตอบคำถาม 10 คะแนน  

- ห้องเรียนออนไลน์
รายวิชาสมุนไพร
พ้ืนบ้านกับการดูแล
สุขภาพ 

- คลังความรู้สมุนไพร
พ้ืนบ้าน 

- ผลงานชิ้นงานผู้เรียน 
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- ส่งคลิปวีดีทัศน์สมุนไพรใกล้ตัว 20 คะแนน 
5. แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3 (10 คะแนน) 
6. แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4 (10 คะแนน) 
7. แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5 (10 คะแนน) 
8. แบบทดสอบหลังเรียน (20 คะแนน)  

- การทำแบบทดสอบต้องผ่านอย่างน้อย 
60% จึงจะสามารถออกเกียรติบัตรได้     

9. แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

การวัดผลจากชิ้นงาน ผลงานจากกิจกรรมการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในฐานการเรียนรู้การทำ
สมุนไพรพ้ืนบ้าน ณ แหล่งเรียนรู้บ้านสมุนไพร นาย
สวัสดิ์ คุณชุมภู โดยมีฐานการเรียนรู้ดังนี้ 

- ลูกประคบ 
- น้ำมันไพล 
- แคปซูลฟ้าทะลายโจร  
 

การวัดผลประเมินผลจากกิจกรรมการศึกษา
เรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) การทำรายงานเรื่องสมุนไพร
พ้ืนบ้านใกล้ตัว และคลิปวีดีทัศน์สมุนไพรพื้นบ้านใกล้
ตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ เทคนิคการออกแบบหน้าจอ (User Interface Design) ๒๐ คะแนน 
3.1 สามารถใช้กับเครื่อง

คอมพิวเตอร์ใด ๆ และ
โทรศัพท์แบบสมาร์ท
โฟน แท็บเล็ต ได้ (๕ 
คะแนน) 

      ห้องเรียนออนไลน์รายวิชาสมุนไพรพ้ืนบ้านกับ
การดูแลสุขภาพได้จัดทำขึ้นในสื่อออนไลน์ Google 
Site ซ่ึงสามารถใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ใด ๆ และ
โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ได้ เพราะ Google 
Site เป็นสื่อการสอนที่ให้บริการสร้างเว็บไซต์ฟรี 
สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ง่าย ปรับแต่งรูปลักษณ์ได้
อย่างอิสระ และสามารถรวบรวมความหลากหลายของ
ข้อมูลไว้ในที่เดียว เช่น วิดีโอ, ปฏิทิน, เอกสาร อ่ืนๆ 
ทำให้ช่วยอานวยความสะดวกในการเข้าไปศึกษา
เรียนรู้ได้ง่าย และรวดเร็ว 

- ห้องเรียนออนไลน์
รายวิชาสมุนไพร
พ้ืนบ้านกับการดูแล
สุขภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 

คลังสื่อออนไลน์ 

คลิปผลงานผู้เรียน 

ห้องเรียนออนไลน ์
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3.2 การเลือกใช้ธีม 
(Theme) มีความ
เหมาะสม กลมกลืน การ
จัดวางองค์ประกอบ 
ตัวอักษร สี ขนาด 
รูปแบบ) ได้สัดส่วน 
สวยงาม ใช้ง่าย (๕ 
คะแนน) 

       ห้องเรียนออนไลน์รายวิชาสมุนไพรพ้ืนบ้าน    
กับการดูแลสุขภาพได้จัดทำขึ้นโดยการเลือกใช้ธีมที่มี
ความเหมาะสม สวยงาน กลมกลืน มีคำชี้แจง สารบัญ 
เนื้อหา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ที่ชัดเจน  มีการสรุป
เนื้อหาในรูปแบบ Infographic ที่มีรูปแบบสวยงาม
น่าสนใจ เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ และสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย  
       มีการนำภาพการเรียนรู้ คลิปวีดีทัศน์การเรียนรู้ 
เกมทดสอบความรู้ มาประกอบในเนื้อหาห้องเรียน
ออนไลน์เพ่ือดึงดูดให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ 
และสนุกในการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ห้องเรียนออนไลน์
รายวิชาสมุนไพร
พ้ืนบ้านกับการดูแล
สุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

๓.๓ การเชื่อมโยง (Link) 
ด้วยข้อความ (Text) ปุ่ม 
(Button) สัญรูป (Icon) 
ไปยังตำแหน่ง และไฟล์
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
(๕ คะแนน) 

         ห้องเรียนออนไลน์รายวิชาสมุนไพรพื้นบ้านกับ
การดูแลสุขภาพได้จัดทำขึ้นโดยการเชื่อมโยง (Link) 
ด้วยข้อความ (Text) ปุ่ม (Button) สัญรูป (Icon) ไป
ยังตำแหน่ง และไฟล์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ดังนี้ 

1. ปุ่มสารบัญ 
2. เกมทดสอบความรู้ 
3. คำชี้แจง      
4. ลงเวลาเรียน  
5. แบบทดสอบก่อนเรียน  
6. บทเรียน  

- ห้องเรียนออนไลน์
รายวิชาสมุนไพร
พ้ืนบ้านกับการดูแล
สุขภาพ 

 
 
 
 
 
 

ห้องเรียนออนไลน์ 

ห้องเรียนออนไลน์ 
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- บทที่ 1 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 
- บทที่ 2 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 
- บทที่ 3 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 
- บทที่ 4 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 
- บทที่ 5 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 

7. คลิปวีดีทัศน์ความรู้ผ่านสื่อ YouTube 
8. แบบทดสอบหลังเรียน 
9. แบบประเมินความพึงพอใจ 
10. สัญรูป HOME 
11. สัญรูป next และ back 

 

 
 
 
 
 
 
 

๓.๔ การแสดงผลหน้าจอ 
ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจได้
ง่าย และใช้งานสะดวก 
(๕ คะแนน) 

      ห้องเรียนออนไลน์รายวิชาสมุนไพรพ้ืนบ้านกับ
การดูแลสุขภาพได้จัดทำหน้าจอท่ีสวยงาม แสดง
สารบัญที่เห็นชัด ผู้เรียนสามารถเข้าใช้งานได้ง่าย และ
สดวก ซึ่งห้องเรียนออนไลน์รายวิชาสมุนไพรพื้นบ้าน
ได้สร้างใน Google Site ซ่ึง Google Site เป็นเว็ปที่มี 
Responsive Web  คือ เว็บไซต์ที่สามารถแสดงผล
บนอุปกรณ์ท่ีแตกต่างกัน เช่น มือถือ แท็บเลต และ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน 
ผู้รับบริการอย่างมาก ทำให้สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ทุก
ที่ทุกเวลา  
 
 
 
 
 
 
 

- ห้องเรียนออนไลน์
รายวิชาสมุนไพร
พ้ืนบ้านกับการดูแล
สุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องเรียนออนไลน ์
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ที ่ หลักเกณฑ์การพิจารณา ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

4 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (20 คะแนน) 
4.1 มีการรายงานผล

ความก้าวหน้าของผู้เรียน 
อาท ิการทำแบบทดสอบ
ก่อนเรียน-หลังเรียน การ
เข้าทำใบงาน การทำ
ชิ้นงาน การทำข้อสอบ
ระหว่างภาคเรียน-ปลาย
ภาคเรียน เป็นต้น (10 
คะแนน) 

      นวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์วิชาสมุนไพรพ้ืนบ้าน
กับการดูแลสุขภาพ ได้จัดทำแบบบันทึกลงเวลาเรียน 
แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน แบบฝึกหัดท้ายบท 
และแบบประเมินความพึงพอใจ ผ่านสื่อออนไลน์ 
Google form ทำให้ผู้เรียนทราบคะแนนทันทีหลังทำ
แบบทดสอบ หรือการทำแบบฝึกหัดท้ายบท ทำให้
ผู้เรียนทราบผลคะแนนทันที และสามารถทำ
แบบทดสอบ แบบฝึกหัดซ้ำได้หลายครั้ง  และ
ครูผู้สอนสามารถติดตามได้จากการรายงานผลคะแนน
ใน google sheet การทำแบบทดสอบก่อนเรียน-หลัง
เรียน การเข้าทำแบบฝึกหัดท้ายบท และการส่งคลิปวี
ดีทัศน์เรื่องสมุนไพรใกล้ตัว  
      ครู มีการรายงานผลการจัดการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนผ่านทางสื่อ line สื่อโทรศัพท์ นอกจากรายงาน
ผลการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนแล้วครู ได้รายงานผลการ
ปฏิบัติงานให้แก่ผู้นิเทศติดตาม ผู้บังคับบัญชา และได้
จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นสื่อวารสารรายงาน
ผ่านสื่อออนไลน์ line Web กศน.อำเภอ และ 

fanpage facebook กศน.ตำบล อย่างต่อเนื่อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานผล Google 
sheet 

- แบบลงเวลาเรียน 
- เกมทดสอบความรู้ 
- แบบทดสอบก่อน

เรียน 
- แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 

1 – 5 
- แบบทดสอบหลัง

เรียน 
- ใบเกียรติบัตร

ออนไลน์ 
- แบบประเมินความ

พึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานผลการรับ
ใบเกียรติออนไลน์ 

แบบรายงานผลการ 

ลงเวลาเรียน 
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๔.๒ ผลสะท้อนที่เกิดข้ึนกับ
ผู้เรียน อาทิ ผลการ
สัมภาษณ์ ผลจากการ
สอบถาม การประเมิน
ความพึงพอใจ เป็นต้น 
(๑๐ คะแนน) 

     จาการทำแบบสำรวจความพึงพอใจ และจากการ
สังเกต การสัมภาษณ์ผู้เรียนทำให้ทราบว่าผู้เรียนมี
ความพึงพอใจดังนี้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสมุนไพรพ้ืนบ้าน 
ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ สามารถนำ
ความรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
โดยเฉพาะสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 
สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการป้องกัน 
และรักษาโรคได้ 

2. ได้รู้จักแหล่งเรียนรู้บ้านสมุนไพร และสามารถ
แนะนำให้ประชาชนทั่วไปมาศึกษาเรียนรู้ได้ 

3. ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมอสมุนไพรมีความรู้
ความสามารถ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของ
แพทย์แผนโบราณ ควบคู่ไปกับ แพทย์แผน
ปัจจุบัน 

4. เป็นรายวิชาที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตใน
ปัจจุบัน แนะนำให้นำความรู้ไปเผยแพร่สู่
ชุมชน 

5. การจัดการเรียนรู้สนุก ไม่น่าเบื่อ ทั้งการใช้สื่อ
การสอนออนไลน์ เกม การเรียนรู้ภาคทฤษฎี                                 
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ และมีการวัดผลที่มี
เกียรติบัตรให้  

6. ได้ความรู้ในเรื่องการทำสื่อ คลิปวีดีทัศน์ กล้า
แสดงออก 

7. การได้ไปศึกษาเรียนรู้ ณ แหล่งเรียนรู้จริง ทำ
ให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

 

- แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

- รายงานแบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
Google sheet 

- ภาพถ่ายการร่วม
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานแบบ
ประเมินความพึงพอใจ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
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ภาคผนวก 
ผลการพัฒนา 

นวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์วิชาสมุนไพรพื้นบ้านกับการดูแลสุขภาพ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


