แผนการจัดการเรียนรู้
วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 รหัสวิชา ง 22102
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จัดทาโดย
นายกาธร สังข์มา
ตาแหน่ง ครูชานาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี(ในโครงการพระราชดาริ)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
4 รหัสวิชา ง 22102 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้
จัดทาแผนการเรียนรู้ ตามมาตรฐานตัวชี้จัด และสาระการเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยมีเนื้อหาการจัดตกแต่งบ้าน การดูแลรักษาและตกแต่งสวน เสื้อผ้าและเครื่องแต่ ง
กาย การจัดการผลผลิต การเตรียมประกอบจัดตกแต่งและบริการเครื่องดื่ม การเลี้ยงสัตว์ การออกแบบและ
เทคโนโลยี การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียนหรือท้องถิ่น งานธุรกิจการติดต่อสื่อสารและใช้
บริการกับหน่วยงานต่างๆ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน จึงได้จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ วิชา การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่นาไปสู่การประเมินผลตรงตามตัวชี้วัด เพื่อมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ คุณธรรม ทักษะพื้นฐานที่จาเป็นในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพได้โดยมุ่ง เน้นให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ ผู้สอนจึงต้องเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิด โดยผู้สอนจะต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้จัดบรรยากาศเชิงบวก สร้าง
แรงจูงใจให้ผู้เรียนต้องการเรียนรู้ ฝึกให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ ลงมือปฏิบัติและสรุปเป็นความรู้ฝังแน่นซึ่งเป็นองค์
ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ของตนเอง แล้วนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ผู้สอนตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงได้จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงขึ้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะการแสวงหาความรู้ มีความรู้ มีคุณธรรม และลั กษณะนิสัยการทางานด้ว ยความเสี ยสละ ปลู กฝั ง
จิตสานึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อย่างรู้คุณค่ารวมถึงการมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบ
อาชีพ และผู้จัดทาจะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นไป

นายกาธร สังข์มา

สารบัญ
เรื่อง
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1
คาอธิบายรายวิชา
ตารางวิเคราะห์คาอธิบายรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา
การกาหนดการจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล
ส่วนที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-32

ตารางวิเคราะห์คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 รหัสวิชา ง 22102
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ที่
1.

ตัวชี้วัด / ผล
การเรียนรู้
เนื้อหา
ง 1.1 ม.2/1 , งานบ้าน
ม.2/2 , ม.2/3 -การจัดและตกแต่งบ้าน
-การดูแลรักษาและตกแต่งสวน

กิจกรรม
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
2. ครูร่วมสนทนาเกี่ยวกับ ลักษณะของบ้านและการ
จัดตกแต่งบ้านของนักเรียนแต่ละคน
3. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า บ้าน เป็นที่พักอาศัย
ของสมาชิกในครอบครัวเพื่อพักผ่อน
4. ครูนาภาพบ้านที่มีการจัดและตกแต่งในรูปแบบที่
แตกต่างกันมาให้นักเรียนดู 3-4 ภาพ
จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันวิจารณ์การจัดและตกแต่ง
บ้านในแต่ละภาพ
5. ให้นักเรียนร่วมกันอธิบายความหมายของคาว่า
การจัดและตกแต่งบ้าน
6. ให้นักเรียนร่วมกันศึกษาความรู้เกี่ยวกับหลักใน
การจัดและตกแต่งบ้านและของตกแต่งบ้าน
7. ให้นักเรียนหาภาพบ้านและการจัดตกแต่งห้องต่าง
ๆ ภายในบ้านจากหนังสือนิตยสาร หรืออินเทอร์เน็ต
คนละ 1 ภาพ
8. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันสืบค้นการจัดและ
ตกแต่งบ้านแบบประหยัด
9. ให้นักเรียนสารวจบ้านของตนเอง แล้ววิเคราะห์
ว่าบริเวณใดบ้างที่ต้องจัดและตกแต่งใหม่ เพราะ
อะไร จากนั้นบันทึกผลการวิเคราะห์ลงในสมุดบันทึก
10. ให้นักเรียนออกแบบจัดและตกแต่งบ้านของ
ตนเองใหม่
11. ให้นักเรียนสารวจของตกแต่งบ้านที่มีในท้องถิ่น
ของตนเอง
12. ครูนาภาพการจัดสวนแบบต่าง ๆ มาให้นักเรียน
ดู จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันวิจารณ์การจัดและ
ตกแต่งสวนในแต่ละภาพ
13. ให้นักเรียนร่วมกันศึกษาแนวทางในการดูแล
รักษาสวน การจัดและตกแต่งสวน
14. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการตกแต่งสวน
แล้วรวบรวมเนื้อหาทารายงานส่งครูผู้สอน
15. ให้นักเรียนหาภาพการจัดตกแต่งจาก

หนังสือนิตยสาร หรืออินเทอร์เน็ต คนละ 1 ภาพ
16. ให้นักเรียนสารวจบริเวณบ้านของ
ตนเองหรือสวนของตนเอง
17. ให้นักเรียนแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ร่วมกัน
ออกแบบและตกแต่งสวนในโรงเรียนตามรายการที่
กาหนดให้
18. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้
19. ให้นักเรียนทาใบงาน
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ง 1.1 ม.2/1 , เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
ม.2/2 , ม.2/3 -ความสาคัญของเสื้อผ้า
-การซ่อมแซมเสื้อผ้า

1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
2. ครูร่วมสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับประสบการณ์
ในการตกแต่งเสื้อผ้า
3. ครูนาภาพหรือตัวอย่างเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย
และสิ่งของเครื่องใช้ที่ตกแต่งด้วยวิธีการต่าง
4. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเทคนิคการตกแต่งเสื้อผ้า
และเครื่องแต่งกาย
5. ครูนาตัวอย่างผ้าเช็ดหน้าที่ไม่มีลวดลาย กับ
ผ้าเช็ดหน้าที่ปักลวดลายด้วยมือ
6.ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการปักผ้า
ด้วยมือจากแหล่งเรียนรู้ต่าง
7. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับการปักผ้าด้วยมือ
จากหนังสือเรียน
9. ครูและนักเรียนช่วยกันเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การปักผ้าด้วยมือ
10. ครูอธิบายลายปักพื้นฐาน ลายปักเดินเส้น ลาย
ปักพื้นฐาน ลายปักเลซี่ – เดซี่ ลายปักทึบ ลายปักสั้น
ยาว ให้นักเรียนฟัง จากนั้นครูสาธิตขั้นตอนการปัก
เดินเส้นให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตาม
ดังนี้
11. ให้นักเรียนปักผ้าด้วยมือ 1 ผืน โดยลายปักที่
เลือกจะต้องมีลายพื้นฐานที่เรียนมา
12. ให้นักเรียนทาใบงาน
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ง 1.1 ม.2/1 , อาหารและโภชนาการ
1.ให้นักเรียนเลือกเครื่องดื่มที่ตนเองชอบคน
ม.2/2 , ม.2/3 -การเตรียมประกอบจัดตกแต่งและ
ละ 3 ชนิด
บริการเครื่องดื่ม
-ความหมาย ประเภท ความสาคัญ
2. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับประเภท
หลักการเตรียมประกอบจัด ตกแต่งและ ของเครื่องดื่มจากหนังสือเรียนการงานอาชีพและ
บริการเครื่องดื่ม
เทคโนโลยี
3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันสืบค้นตารับ
เครื่องดื่มให้ได้มากที่สุดจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
4. ให้นักเรียนศึกษาหลักการเตรียม
ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม จาก
หนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 2 ใน
หัวข้อต่อไปนี้
5. ครูนานักเรียนไปดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การเตรียมประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการ
เครื่องดื่มที่ห้องคหกรรมของโรงเรียน จากนั้นครูบอก
ชื่อวัสดุอุปกรณ์ พร้อมบอกประโยชน์ใช้สอยของ
อุปกรณ์แต่ละชนิด
6. ให้นักเรียนศึกษาขั้นตอนการเตรียม
ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม น้าขิง น้า
ฝรั่ง น้าฟักทอง น้าผลไม้ผสมสมุนไพร
7. ครูและนักเรียนช่วยกันเตรียมวัตถุดิบ
วัสดุอุปกรณ์ในการทาให้พร้อม จากนั้นช่วยกัน
ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม ที่เลือก
ตามขั้นตอนที่ศึกษา
8. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมวัตถุดิบ วัสดุ
อุปกรณ์ที่จะใช้ในการประกอบน้าผลไม้ ให้พร้อม
จากนั้นช่วยกัน ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการ
เครื่องดื่มให้สวยงาม ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
9. ให้นักเรียนทุกกลุ่มร่วมกันบันทึกผลการ
เตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง
10.นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้
11. ให้นักเรียนทาใบงาน
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ง 1.1 ม.2/1 , งานเกษตร
ม.2/2 , ม.2/3 -การเลี้ยงไก่ไข่
-การเลี้ยงปลานิล

1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
2. ครูให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา
ของการเลี้ยงสัตว์
3. ให้นักเรียนศึกษาขั้นตอนการเลี้ยงสัตว์
เพื่อจาหน่าย
4. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ที่
ตนเองสนใจ 1 ชนิด แล้วรวบรวมข้อมูลจัดทาเป็น

รายงานส่งครูผู้สอน
5.นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้
6. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น
7. ให้นักเรียนค้นคว้าประวัติการเลี้ยงไก่ไข่
แล้วออกมาเล่าให้เพื่อนฟัง
8. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้าพันธุ์ไก่
ไข่กลุ่มละ 1 สายพันธุ์ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
9. ให้นักเรียนบอกชื่ออุปกรณ์ในการเลี้ยงไก่
ที่นักเรียนรู้จักคนละ 1 ชนิด พร้อมบอกวิธีการใช้ที่
ถูกต้อง
10. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับ
โรงเรือนไก่ไข่ใน
11. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาขั้นตอน
วิธีการเลี้ยงไก่ไข่ และการจัดการผลผลิตที่ได้ จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง
12. ให้นักเรียนช่วยกันเลี้ยงไก่ไข่ตาม
ขั้นตอนที่เรียนมา
13. ให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาสรุปและ
รายงานผลหน้าชั้นเรียนในหัวข้อต่อไปนี้
14. ให้นักเรียนค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมาของปลานิลในประเทศไทย
15. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาขั้นตอน
วิธีการเลี้ยงปลานิล การเลี้ยงปลานิลในกระชัง
16. ให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาสรุปและ
รายงานผลหน้าชั้นเรียนในหัวข้อต่อไปนี้
นักเรียนและครูร่วมกันสรุป
17. ให้นักเรียนทาใบงาน
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ง 2.1 ม.2/1 ,
ม.2/4

การออกแบบและเทคโนโลยี
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
-กระบวนการเทคโนโลยี
2. ให้นักเรียนศึกษาขั้นตอนของ
-การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ กระบวนการเทคโนโลยี
-การจัดการเทคโนโลยี
3. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับ การ
-การประยุกต์การออกแบบเทคโนโลยี ออกแบบเทคโนโลยีเพื่อการแก้ปัญหาความจาเป็น
เพื่อชีวิต
พื้นฐานของมนุษย์
4. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลการใช้
กระบวนการเทคโนโลยี ในการสร้างสิ่งต่าง
5. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับ การ

ออกแบบเทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบาย
6. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลการใช้
กระบวนการเทคโนโลยี ในการสร้างสิ่งต่าง ๆ
7. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เพิ่มเติมเรื่อง
แนวทางการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
8. ให้นักเรียนเขียนเรียงความเรื่อง “ผลดี
ของการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์”
9. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้าความรู้
เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน
10. ให้นักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยี โดยครูใช้
คาถามพัฒนากระบวนการคิด
11. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยี
12. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันเสนอแนว
ทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยใช้ความรู้
เรื่องเทคโนโลยีสะอาด 20. นักเรียนและครูร่วมกัน
สรุปความรู้
13. ให้นักเรียนทาใบงาน
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ง 2.1 ม.2/2 ,
ม.2/3

งานช่าง
-การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตาม
กระบวนการเทคโนโลยี
-การเขียนแบบ

1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้
คาถามท้าทาย
2. ให้นักเรียนวาดภาพออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ 1
ชิ้น
3. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับกลไกการควบคุม
ไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส์
4. ให้นักเรียนดูลักษณะของแบบ ซึ่งโดยทั่วไปมี 3
ลักษณะ
5. ให้นักเรียนดูตัวอย่างของตัวอักษรและตัวเลขที่ใช้
ในงานเขียนแบบจากหนังสือเรียน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2
6. ให้นักเรียนดูตัวอย่างการเขียนมาตราส่วน จาก
หนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2 หน้า
100 จากนั้นครูอธิบายวิธีการเขียน แล้วให้นักเรียน
ฝึกเขียนมาตราส่วนให้ถูกต้อง
7. ให้นักเรียนฝึกเขียนเส้น ตัวอักษรตัวเลข และ
มาตราส่วน ที่ใช้ในการเขียนแบบ
8. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการเขียนแบบ

9. ครูนาภาพ 3 มิติ มาให้นักเรียนดู จากนั้นให้
นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ลักษณะของภาพ 3 มิติ
10. ครูอธิบายหลักในการเขียนภาพสามมิติ
11. ให้นักเรียนอ่านแบบและเขียนอธิบายแบบกล่อง
ใส่กระดาษชาระที่กาหนดให้ต่อไปนี้
12.ให้นักเรียนเลือกวัสดุ 1 ชนิด เช่น ไม้ โลหะ
พลาสติก แล้วคิดชิ้นงานที่สามารถสร้างจากวัสดุ
อุปกรณ์ให้ได้มากที่สุดลงในสมุดบันทึก
13.ให้นักเรียนศึกษาขั้นตอนและกระบวนการสร้าง
หรือประดิษฐ์กล่องใส่กระดาษชาระ
14.ให้นักเรียนออกแบบวาดภาพกล่องใส่กระดาษ
ชาระโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วออกมานาเสนอ
หน้าชั้นเรียน
15. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันเลือกสร้างกล่องใส่
กระดาษชาระตามกระบวนการเทคโนโลยี โดยใช้
วัสดุที่มีในท้องถิ่น
16.ให้นักเรียนเลือกวัสดุที่มีมากในท้องถิ่นมา 1 ชนิด
แล้วคิดชื่อสิ่งของเครื่องใช้ที่สามารถสร้างจากวัสดุให้
ได้มากที่สุด
17.นักเรียนและครูร่วมกันสรุป
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ง 1.1 ม.2/1 , งานประดิษฐ์
ม.2/2 , ม.2/3 -การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจาก
วัสดุในท้องถิ่น

1. ครูร่วมสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับประสบการณ์
ในการประดิษฐ์ของใช้และของตกแต่ง
2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มสารวจวัสดุที่มีในโรงเรียนและ
ในท้องถิ่นแล้วบันทึกลงในตาราง
3. ครูนาสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุใน
4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม เพื่อไปศึกษาความรู้เกี่ยวกับ
การประดิษฐ์ของใช้หรือของตกแต่งจากวัสดุที่มีใน
ท้องถิ่น กลุ่มละ 1 ชิ้น จากปราชญ์หรือภูมิปัญญา
ชาวบ้านที่มีในท้องถิ่นของตนเอง ห้ามซ้ากัน จากนั้น
นาข้อมูลที่ได้มา จัดทาเป็นรูปเล่มรายงานให้สวยงาม
5. ให้แต่ละกลุ่มออกมานาเสนอรายงานหน้าชั้น
6. ครูนาตัวอย่างแจกันดอกไม้จากขวดพลาสติกมา
ให้นักเรียนดู
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ง 1.1 ม.2/1 , งานธุรกิจ
ม.2/2 , ม.2/3 -การติดต่อสื่อสาร
-การใช้บริการอินเทอร์เน็ต

7. ให้นักเรียนแต่ละคนประดิษฐ์แจกันดอกไม้จาก
ขวดพลาสติก
8. ครูนาตัวอย่างดอกลีลาวดีประดับผนังมาให้
นักเรียนดู
9. ให้นักเรียนแต่ละคนประดิษฐ์ดอกลีลาวดีประดับ
ผนัง จากนั้นให้นักเรียนทุกคนสรุปขั้นตอนการทา
ของตนเองเป็นแผนภาพแบบขั้นบันได ลงในสมุดจด
บันทึก
10.นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้
11. ให้นักเรียนทาใบงาน
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความ
2. ให้นักเรียนศึกษาความหมาย องค์ประกอบ และ
รูปแบบการติดต่อสื่อสารกันจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
3. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับประสบการณ์ในการใช้บริการกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ
4. ให้นักเรียนสืบค้นช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อใช้
บริการกับหน่วยงานรัฐบาล 5 แห่ง
5. ให้นักเรียนศึกษาวิธีการใช้บริการโทรศัพท์ ในการ
ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่าง ๆ จากหนังสือเรียน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
6. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม เป็น 3 กลุ่ม เขียนบทละคร
เกี่ยวกับการใช้บริการโทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสาร
เพื่อใช้บริการกับหน่วยงานต่าง
7. ให้นักเรียนศึกษาวิธีการใช้บริการไปรษณีย์ ในการ
ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่าง ๆ
8. นานักเรียนออกไปศึกษานอกสถานที่ ณ ไปรษณีย์
ใกล้บ้าน
9. ให้นักเรียนทาการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานของ
รัฐบาลหรือเอกชน โดยเลือกใช้วิธีการติดต่อสื่อสาร
ทางไปรษณีย์คนละ 1
10. ให้นักเรียนศึกษาความหมาย และที่มาของ
บริการอินเทอร์เน็ต
11. ให้นักเรียนศึกษาตัวอย่างการใช้บริการ
อินเทอร์เน็ต ในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่าง ๆ
12. ให้นักเรียนทาการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่าง
ๆ 1 แห่ง และหน่วยงานราชการ 1 แห่ง โดยเลือกใช้
วิธีการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต
13. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันจัดทาคู่มือการ
ติดต่อสื่อสารและใช้บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ เป็น

รูปเล่ม และตกแต่งให้สวยงามโดยใช้คอมพิวเตอร์
14.นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้
15. ให้นักเรียนทาใบงาน
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ง 4.1 ม.2/1 , งานอาชีพ
ม.2/2 , ม.2/3 -การจัดประสบการณ์อาชีพ
-การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ
-ทักษะที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพ

1. ให้นักเรียนร่วมกันตอบคาถามท้าทาย แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความสาคัญของการประกอบอาชีพ
สถานการณ์แรงงานในปัจจุบัน
2. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ประสบการณ์อาชีพ การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ และ
ทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการประกอบอาชีพที่
สนใจ
3. ให้นักเรียนหาข้อมูลจากการรับสมัครงานมาคนละ
1 รูปแบบ แล้วรายงานหน้าชั้นเรียน แบ่งกลุ่ม
ร่วมกันยกตัวอย่าง การใช้ทักษะพื้นฐานที่จาเป็น
สาหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ 1 อาชีพ แล้ว
รายงานผลหน้าชั้นเรียน
4. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการ
เสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ การเตรียมตัวเข้าสู่
อาชีพ และทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการ
ประกอบอาชีพที่สนใจ
5. ให้นักเรียนทาใบงาน

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 รหัสวิชา ง 22102
กลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลาเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ จานวน 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานบ้าน เสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย อาหารและโภชนาการ งานเกษตร การ
ออกแบบและเทคโนโลยี งานช่าง งานประดิษฐ์ งานธุรกิจ งานอาชีพ
ฝึ กปฏิบั ติเ กี่ย วกั บ การจั ดตกแต่ง บ้านและสวน การปั กตกแต่ง เสื้ อผ้ า เครื่ อ งแต่ง กาย การเตรีย ม
ประกอบอาหารและเครื่องดื่ม การเลี้ยงสัตว์ การสร้างของใช้ของตกแต่งการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจาก
วัสดุในโรงเรียนหรือท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี การเขียนแบบและทักษะการสร้างชิ้นงาน
โดยใช้กระบวนการทางานอย่างเป็นขั้นตอน การจัดการ กระบวนการแก้ปัญหา การทางานร่วมกัน
และการแสวงหาความรู้ วางแผนในการเลือกอาชีพ ระบุความรู้ความสามารถ และคุณธรรมที่สัมพันธ์กับ
อาชีพที่สนใจการฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองถนัดและสนใจ การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ มีทักษะ
พื้ น ฐานที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การประกอบอาชี พ ที่ ส นใจ ใช้ ก ระบวนการแสวงหาความรู้ การสื่ อ สาร การใช้
เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในการทางาน เพื่อให้เกิดทักษะกระบวนการในการทางานและมีจิตสานึกในการทา
งาและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
เห็นคุณค่าของการเลือกประกอบอาชีพสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพและมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพ ตลอดจนสามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.2/1 ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทางาน
ง 1.1 ม.2/2 ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทางาน
ง 1.1 ม.2/3 มีจิตสานึกในการทางานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า
ง 2.1 ม.2/1 อธิบายกระบวนการเทคโนโลยี
ง 2.1 ม.2/2 สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
ออกแบบโดยการถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติหรือภาพฉายเพื่อนาไปสู่การสร้างต้นแบบของสิ่งของ
เครื่องใช้หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจาลองความคิดของวิธีการเป็นแบบจาลองความคิด รายงาน
ผลเพื่อนาเสนอวิธีการ
ง 2.1 ม.2/2 มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง
ง 2.1 ม.2/3 เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีการจัดการ
เทคโนโลยีด้วยการลดทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ง 4.1 ม.2/1 อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ
ง 4.1 ม.2/2 ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ
ง 4.1 ม.2/3 มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ
รวมทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1 เรื่อง งานบ้าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง 22102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การจัดตกแต่งบ้าน (1) เวลา 1 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
มาตรฐานการเรียนรู้
ง 1.1
เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการ
แสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.2/1 ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทางาน
ง 1.1 ม.2/2 ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทางาน
ง 1.1 ม.2/3 มีจิตสานึกในการทางานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัด
และคุ้มค่า
2. ความคิดรวบยอด
การจัดและตกแต่งบ้านเป็นการจัดวางเครื่องเรือนและสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านเพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
3.1.1บอกความหมายของการจัดและตกแต่งบ้าน หลักการจัดและตกแต่งบ้าน ของที่ใช้จัด
และตกแต่งบ้าน
3.2 ด้านทักษะ (p)
3.2.1 วิเคราะห์หลักการจัดและตกแต่งห้อง บอกข้อดี ข้อเสียของการจัดและตกแต่งบ้าน
ลักษณะต่าง
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
3.3.1 เห็นประโยชน์และความสาคัญของการจัดและตกแต่งบ้าน
3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด
3.4.1.ความสามารถในใช้เทคโนโลยี
3.4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

3.4.3 ความสามารถในการคิด
- ทักษะการเขียน
- ทักษะการสร้างความรู้
- ทักษะการนาความรู้ไปใช้
- ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ
4. การบูรณาการ
4.1 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
ศิลปะ : ภาพระบายสี ออกแบบการจัดและตกแต่งบ้าน
4.2 การบูรณาการอาเซียน : 5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1 ความรู้ (K)
1) การจัดและตกแต่งบ้าน
1.1) ความหมายและความสาคัญของการจัดและตกแต่งบ้าน
1.2) หลักการจัดและตกแต่งบ้าน
1.3 ) ของตกแต่งบ้าน
5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
วิเคราะห์หลักการจัดและตกแต่งห้อง บอกข้อดี ข้อเสียของการจัดและตกแต่งบ้านลักษณะต่างๆ
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการคิด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
ความสามารถและทักษะ
ประเมินผล
ความหมายของการ บอกความหมายของการ
จัดและตกแต่งบ้าน จัดและตกแต่งบ้าน
หลักการจัดและ
หลักการจัดและตกแต่ง
ตกแต่งบ้าน ของที่ใช้ บ้าน ของที่ใช้จัด
จัดและตกแต่งบ้าน
และตกแต่งบ้าน
( K)
การ วิเคราะห์
วิเคราะห์หลักการจัดและ
หลักการจัดและ
ตกแต่งห้อง บอกข้อดี
ตกแต่งห้อง บอกข้อดี ข้อเสียของการจัดและ
ข้อเสียของการจัด
ตกแต่งบ้านลักษณะต่าง

วิธีการวัดและประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
ความถูกต้องการ เกณฑ์การ
ผ่านเกณฑ์ระดับ
พูดอธิบายจัดและ ประเมินผลตาม 2 ขึ้นไป
ตกแต่งบ้าน
สภาพจริง
(Rubrics)
ประเมินผลการ
เขียนแผนความคิด

แบบประเมินผล ผ่านเกณฑ์การ
การเขียนแผน ประเมินระดับพอใช้
ความคิด
(Rubrics)

และตกแต่งบ้าน
ลักษณะต่าง
(p)
วินัย(A)

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการ
ทางาน มีจิตสาธารณะ
-ความสามารถในการ ความสามารถในการ
สื่อสาร
สื่อสาร
- ความสามารถใน
- ความสามารถในการใช้
การใช้เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
- ความสามารถใน
- ความสามารถในการคิด
การคิด (C)

ประเมินคุณลักษณะ แบบประเมิน
อันพึงประสงค์

ผ่านเกณฑ์ระดับ

แบบประเมิน

ผ่านเกณฑ์ระดับ

ประเมิน
สมรรถนะ
ผู้เรียน

2 ขึ้นไป

2 ขึ้นไป

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
- บ้านในฝันของนักเรียนมีลักษณะเป็นอย่างไร
2. ครูร่วมสนทนาเกี่ยวกับ ลักษณะของบ้ านและการจัดตกแต่งบ้านของนักเรียนแต่ละคน โดยครูใช้
คาถาม ดังนี้
 บ้านของนักเรียนมีลักษณะเป็นอย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ บ้านชั้นเดียว ชั้นครึ่ง สองชั้น)
 บ้านของนักเรียนแต่ละคนมีการจัดและตกแต่งอย่างไร (ให้นักเรียนแต่ละคนอธิบายอย่าง
คร่าว ๆ)
 ใครเป็นคนจัดและตกแต่งบ้าน (ตัวอย่างคาตอบ พ่อ แม่ พี่ น้อง ตัวนักเรียนเอง)
 นักเรียนมีส่วนช่วยในการจัดและตกแต่งบ้านหรือไม่ อย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ มี ช่วยจัดโต๊ะ
รับแขก ห้องนอนตัวเอง)
 นักเรียนชอบรูปแบบในการจัดและตกแต่งบ้านของตนเองหรือไม่ ชอบส่วนใด ไม่ชอบส่วนใด
(นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น)
 นักเรียนคิดว่าการจัดและตกแต่งบ้านมีความสาคัญกับผู้อยู่อาศัยหรือไม่ อย่างไร (ตัวอย่าง
คาตอบ มี ช่วยทาให้คนในบ้านรู้สึกผ่อนคลายและสบายใจเมื่ออยู่บ้าน
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
3. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า บ้าน เป็นที่พักอาศัยของสมาชิกในครอบครัวเพื่อพั กผ่อน นอนหลับ ทา
กิจกรรมต่าง ๆ การที่สมาชิกในครอบครัวจะมีความสุขกาย สบายใจ เมื่ออยู่ในบ้านได้นั้น นอกจากต้องมีความ
รัก ความเข้าใจและสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวแล้ว การจัดและตกแต่งบ้านให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสวยงามอยู่เสมอก็มีส่วนสาคัญเช่นเดียวกัน
4. ครูนาภาพบ้านที่มีการจัดและตกแต่งในรูปแบบที่แตกต่างกันมาให้นักเรียนดู 3-4 ภาพ
จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันวิจารณ์การจัดและตกแต่งบ้านในแต่ละภาพ ว่านักเรียนแต่ละคนชอบการจัดและ
ตกแต่งอย่างไร ถ้าให้นักเรียนจัดและตกแต่งบ้านในแต่ละภาพ นักเรียนจะเพิ่มหรือลดของตกแต่งบ้านในส่วน
ใดบ้าง

5. ให้นักเรียนร่วมกันอธิบายความหมายของคาว่า การจัดและตกแต่งบ้าน จากนั้นครูอธิบายเสริม
เพื่อให้ได้ความหมายที่ครบถ้วนและสมบูรณ์
6. ให้นักเรียนร่วมกันศึกษาความรู้เกี่ยวกับหลักในการจัดและตกแต่งบ้าน จากหนังสือเรียนการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ม.2 จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
 นักเรียนคิดว่าการจัดและตกแต่งบ้านควรคานึงถึงสิ่งใดบ้าง (ตัวอย่างคาตอบ
เคยใช้อุปกรณ์เหล่านี้หรือไม่ (ตัวอย่างคาตอบ ประโยชน์ใช้สอย ความประหยัด
ความปลอดภัย และความสวยงาม
 บ้านของนักเรียนใช้หลักในข้อใดในการจัดและตกแต่งบ้าง (ตัวอย่างคาตอบ ทั้ง 4 ข้อ)
 นักเรียนคิดว่าการใช้หลักการข้างต้นในการจัดและตกแต่งบ้านมีประโยชน์อย่างไร
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจ)
7. ให้ นั กเรี ย นศึกษาค้ น คว้ าความรู้เกี่ ยวกั บของตกแต่งบ้ านจากหนัง สื อเรีย นการงานอาชีพ และ
เทคโนโลยี ม.2 แล้วร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้
8. ให้ นั ก เรี ย นหาภาพบ้ านและการจัด ตกแต่ งห้ องต่ าง ๆ ภายในบ้า นจากหนั งสื อนิ ตยสาร หรื อ
อินเทอร์เน็ต คนละ 1 ภาพ จากนั้นเขียนหลักการจัดและตกแต่งห้อง พร้อมบอกข้อดี ข้อเสียของการจัดตกแต่ง
ห้องในภาพที่ตนเองเลือกมาส่งครูผู้สอน ดังตัวอย่าง
ภาพบ้าน

ของทีใ่ ช้ ในการจัด
ตกแต่ ง…........................................................................................................................
.........
........................................................................................................................................
.................
........................................................................................................................................
..................
หลักทีใ่ ช้ ในการจัดตกแต่ ง
ประโยชน์ใช้สอย
........................................................................................................................................
..........
........................................................................................................................................
..................
ความประหยัด
........................................................................................................................................
..............
........................................................................................................................................

8. ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มร่ วมกันสื บค้นการจัดและตกแต่งบานแบบประหยัดพลังงาน แล้วจัดทา
แบบบ้านจาลองโดยประยุกต์ใช้ข้อมูลที่สืบค้นมาได้ และนาความรู้เรื่องการจัดและตกแต่งบ้านมาจัด
ห้องต่าง ๆ ให้ถูกต้อง เหมาะสม จากนั้นนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
กิจกรรมรวบยอด
9. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ การจัดและตกแต่งบ้านควรคานึงถึง ประโยชน์ใช้สอย
ความประหยัด ความปลอดภัย และความสวยงาม จึงจะได้บ้านที่เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงามและน่าอยู่
กิจกรรมเสนอแนะ
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
อินเทอร์เน็ต
ภาพบ้าน
8. การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 สาหรับครูผู้สอนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้
3 ห่วง
ความพอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
ประเด็น
เนื้อหา

แหล่งเรียนรู้
สื่อ/อุปกรณ์
เวลา
การจัดกิจกรรม

การประเมินผล

เงื่อนไขความรู้

จัดเนื้อหาและจัด
ครูนาเนื้อหาไปใช้ในการ
จัดเนื้อหาตรงตาม
กิจกรรมให้สอดคล้องกับ จัดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ หลักสูตรที่กาหนด
ตัวชี้วัดความสามารถของ กับผู้เรียน
ผู้เรียน
กาหนดภาระงาน
ส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้ มีวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
เหมาะสมกับตัวชี้วัด
และมีทักษะในการแก้ปัญหา
จัดเตรียมใบงาน ใบ
นักเรียนได้รับประสบการณ์
จัดเตรียมใบงาน ใบความรู้
ความรู้ที่เหมาะสมกับ
ตรงในการจัดการเรียนรู้
ช่วยให้การเรียนการสอน
เนื้อหา
เกิดประสิทธิภาพ
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ จัดการเรียนรู้ได้จาม
การจัดการเรียนรู้ได้
เหมาะสมเพียงพอกับ
กระบวนการครบถ้วนตามที่ ครอบคลุมการเรียนรู้ที่
เวลาที่กาหนดไว้
วางแผนไว้
กาหนดไว้
แบ่งกลุ่มพอดีกับจานวน ครูสามารถใช้กระบวนการ
นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นักเรียน
กลุ่มในการจัดการเรียนรู้ได้
และแสดงศักยภาพของ
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ตามขั้นตอน
ตนเองเพื่อให้เกิดความ
และเกิดการเรียนรู้ด้วย
ภาคภูมิใจ
ตนเอง
มีการออกแบบการวัด
มีการออกแบบเครื่องมือวัด
มีการวัดและประเมินผล
และประเมินผลได้
และประเมินผลที่สอดคล้อง ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ
เพียงพอกับจุดประสงค์ กับเนื้อที่ต้องการ
และตรงตามเป้าหมายมี่
และเหมาะสมกับเวลา
ต้องการวัด
นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง ความหมายของการจัดและตกแต่งบ้าน หลักการ

จัดและตกแต่งบ้าน ของที่ใช้จัดและตกแต่งบ้าน
เงื่อนไขคุณธรรม

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ

8.2 สาหรับผู้เรียน : ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
ความพอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
-นักเรียนใช้เวลาปฏิบัติ
-ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตาม -รู้จักการกวางแผนการ
หลักพอเพียง กิจกรรมได้เหมาะสม
ขั้นตอนและสาเร็จตาม
ทางานอย่างเป็นระบบให้งาน
เป้าหมาย
ประสบความสาเร็จ
-นักเรียนแบ่งหน้าที่การ
-แก้ปัญหาในการทางานให้
-ปรับตัวในการทางานกับ
ทางานภายในกลุ่มได้
สาเร็จตามเป้าหมาย
เพื่อนพร้อมรับการ
เหมาะสมกับความสามารถ
เปลี่ยนแปลง
ของแต่ละคน
-นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่องความหมายของการจัดและตกแต่งบ้าน หลักการจัดและ
เงื่อนไขความรู้ ตกแต่งบ้าน ของที่ใช้จัดและตกแต่งบ้าน
เงื่อนไข
คุณธรรม

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ

9. การประเมินผลลัพท์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัด
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
ความรู้
ความหมายของการ -มีการวางแผนในการทางาน มีความรอบรู้ใน การเรียนรู้สอดคล้อง
จัดและตกแต่งบ้าน เป็นกระบวนการกลุ่ม
การใช้แหล่ง
กับวิถีชีวิตของนักเรียน
หลักการจัดและ
-มีความรู้ในการนาเสนองาน เรียนรู้
ตกแต่งบ้าน ของที่ นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกัน
ใช้จัดและตกแต่ง และกันการทาใบงาน
บ้าน
ทักษะ
-มีทักษะในการใช้ -มีทักษะในการมีวินัย ปฏิบัติ
-ดารงตนอยู่ในสังคมได้
วัสดุอุปกรณ์อย่าง ตามระเบียบของชุมชน
อย่างมีความสุข
ประหยัดและคุ้มค่า -มีทักษะในการแก้ปัญหา
-ปฏิบัติตามข้อตกลง
- เลือกใช้วัสดุ
- มีทักษะในการทางานกลุ่ม
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
อุปกรณ์ได้อย่าง
ข้อบังคับของครอบครัว
เหมาะสม
โรงเรียน และสังคมได้
ค่านิยม
ตระหนักถึงผลที่
-มีความรับผิดชอบต่อการ
-มีจิตสานึกในการ -สืบสานอนุรักษ์ภูมิ

เกิดจากการใช้วัสดุ ทางานกลุ่ม
ในการอยู่ร่วมกันใน -ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมี
ชุมชน
ความสุข

อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
-ใช้ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ประหยัด

ปัญญาท้องถิ่น
-การใช้แหล่งเรียนรู้
โดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

10. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
( นายกาธร สังข์มา )
ความคิดเห็นของรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชือ่ …………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์)
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
( นายศักดา ภุมรินทร์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
11.บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
11.1 ผลการเรียนรู้
11.1.1. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
11.1.2 . ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
1 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
2 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
แนวทางแก้ปัญหา............................................................................................................
11.1.3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1)………………………………………….
2)………………………………………………
แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ........................................................................................
.......................................................................................................................................
11.1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)……………………………………………………………………………..
11.1.5 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)…………………………………………………………………
11.1.6 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) ………………………………………………………
11.1.7 ผู้เรียนมีทักษะการคิด..........................................................................................
11.1.8 ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง................................................................

11.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ........................................................................................................
.................................................................................................................................................
11.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ........................................................................................................
.................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................
( นายกาธร สังข์มา )
ตาแหน่ง ครู

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน

ที่

รายการประเมิน
ความสามารถใน ความสามารถ ความสามารถ รวม
การเขียน
ในการ
ในการสื่อสาร
แก้ปัญหา
3
2
1
3 2 1 3 2 1
9

ชื่อ-สกุล

เกณฑ์การประเมิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน
ได้ระดับ 3
ได้ระดับ 2
ได้ระดับ 1

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ได้
ได้
ได้

7-9
4-6
1-3

ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้ประเมิน
( นายกาธร สังข์มา)

สรุปผลการ
ประเมิน

ตราโรงเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 2 เรื่อง การจัดตกแต่งบ้าน (2)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง 22102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง งานบ้าน เวลา 1 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
มาตรฐานการเรียนรู้
ง 1.1
เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการ
แสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.2/1 ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทางาน
ง 1.1 ม.2/2 ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทางาน
ง 1.1 ม.2/3 มีจิตสานึกในการทางานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัด
และคุ้มค่า
2. ความคิดรวบยอด
การจัดและตกแต่งบ้านเป็นการจัดวางเครื่องเรือนและสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านเพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
3.1.1บอกความหมายของการจัดและตกแต่งบ้าน หลักการจัดและตกแต่งบ้าน ของที่ใช้จัด
และตกแต่งบ้าน
3.2 ด้านทักษะ (p)
3.2.1 ออกแบบและจัดตกแต่งบ้าน โดยใช้ความรู้เรื่องหลักการ และของที่ใช้ในการจัดและ
ตกแต่งบ้าน
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
3.3.1 เห็นประโยชน์และความสาคัญของการจัดและตกแต่งบ้าน

3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด
3.4.1.ความสามารถในใช้เทคโนโลยี
3.4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
3.4.3 ความสามารถในการคิด
- ทักษะการเขียน
- ทักษะการสร้างความรู้
- ทักษะการนาความรู้ไปใช้
- ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ
4. การบูรณาการ
4.1 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
ศิลปะ : ภาพระบายสี ออกแบบการจัดและตกแต่งบ้าน
4.2 การบูรณาการอาเซียน : 5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1 ความรู้ (K)
1) การจัดและตกแต่งบ้าน
1.1) ความหมายและความสาคัญของการจัดและตกแต่งบ้าน
1.2) หลักการจัดและตกแต่งบ้าน
1.3 ) ของตกแต่งบ้าน
5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
ออกแบบและจัดตกแต่งบ้าน โดยใช้ความรู้เรื่องหลักการ และของที่ใช้ในการจัดและ
ตกแต่งบ้าน
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการคิด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. การออกแบบและจัดตกแต่งบ้านของตนเอง
2. ใบงาน

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
วิธีการวัดและประเมินผล
ความสามารถและทักษะ
เกณฑ์การประเมิน
ประเมินผล
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
หลักการจัดและ
การจัดและตกแต่งบ้าน
ความถูกต้องการ เกณฑ์การ
ผ่านเกณฑ์ระดับ
ตกแต่งบ้าน ของที่ใช้ หลักการจัดและตกแต่ง
พูดอธิบาย
ประเมินผลตาม 2 ขึ้นไป
จัดและตกแต่งบ้าน บ้าน ของที่ใช้จัดและ
สภาพจริง
( K)
ตกแต่งบ้าน
(Rubrics)
ออกแบบและจัด
ตกแต่งบ้าน โดยใช้
ความรู้เรื่องหลักการ
และของที่ใช้ในการ
จัดและตกแต่งบ้าน
(p)
วินัย(A)

ออกแบบและจัดตกแต่ง
บ้าน โดยใช้ความรู้เรื่อง
หลักการ และของที่ใช้ใน
การจัดและตกแต่งบ้าน

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการ
ทางาน มีจิตสาธารณะ
-ความสามารถในการ ความสามารถในการ
สื่อสาร
สื่อสาร
- ความสามารถใน
- ความสามารถในการใช้
การใช้เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
- ความสามารถใน
- ความสามารถในการคิด
การคิด (C)

ประเมินผลการ
เขียนแผนความคิด

แบบประเมินผล ผ่านเกณฑ์การ
การเขียนแผน ประเมินระดับพอใช้
ความคิด
(Rubrics)

ประเมินคุณลักษณะ แบบประเมิน
อันพึงประสงค์

ผ่านเกณฑ์ระดับ

แบบประเมิน

ผ่านเกณฑ์ระดับ

ประเมิน
สมรรถนะ
ผู้เรียน

2 ขึ้นไป

2 ขึ้นไป

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
- ถ้านักเรียนต้องออกแบบและจัดตกแต่งบ้านให้กับนายกรัฐมนตรี จะเลือกออกแบบและ

จัดตกแต่งแบบใดเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน
2. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยใช้คาถามพัฒนากระบวนการคิด ดังนี้
 การจัดและตกแต่งบ้านมีความสาคัญอย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม และสะดวกต่อการใช้งาน)
 เพราะเหตุใดจึงต้องจัดให้ห้องนอนมีเครื่องเรือนน้อยที่สุด (ตัวอย่างคาตอบ เพื่อให้โปร่งโล่ง
อากาศถ่ายเทได้สะดวก เหมาะสาหรับนอนพักผ่อน)
 ม่านและมู่ลี่ช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ ช่วยบังแสงแดด ไม่ให้ห้องร้อน
ทาให้ไม่ต้องใช้พัดลม หรือเครื่องปรับอากาศ)
 ถ้าต้องการประหยัดทรัพยากรในการจัดและตกแต่งบ้านต้องทาอย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ
เลือกใช้ของตกแต่งที่หาง่ายในท้องถิ่น ประหยัดเวลาและค่าเดินทาง)
 ความรู้ทางด้านศิลปะนามาใช้ในการจัดและตกแต่งบ้านได้อย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ
นาศิลปะมาใช้โดยการประยุกต์เรื่องสี รูปร่าง สัดส่วน ความสมดุล เป็นต้น)
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
5. ให้นักเรียนออกแบบจัดและตกแต่งบ้านของตนเองใหม่ โดยใช้ผลการวิเคราะห์ในข้อ 4.
โดยวางแผนและระบายสีบริเวณที่จะจัดและตกแต่งใหม่ พร้อมเขียนบรรยายใต้ภาพว่าการจัดและตกแต่งว่า
การจัดและตกแต่งบ้านดังภาพดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไร
6. ให้นักเรียนสารวจของตกแต่งบ้านที่มีในท้องถิ่นของตนเอง จากนั้นนาของเหล่านั้นมาใช้ในการจัด
และตกแต่งบ้านของตนเองตามที่ออกแบบไว้ เมื่อตกแต่งเสร็จให้นักเรียนถ่ายภาพหลังการตกแต่ง มาติดลงบน
กระดาษ พร้อมเขียนบรรยายความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังการจัดและตกแต่งส่งครูผู้สอน
กิจกรรมรวบยอด
7. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ การจัดและตกแต่งบ้านด้วยตนเอง โดยอาศัยหลักการจัด
และตกแต่งบ้าน และเลือกรูปแบบที่เหมาะสม จะทาให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุขกาย สบายใจ
8. ให้นักเรียนทาใบงานที่ 1
กิจกรรมเสนอแนะ
ให้นักเรียนสารวจของตกแต่งบ้านที่มีในท้องถิ่นของตนเอง จากนั้นนาของเหล่านั้นมาใช้ในการจัดและ
ตกแต่งบ้านของตนเองตามที่ออกแบบไว้ เมื่อตกแต่งเสร็จให้นักเรียนถ่ายภาพหลังการตกแต่ง มาติดลงบน
กระดาษ พร้อมเขียนบรรยายความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังการจัดและตกแต่งส่งครูผู้สอน
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
ใบงาน
8. การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8.1 สาหรับครูผู้สอนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้
3 ห่วง
ความพอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
ประเด็น
เนื้อหา

แหล่งเรียนรู้
สื่อ/อุปกรณ์
เวลา

การจัดกิจกรรม

การประเมินผล

เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม

จัดเนื้อหาและจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดความสามารถของ
ผู้เรียน
กาหนดภาระงาน
เหมาะสมกับตัวชี้วัด
จัดเตรียมใบงาน ใบ
ความรู้ที่เหมาะสมกับ
เนื้อหา
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้
เหมาะสมเพียงพอกับ
เวลาที่กาหนดไว้

ครูนาเนื้อหาไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์
กับผู้เรียน

จัดเนื้อหาตรงตาม
หลักสูตรที่กาหนด

ส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้
และมีทักษะในการแก้ปัญหา
นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรงในการจัดการเรียนรู้

มีวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

จัดการเรียนรู้ได้จาม
กระบวนการครบถ้วนตามที่
วางแผนไว้

จัดเตรียมใบงาน ใบความรู้
ช่วยให้การเรียนการสอน
เกิดประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ได้
ครอบคลุมการเรียนรู้ที่
กาหนดไว้

แบ่งกลุ่มพอดีกับจานวน ครูสามารถใช้กระบวนการ
นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นักเรียน
กลุ่มในการจัดการเรียนรู้ได้
และแสดงศักยภาพของ
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ตามขั้นตอน
ตนเองเพื่อให้เกิดความ
และเกิดการเรียนรู้ด้วย
ภาคภูมิใจ
ตนเอง
มีการออกแบบการวัด
มีการออกแบบเครื่องมือวัด
มีการวัดและประเมินผล
และประเมินผลได้
และประเมินผลที่สอดคล้อง ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ
เพียงพอกับจุดประสงค์ กับเนื้อที่ต้องการ
และตรงตามเป้าหมายมี่
และเหมาะสมกับเวลา
ต้องการวัด
นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง ความหมายของการจัดและตกแต่งบ้าน หลักการ
จัดและตกแต่งบ้าน ของที่ใช้จัดและตกแต่งบ้าน
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ

8.2 สาหรับผู้เรียน : ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
ความพอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
-นักเรียนใช้เวลาปฏิบัติ
-ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตาม -รู้จักการกวางแผนการ
หลักพอเพียง กิจกรรมได้เหมาะสม
ขั้นตอนและสาเร็จตาม
ทางานอย่างเป็นระบบให้งาน
เป้าหมาย
ประสบความสาเร็จ

-แก้ปัญหาในการทางานให้
สาเร็จตามเป้าหมาย

-ปรับตัวในการทางานกับ
เพื่อนพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง

-นักเรียนแบ่งหน้าที่การ
ทางานภายในกลุ่มได้
เหมาะสมกับความสามารถ
ของแต่ละคน
-นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่องความหมายของการจัดและตกแต่งบ้าน หลักการจัดและ
เงื่อนไขความรู้ ตกแต่งบ้าน ของที่ใช้จัดและตกแต่งบ้าน
เงือ่ นไข
คุณธรรม

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ

9. การประเมินผลลัพท์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัด
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
ความรู้
ความหมายของการ -มีการวางแผนในการทางาน มีความรอบรู้ใน การเรียนรู้สอดคล้อง
จัดและตกแต่งบ้าน เป็นกระบวนการกลุ่ม
การใช้แหล่ง
กับวิถีชีวิตของนักเรียน
หลักการจัดและ
-มีความรู้ในการนาเสนองาน เรียนรู้
ตกแต่งบ้าน ของที่ นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกัน
ใช้จัดและตกแต่ง และกันการทาใบงาน
บ้าน

ทักษะ

-มีทักษะในการใช้
วัสดุอุปกรณ์อย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า
- เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ได้อย่าง
เหมาะสม

-มีทักษะในการมีวินัย ปฏิบัติ
ตามระเบียบของชุมชน
-มีทักษะในการแก้ปัญหา
- มีทักษะในการทางานกลุ่ม

ค่านิยม

ตระหนักถึงผลที่เกิด
จากการใช้วัสดุในการ
อยู่ร่วมกันในชุมชน

-มีความรับผิดชอบต่อการทางาน
กลุ่ม
-ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมีความสุข

-

-มีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
-ใช้ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ประหยัด

-ดารงตนอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข
-ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว
โรงเรียน และสังคมได้
-สืบสานอนุรักษ์ภมู ิปัญญา
ท้องถิ่น
-การใช้แหล่งเรียนรู้โดยใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

10. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
( นายกาธร สังข์มา )
ความคิดเห็นของรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์)
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
( นายศักดา ภุมรินทร์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี

11.บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
11.1 ผลการเรียนรู้
11.1.1. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
11.1.2 . ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
1 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
2 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
แนวทางแก้ปัญหา............................................................................................................

11.1.3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1)………………………………………….
2)………………………………………………
แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ........................................................................................
.......................................................................................................................................
11.1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)……………………………………………………………………………..
11.1.5 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)…………………………………………………………………
11.1.6 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) ………………………………………………………
11.1.7 ผู้เรียนมีทักษะการคิด..........................................................................................
11.1.8 ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง................................................................
11.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ........................................................................................................
.................................................................................................................................................
11.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ........................................................................................................
.................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................
( นายกาธร สังข์มา )
ตาแหน่ง ครู
แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน

ที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
ความสามารถใน ความสามารถ ความสามารถ รวม
การเขียน
ในการ
ในการสื่อสาร
แก้ปัญหา
3
2
1
3 2 1 3 2 1
9

สรุปผลการ
ประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน
ได้ระดับ 3
ได้ระดับ 2
ได้ระดับ 1

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ได้
ได้
ได้

7-9
4-6
1-3

ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้ประเมิน
( นายกาธร สังข์มา)

การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)
การประเมินผลใบงาน ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)
เรื่อง การออกแบบและจัดตกแต่งบ้าน
ระดับคะแนน
เกณฑ์การประเมิน
4
3
2
1
(10 คะแนน)
(8-9 คะแนน)
(6– 7 คะแนน)
(1 – 5 คะแนน)
ออกแบบและจัด
ออกแบบและจัด
ออกแบบและจัด
ออกแบบและจัด
ออกแบบและจัด
ตกแต่งบ้าน
ตกแต่งบ้านของ
ตกแต่งบ้านของ
ตกแต่งบ้านของ
ตกแต่งบ้านของ
ตนเองได้อย่าง
ตนเองได้อย่าง
ตนเองได้อย่าง
ตนเองได้อย่าง
ถูกต้องและ
ถูกต้องและ
ถูกต้องและ
ถูกต้องและ
เหมาะสมตาม
เหมาะสมตาม
เหมาะสมตาม
เหมาะสมตาม
หลักการ อธิบาย
หลักการ อธิบาย
หลักการ สามารถ หลักการ
และเขียนบรรยาย และเขียนบรรยาย อธิบายข้อดีของการ
ให้เห็นถึงข้อดี และ ให้เห็นถึงข้อดี และ จัดห้องในลักษณะ
ประโยชน์ที่ตนเอง ประโยชน์ที่ตนเอง นั้น ๆ
และคนใน
จะได้รับจากการจัด
ครอบครัวจะได้รับ และตกแต่งห้องใน
จากการจัดและ
ลักษณะนั้น ๆ
ตกแต่งห้องใน
ลักษณะนั้น ๆ

ตราโรงเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 3 เรื่อง การดูแลรักษาและตกแต่งสวน (1)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง 22102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง งานบ้าน เวลา 1 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
มาตรฐานการเรียนรู้
ง 1.1
เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการ
แสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.2/1 ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทางาน
ง 1.1 ม.2/2 ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทางาน
ง 1.1 ม.2/3 มีจิตสานึกในการทางานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัด
และคุ้มค่า
2. ความคิดรวบยอด
การดูแลรักษาและตกแต่งสวน ช่วยให้สวนมีความสะอาด สวยงาม และสร้างบรรยากาศที่ดีให้แก่ผู้อยู่
อาศัยและผู้มาเยี่ยมเยียน

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)

3.1.1 อธิบายความสาคัญของการดูแลรักษาและตกแต่งสวน
3.1.2 อธิบายขั้นตอน กระบวนการ การดูแลรักษาและตกแต่งสวน
3.2 ด้านทักษะ (p)
3.2.1 ออกแบบตกแต่งสวนให้สวยงามเหมาะสมกับขนาดพื้นที่สวนที่จะจัดจริง
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
3.3.1 เห็นประโยชน์และความสาคัญของการดูแลรักษาและตกแต่งสวน
3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด
3.4.1.ความสามารถในใช้เทคโนโลยี
3.4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
3.4.3 ความสามารถในการคิด
- ทักษะการเขียน
- ทักษะการสร้างความรู้
- ทักษะการนาความรู้ไปใช้
- ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ
4. การบูรณาการ
4.1 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
ศิลปะ : ภาพระบายสี ออกแบบการจัดและตกแต่งสวน
4.2 การบูรณาการอาเซียน : 5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1 ความรู้ (K)
1) การดูแลและตกแต่งสวน
1.1) ความสาคัญของการดูแลรักษาและตกแต่งสวน
1.2) การดูแลรักษาสวน
1.3 ) การตกแต่งสวน

5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
ออกแบบตกแต่งสวนให้สวยงามเหมาะสมกับขนาดพื้นที่สวนที่จะจัดจริง
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการคิด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
ความสามารถและทักษะ
ประเมินผล
ความสาคัญของการ อธิบายความสาคัญของ
ดูแลรักษาและตกแต่ง การดูแลรักษาและตกแต่ง
สวน
สวน
ขั้นตอนกระบวนการ อธิบายขั้นตอน
การดูแลรักษาและ
กระบวนการ การดูแล
ตกแต่งสวน( K)
รักษาและตกแต่งสวน
ออกแบบตกแต่งสวน
ให้สวยงามเหมาะสม ออกแบบตกแต่งสวนให้
กับขนาดพื้นที่สวนที่ สวยงามเหมาะสมกับขนาด
จะจัดจริง(p)
พื้นที่สวนที่จะจัดจริง
วินัย(A)

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการ
ทางาน มีจิตสาธารณะ
-ความสามารถในการ ความสามารถในการ
สื่อสาร
สื่อสาร
- ความสามารถใน
- ความสามารถในการใช้
การใช้เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
- ความสามารถใน
- ความสามารถในการคิด
การคิด (C)

วิธีการวัดและประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
ความถูกต้องการ เกณฑ์การ
ผ่านเกณฑ์ระดับ
พูดอธิบาย
ประเมินผลตาม 2 ขึ้นไป
สภาพจริง
(Rubrics)
ประเมินผลการ
เขียนแผนความคิด

แบบประเมินผล ผ่านเกณฑ์การ
การเขียนแผน ประเมินระดับพอใช้
ความคิด
(Rubrics)

ประเมินคุณลักษณะ แบบประเมิน
อันพึงประสงค์

ผ่านเกณฑ์ระดับ

แบบประเมิน

ผ่านเกณฑ์ระดับ

ประเมิน
สมรรถนะ
ผู้เรียน

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
- ถ้านักเรียนมีพื้นที่ว่างข้างบ้าน จะเลือกทาอะไรกับพื้นที่เหล่านั้น

2 ขึ้นไป

2 ขึ้นไป

2. ครูร่วมสนทนาเกี่ยวกับ การจัดและตกแต่งสวนในบ้าน โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
 บริเวณบ้านของนักเรียนมีพื้นที่ว่างหรือไม่ (ตัวอย่างคาตอบ มี ไม่มี)
 ครอบครัวของนักเรียนใช้ประโยชน์อะไรกับพื้นที่ว่างนั้น (ตัวอย่างคาตอบ
ทาสวนหย่อม ปลูกผักสวนครัว ทาที่จอดรถ)
 บ้านของนักเรียนคนใดใช้พื้นที่ว่างในบ้านจัดและตกแต่งสวน (นักเรียนตอบตาม
ความเป็นจริง)
 นักเรียนคิดว่าการมีสวนอยู่ในบ้านมีข้อดีหรือไม่ อย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ มี ช่วยให้
เกิดความสดชื่น สวยงาม ทาให้บ้านน่าอยู่ขึ้น)
 นักเรียนชอบรูปแบบการจัดสวนแบบใด (นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น)
 นักเรียนคิดว่าการจัดและตกแต่งบ้านมีความสาคัญกับผู้อยู่อาศัยหรือไม่ อย่างไร
(ตัวอย่างคาตอบ มี ช่วยทาให้คนในบ้านรู้สึกผ่อนคลายและสบายใจเมื่ออยู่บ้าน)
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
3. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า การตกแต่งสวนเป็นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสวนที่มีอยู่แล้วให้ดู
สวยงาม สดชื่น ไม่ซ้าซาก จาเจ และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็นมากขึ้น บ้านที่มีสวน ผู้อยู่อาศัยต้อง
รู้จักดูแลรักษาและตกแต่งสวนเป็นประจา เพื่อให้สวนคงความสวยงาม สดชื่นอยู่เสมอ ช่วยลดความเครียดของ
ผู้อยู่อาศัย ลดปัญหาฝุ่นละอองที่มีอยู่ในบรรยากาศ และลดเสียงรบกวนจากยานพาหนะที่ผ่านไปมา หากไม่
หมั่นดูแลรักษาความสะอาดสวนภายในอาจกลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษต่าง ๆ ได้
4. ครูนาภาพการจัดสวนแบบต่าง ๆ มาให้นักเรียนดู จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันวิจารณ์การจัดและ
ตกแต่งสวนในแต่ละภาพ ว่านักเรียนแต่ละคนชอบการจัดและตกแต่งรูปแบบใด ถ้าให้นักเรียนจัดและตกแต่ง
สวนในแต่ละภาพ นักเรียนจะเพิ่มหรือลดสิ่งใดบ้าง จากนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าจะมีแนวทางในการ
ดูแลรักษาสวนต่าง ๆ เหล่านั้นด้วยวิธีใดอย่างไรบ้าง
5. ให้นักเรียนร่วมกันศึกษาแนวทางในการดูแลรักษาสวน จากหนังสือเรียนการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ม.2 จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้
6. ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับการจัดและตกแต่งสวน จากหนังสือเรียนการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ม.2 ในหัวข้อต่อไปนี้
1. หลักศิลปะที่ใช้ในการออกแบบและตกแต่งสวน
2. รูปแบบการจัดสวน
3. สิ่งที่ใช้ตกแต่งสวน
4. ขัน้ ตอนการตกแต่งสวน
จากนั้นให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้ที่ได้ลงในสมุดจดบันทึก
7. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการตกแต่งสวน แล้วรวบรวมเนื้อหาทารายงานส่งครูผู้สอน
8. ให้นักเรียนหาภาพการจัดตกแต่งจากหนังสือนิตยสาร หรืออินเทอร์เน็ต คนละ 1 ภาพ นาภาพมา
ติดลงในกระดาษ A4 จากนั้นเขียนอธิบายการจัดตกแต่งสวนในภาพ ดังตัวอย่าง

ออกแบบและตกแต่งสวน…..............................................................................................
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
รู ปแบบการจัดสวน
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
สิ่ งที่ใช้ตกแต่งสวน
...............................................................................................................................................................
ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดสวน
..........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

9. ให้นักเรียนสารวจบริเวณบ้านของตนเองหรือสวนของตนเอง แล้วออกแบบตกแต่งสวนให้สวยงาม
เหมาะสมกับขนาดพื้นที่สวนที่จะจัดจริง โดยร่างภาพ 2 มิติ หรือ 3 มิติลงในกระดาษวาดเขียนแล้วระบายสีให้
สวยงาม
กิจกรรมรวบยอด
10. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ บ้านที่มีสวน ผู้อยู่อาศัยต้องรู้จักดูแลรักษาและตกแต่ง
สวนเป็นประจา เพื่อให้สวนคงความสวยงามสดชื่นอยู่เสมอ ช่วยลดความเครียดของผู้อยู่อาศัย
ลดปัญหาฝุ่นละอองที่มีอยู่ในบรรยากาศ และลดเสียงรบกวนจากยานพาหนะที่ผ่านไปมา
กิจกรรมเสนอแนะ

7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- ภาพการจัดสวนแบบต่าง ๆ
- หนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2
8. การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 สาหรับครูผู้สอนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้
3 ห่วง
ความพอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
ประเด็น
เนื้อหา

แหล่งเรียนรู้
สื่อ/อุปกรณ์
เวลา

การจัดกิจกรรม

การประเมินผล

เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม

จัดเนื้อหาและจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดความสามารถของ
ผู้เรียน
กาหนดภาระงาน
เหมาะสมกับตัวชี้วัด
จัดเตรียมใบงาน ใบ
ความรู้ที่เหมาะสมกับ
เนื้อหา
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้
เหมาะสมเพียงพอกับ
เวลาที่กาหนดไว้

ครูนาเนื้อหาไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์
กับผู้เรียน

จัดเนื้อหาตรงตาม
หลักสูตรที่กาหนด

ส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้
และมีทักษะในการแก้ปัญหา
นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรงในการจัดการเรียนรู้

มีวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

จัดการเรียนรู้ได้จาม
กระบวนการครบถ้วนตามที่
วางแผนไว้

จัดเตรียมใบงาน ใบความรู้
ช่วยให้การเรียนการสอน
เกิดประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ได้
ครอบคลุมการเรียนรู้ที่
กาหนดไว้

แบ่งกลุ่มพอดีกับจานวน ครูสามารถใช้กระบวนการ
นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นักเรียน
กลุ่มในการจัดการเรียนรู้ได้
และแสดงศักยภาพของ
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ตามขั้นตอน
ตนเองเพื่อให้เกิดความ
และเกิดการเรียนรู้ด้วย
ภาคภูมิใจ
ตนเอง
มีการออกแบบการวัด
มีการออกแบบเครื่องมือวัด
มีการวัดและประเมินผล
และประเมินผลได้
และประเมินผลที่สอดคล้อง ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ
เพียงพอกับจุดประสงค์ กับเนื้อที่ต้องการ
และตรงตามเป้าหมายมี่
และเหมาะสมกับเวลา
ต้องการวัด
นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง ความสาคัญของการดูแลรักษาและตกแต่งสวน
ขั้นตอนกระบวนการ การดูแลรักษาและตกแต่งสวน
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ

8.2 สาหรับผู้เรียน : ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
ความพอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
-นักเรียนใช้เวลาปฏิบัติ
-ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตาม -รู้จักการกวางแผนการทางาน
หลักพอเพียง กิจกรรมได้เหมาะสม
ขั้นตอนและสาเร็จตาม
อย่างเป็นระบบให้งานประสบ
เป้าหมาย
ความสาเร็จ
-แก้ปัญหาในการทางานให้
สาเร็จตามเป้าหมาย

-ปรับตัวในการทางานกับ
เพื่อนพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง

-นักเรียนแบ่งหน้าที่การ
ทางานภายในกลุ่มได้
เหมาะสมกับความสามารถ
ของแต่ละคน
-นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง ความสาคัญของการดูแลรักษาและตกแต่งสวน
เงื่อนไขความรู้
ขั้นตอนกระบวนการ การดูแลรักษาและตกแต่งสวน
เงื่อนไข
คุณธรรม

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ

9. การประเมินผลลัพท์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
วัด
ความรู้

อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
ความสาคัญของ -มีการวางแผนในการทางาน มีความรอบรู้ใน การเรียนรู้สอดคล้อง
การดูแลรักษาและ เป็นกระบวนการกลุ่ม
การใช้แหล่ง
กับวิถีชีวิตของนักเรียน
ตกแต่งสวน
-มีความรู้ในการนาเสนองาน เรียนรู้
ขั้นตอน
นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกัน
กระบวนการ การ และกันการทาใบงาน
ดูแลรักษาและ

ทักษะ

ค่านิยม

ตกแต่งสวน
-มีทักษะในการใช้
วัสดุอุปกรณ์อย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า
- เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ได้อย่าง
เหมาะสม
ตระหนักถึงผลที่
เกิดจากการใช้วัสดุ
ในการอยู่ร่วมกันใน
ชุมชน

-มีทักษะในการมีวินัย ปฏิบัติ
ตามระเบียบของชุมชน
-มีทักษะในการแก้ปัญหา
- มีทักษะในการทางานกลุ่ม
-มีความรับผิดชอบต่อการ
ทางานกลุ่ม
-ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมี
ความสุข

-

-ดารงตนอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข
-ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว
โรงเรียน และสังคมได้
-มีจิตสานึกในการ -สืบสานอนุรักษ์ภูมิ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา ปัญญาท้องถิ่น
ท้องถิ่น
-การใช้แหล่งเรียนรู้
-ใช้ทรัพยากรและ โดยใช้ภูมิปัญญา
สิ่งแวดล้อมอย่าง ท้องถิ่น
ประหยัด

10. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
( นายกาธร สังข์มา )
ความคิดเห็นของรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์)
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ………………………………….
( นายศักดา ภุมรินทร์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี

11.บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
11.1 ผลการเรียนรู้
11.1.1. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
11.1.2 . ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
1 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
2 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
แนวทางแก้ปัญหา............................................................................................................
11.1.3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1)………………………………………….
2)………………………………………………
แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ........................................................................................
.......................................................................................................................................
11.1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)……………………………………………………………………………..

11.1.5 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)…………………………………………………………………
11.1.6 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) ………………………………………………………
11.1.7 ผู้เรียนมีทักษะการคิด..........................................................................................
11.1.8 ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง................................................................
11.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ........................................................................................................
.................................................................................................................................................
11.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ........................................................................................................
.................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................
( นายกาธร สังข์มา )
ตาแหน่ง ครู

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน

ที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
ความสามารถใน ความสามารถ ความสามารถ รวม
การเขียน
ในการ
ในการสื่อสาร
แก้ปัญหา
3
2
1
3 2 1 3 2 1
9

สรุปผลการ
ประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน
ได้ระดับ 3
ได้ระดับ 2
ได้ระดับ 1

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ได้
ได้
ได้

7-9
4-6
1-3

ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้ประเมิน
( นายกาธร สังข์มา)

ตราโรงเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4 เรื่อง การดูแลรักษาและตกแต่งสวน (2)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง 22102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง งานบ้าน เวลา 1 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
มาตรฐานการเรียนรู้
ง 1.1
เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการ
แสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.2/1 ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทางาน
ง 1.1 ม.2/2 ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทางาน
ง 1.1 ม.2/3 มีจิตสานึกในการทางานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัด
และคุ้มค่า
2. ความคิดรวบยอด
การดูแลรักษาและตกแต่งสวน ช่วยให้สวนมีความสะอาด สวยงาม และสร้างบรรยากาศที่ดีให้แก่ผู้อ ยู่อาศัย
และผู้มาเยี่ยมเยียน

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)

3.1.1 อธิบายความสาคัญของการดูแลรักษาและตกแต่งสวน
3.1.2 อธิบายขั้นตอน กระบวนการ การดูแลรักษาและตกแต่งสวน
3.2 ด้านทักษะ (p)
3.2.1 ออกแบบตกแต่งสวนให้สวยงามเหมาะสมกับขนาดพื้นที่สวนที่จะจัดจริง
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
3.3.1 เห็นประโยชน์และความสาคัญของการดูแลรักษาและตกแต่งสวน
3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด
3.4.1.ความสามารถในใช้เทคโนโลยี
3.4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
3.4.3 ความสามารถในการคิด
- ทักษะการเขียน
- ทักษะการสร้างความรู้
- ทักษะการนาความรู้ไปใช้
- ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ
4. การบูรณาการ
4.1 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
ศิลปะ : ภาพระบายสี ออกแบบการจัดและตกแต่งสวน
4.2 การบูรณาการอาเซียน : 5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1 ความรู้ (K)
1) การดูแลและตกแต่งสวน
1.1) ความสาคัญของการดูแลรักษาและตกแต่งสวน
1.2) การดูแลรักษาสวน
1.3 ) การตกแต่งสวน

5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
ออกแบบตกแต่งสวนให้สวยงามเหมาะสมกับขนาดพื้นที่สวนที่จะจัดจริง
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการคิด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. การออกแบบและจัดตกแต่งสวน
2. ใบงาน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
ความสามารถและทักษะ
ประเมินผล
ความสาคัญของ
อธิบายความสาคัญของ
การดูแลรักษาและ
การดูแลรักษาและตกแต่ง
ตกแต่งสวน
สวน
ขั้นตอน
อธิบายขั้นตอน
กระบวนการ การ
กระบวนการ การดูแล
ดูแลรักษาและตกแต่ง รักษาและตกแต่งสวน
สวน( K)
ออกแบบตกแต่งสวน
ให้สวยงามเหมาะสม ออกแบบตกแต่งสวนให้
กับขนาดพื้นที่สวนที่ สวยงามเหมาะสมกับขนาด
จะจัดจริง(p)
พื้นที่สวนที่จะจัดจริง
วินัย(A)

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการ
ทางาน มีจิตสาธารณะ
-ความสามารถในการ ความสามารถในการ
สื่อสาร
สื่อสาร
- ความสามารถใน
- ความสามารถในการใช้
การใช้เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
- ความสามารถใน
- ความสามารถในการคิด
การคิด (C)

วิธีการวัดและประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
ความถูกต้องการ เกณฑ์การ
ผ่านเกณฑ์ระดับ
พูดอธิบายหน้าที่
ประเมินผลตาม 2 ขึ้นไป
และบทบาทใน
สภาพจริง
ฐานะสมาชิกของ
(Rubrics)
ชุมชน
ประเมินผลการ
เขียนแผนความคิด

แบบประเมินผล ผ่านเกณฑ์การ
การเขียนแผน ประเมินระดับพอใช้
ความคิด
(Rubrics)

ประเมินคุณลักษณะ แบบประเมิน
อันพึงประสงค์

ผ่านเกณฑ์ระดับ

แบบประเมิน

ผ่านเกณฑ์ระดับ

ประเมิน
สมรรถนะ
ผู้เรียน

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้

2 ขึ้นไป

2 ขึ้นไป

- ถ้านักเรียนมีพื้นที่ว่างข้างบ้าน จะเลือกทาอะไรกับพื้นที่เหล่านั้น
2. ครูร่วมสนทนาเกี่ยวกับ การจัดและตกแต่งสวนในบ้าน โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
 บริเวณบ้านของนักเรียนมีพื้นที่ว่างหรือไม่ (ตัวอย่างคาตอบ มี ไม่มี)
 ครอบครัวของนักเรียนใช้ประโยชน์อะไรกับพื้นที่ว่างนั้น (ตัวอย่างคาตอบ
ทาสวนหย่อม ปลูกผักสวนครัว ทาที่จอดรถ)
 บ้านของนักเรียนคนใดใช้พื้นที่ว่างในบ้านจัดและตกแต่งสวน (นักเรียนตอบตาม
ความเป็นจริง)
 นักเรียนคิดว่าการมีสวนอยู่ในบ้านมีข้อดีหรือไม่ อย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ มี ช่วยให้
เกิดความสดชื่น สวยงาม ทาให้บ้านน่าอยู่ขึ้น)
 นักเรียนชอบรูปแบบการจัดสวนแบบใด (นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น)
 นักเรียนคิดว่าการจัดและตกแต่งบ้านมีความสาคัญกับผู้อยู่อาศัยหรือไม่ อย่างไร
(ตัวอย่างคาตอบ มี ช่วยทาให้คนในบ้านรู้สึกผ่อนคลายและสบายใจเมื่ออยู่บ้าน)
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
3. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า การตกแต่งสวนเป็นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสวนที่มีอยู่แล้วให้ดู
สวยงาม สดชื่น ไม่ซ้าซาก จาเจ และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็นมากขึ้น บ้านที่มีสวน ผู้อยู่อาศัยต้อง
รู้จักดูแลรักษาและตกแต่งสวนเป็นประจา เพื่อให้สวนคงความสวยงาม สดชื่นอยู่เสมอ ช่วยลดความเครียดของ
ผู้อยู่อาศัย ลดปัญหาฝุ่นละอองที่มีอยู่ในบรรยากาศ และลดเสียงรบกวนจากยานพาหนะที่ผ่านไปมา หากไม่
หมั่นดูแลรักษาความสะอาดสวนภายในอาจกลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษต่าง ๆ ได้
4. ครูนาภาพการจัดสวนแบบต่าง ๆ มาให้นักเรียนดู จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันวิจารณ์การจัดและ
ตกแต่งสวนในแต่ละภาพ ว่านักเรียนแต่ละคนชอบการจัดและตกแต่งรูปแบบใด ถ้าให้นักเรียนจัดและตกแต่ง
สวนในแต่ละภาพ นักเรียนจะเพิ่มหรือลดสิ่งใดบ้าง จากนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าจะมีแนวทางในการ
ดูแลรักษาสวนต่าง ๆ เหล่านั้นด้วยวิธีใดอย่างไรบ้าง
5. ให้นักเรียนร่วมกันศึกษาแนวทางในการดูแลรักษาสวน จากหนังสือเรียนการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ม.2 จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้
6. ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับการจัดและตกแต่งสวน จากหนังสือเรียนการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ม.2 ในหัวข้อต่อไปนี้
1. หลักศิลปะที่ใช้ในการออกแบบและตกแต่งสวน
2. รูปแบบการจัดสวน
3. สิ่งที่ใช้ตกแต่งสวน
4. ขั้นตอนการตกแต่งสวน
จากนั้นให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้ที่ได้ลงในสมุดจดบันทึก
7. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการตกแต่งสวน แล้วรวบรวมเนื้อหาทารายงานส่งครูผู้สอน
8. ให้นักเรียนหาภาพการจัดตกแต่งจากหนังสือนิตยสาร หรืออินเทอร์เน็ต คนละ 1 ภาพ นาภาพมา
ติดลงในกระดาษ A4 จากนั้นเขียนอธิบายการจัดตกแต่งสวนในภาพ ดังตัวอย่าง

ออกแบบและตกแต่งสวน…..............................................................................................
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
รู ปแบบการจัดสวน
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
สิ่ งที่ใช้ตกแต่งสวน
...............................................................................................................................................................
ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดสวน
..........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

9. ให้นักเรียนสารวจบริเวณบ้านของตนเองหรือสวนของตนเอง แล้วออกแบบตกแต่งสวนให้สวยงาม
เหมาะสมกับขนาดพื้นที่สวนที่จะจัดจริง โดยร่างภาพ 2 มิติ หรือ 3 มิติลงในกระดาษวาดเขียนแล้วระบายสีให้
สวยงาม
กิจกรรมรวบยอด
10. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ บ้านที่มีสวน ผู้อยู่อาศัยต้องรู้จักดูแลรักษาและตกแต่ง
สวนเป็นประจา เพื่อให้สวนคงความสวยงามสดชื่นอยู่เสมอ ช่วยลดความเครียดของผู้อยู่อาศัย
ลดปัญหาฝุ่นละอองที่มีอยู่ในบรรยากาศ และลดเสียงรบกวนจากยานพาหนะที่ผ่านไปมา

กิจกรรมเสนอแนะ
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
ใบงาน
8. การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 สาหรับครูผู้สอนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้
3 ห่วง
ความพอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
ประเด็น
เนื้อหา

แหล่งเรียนรู้
สื่อ/อุปกรณ์
เวลา
การจัดกิจกรรม

การประเมินผล

เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม

จัดเนื้อหาและจัด
ครูนาเนื้อหาไปใช้ในการ
จัดเนื้อหาตรงตาม
กิจกรรมให้สอดคล้องกับ จัดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ หลักสูตรที่กาหนด
ตัวชี้วัดความสามารถของ กับผู้เรียน
ผู้เรียน
กาหนดภาระงาน
ส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้ มีวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
เหมาะสมกับตัวชี้วัด
และมีทักษะในการแก้ปัญหา
จัดเตรียมใบงาน ใบ
นักเรียนได้รับประสบการณ์
จัดเตรียมใบงาน ใบความรู้
ความรู้ที่เหมาะสมกับ
ตรงในการจัดการเรียนรู้
ช่วยให้การเรียนการสอน
เนื้อหา
เกิดประสิทธิภาพ
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ จัดการเรียนรู้ได้จาม
การจัดการเรียนรู้ได้
เหมาะสมเพียงพอกับ
กระบวนการครบถ้วนตามที่ ครอบคลุมการเรียนรู้ที่
เวลาที่กาหนดไว้
วางแผนไว้
กาหนดไว้
แบ่งกลุ่มพอดีกับจานวน ครูสามารถใช้กระบวนการ
นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นักเรียน
กลุ่มในการจัดการเรียนรู้ได้
และแสดงศักยภาพของ
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ตามขั้นตอน
ตนเองเพื่อให้เกิดความ
และเกิดการเรียนรู้ด้วย
ภาคภูมิใจ
ตนเอง
มีการออกแบบการวัด
มีการออกแบบเครื่องมือวัด
มีการวัดและประเมินผล
และประเมินผลได้
และประเมินผลที่สอดคล้อง ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ
เพียงพอกับจุดประสงค์ กับเนื้อที่ต้องการ
และตรงตามเป้าหมายมี่
และเหมาะสมกับเวลา
ต้องการวัด
นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง ความสาคัญของการดูแลรักษาและตกแต่งสวน
ขั้นตอนกระบวนการ การดูแลรักษาและตกแต่งสวน
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ

8.2 สาหรับผู้เรียน : ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
ความพอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
-นักเรียนใช้เวลาปฏิบัติ
-ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตาม -รู้จักการกวางแผนการทางาน
หลักพอเพียง กิจกรรมได้เหมาะสม
ขั้นตอนและสาเร็จตาม
อย่างเป็นระบบให้งานประสบ
เป้าหมาย
ความสาเร็จ
-แก้ปัญหาในการทางานให้
สาเร็จตามเป้าหมาย

-ปรับตัวในการทางานกับ
เพื่อนพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง

-นักเรียนแบ่งหน้าที่การ
ทางานภายในกลุ่มได้
เหมาะสมกับความสามารถ
ของแต่ละคน
-นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง ความสาคัญของการดูแลรักษาและตกแต่งสวน
เงื่อนไขความรู้
ขั้นตอนกระบวนการ การดูแลรักษาและตกแต่งสวน
เงื่อนไข
คุณธรรม

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ

9. การประเมินผลลัพท์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
วัด
ความรู้

อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
ความสาคัญของ -มีการวางแผนในการทางาน มีความรอบรู้ใน การเรียนรู้สอดคล้อง
การดูแลรักษาและ เป็นกระบวนการกลุ่ม
การใช้แหล่ง
กับวิถีชีวิตของนักเรียน
ตกแต่งสวน
-มีความรู้ในการนาเสนองาน เรียนรู้
ขั้นตอน
นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกัน
กระบวนการ การ และกันการทาใบงาน
ดูแลรักษาและ

ทักษะ

ค่านิยม

ตกแต่งสวน
-มีทักษะในการใช้
วัสดุอุปกรณ์อย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า
- เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ได้อย่าง
เหมาะสม
ตระหนักถึงผลที่
เกิดจากการใช้วัสดุ
ในการอยู่ร่วมกันใน
ชุมชน

-มีทักษะในการมีวินัย ปฏิบัติ
ตามระเบียบของชุมชน
-มีทักษะในการแก้ปัญหา
- มีทักษะในการทางานกลุ่ม
-มีความรับผิดชอบต่อการ
ทางานกลุ่ม
-ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมี
ความสุข

-

-ดารงตนอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข
-ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว
โรงเรียน และสังคมได้
-มีจิตสานึกในการ -สืบสานอนุรักษ์ภูมิ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา ปัญญาท้องถิ่น
ท้องถิ่น
-การใช้แหล่งเรียนรู้
-ใช้ทรัพยากรและ โดยใช้ภูมิปัญญา
สิ่งแวดล้อมอย่าง ท้องถิ่น
ประหยัด

10. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
( นายกาธร สังข์มา )
ความคิดเห็นของรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์)
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ………………………………….
( นายศักดา ภุมรินทร์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี

11.บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
11.1 ผลการเรียนรู้
11.1.1. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
11.1.2 . ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
1 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
2 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
แนวทางแก้ปัญหา............................................................................................................
11.1.3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1)………………………………………….
2)………………………………………………
แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ........................................................................................
.......................................................................................................................................

11.1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)……………………………………………………………………………..
11.1.5 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)…………………………………………………………………
11.1.6 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) ………………………………………………………
11.1.7 ผู้เรียนมีทักษะการคิด..........................................................................................
11.1.8 ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง................................................................
11.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ........................................................................................................
.................................................................................................................................................
11.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ........................................................................................................
.................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................
( นายกาธร สังข์มา )
ตาแหน่ง ครู

การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)
การประเมินผลใบงาน ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)
เรื่อง จัดและตกแต่งสวน
ระดับคะแนน
เกณฑ์การประเมิน
4
3
2
1
(10 คะแนน)
(8-9 คะแนน)
( 6– 7 คะแนน) (1 – 5 คะแนน)
ออกแบบและจัด ออกแบบและจัด
ออกแบบและจัด
ออกแบบและจัด
ออกแบบและจัด
ตกแต่งสวน
ตกแต่งสวนของ
ตกแต่งสวนของ
ตกแต่งสวนของ
ตกแต่งสวนของ
ตนเองได้อย่าง
ตนเองได้อย่าง
ตนเองได้อย่าง
ตนเองได้อย่าง
ถูกต้องและ
ถูกต้องและ
ถูกต้องและ
ถูกต้องและ
เหมาะสมตาม
เหมาะสมตาม
เหมาะสมตาม
เหมาะสมตาม
หลักการ อธิบาย
หลักการ อธิบาย
หลักการ สามารถ หลักการ
และเขียนบรรยาย และเขียนบรรยาย อธิบายข้อดีของ
ให้เห็นถึงข้อดี และ ให้เห็นถึงข้อดี และ การจัดสวนใน
ประโยชน์ที่ตนเอง ประโยชน์ที่ตนเอง ลักษณะนั้น ๆ

และคนใน
ครอบครัวจะได้รับ
จากการจัดและ
ตกแต่งสวนใน
ลักษณะนั้น ๆ

จะได้รับจากการจัด
และตกแต่งสวนใน
ลักษณะนั้น ๆ

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน

ที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
ความสามารถใน ความสามารถ ความสามารถ รวม
การเขียน
ในการ
ในการสื่อสาร
แก้ปัญหา
3
2
1
3 2 1 3 2 1
9

สรุปผลการ
ประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน
ได้ระดับ 3
ได้ระดับ 2
ได้ระดับ 1

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ได้
ได้
ได้

7-9
4-6
1-3

ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้ประเมิน
( นายกาธร สังข์มา)

ตราโรงเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 5 เรื่อง ความสาคัญของการตกแต่งเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4
รหัส ง 22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย เวลา 1 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
มาตรฐานการเรียนรู้
ง 1.1
เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการ
แสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.2/1 ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทางาน
ง 1.1 ม.2/2 ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทางาน
ง 1.1 ม.2/3 มีจิตสานึกในการทางานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัด
และคุ้มค่า
2. ความคิดรวบยอด
การปักผ้าด้วยมือเป็นการตกแต่งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้สวยงามวิธีหนึ่ง ซึ่งการปักผ้าให้ผลงานมี
คุณภาพนั้นต้องอาศัยความประณีต ละเอียดรอบคอบ เทคนิคและความชานาญจากการฝึกฝนเป็นประจา

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)

3.1 ด้านความรู้ (K)
3.1.1อธิบายความสาคัญของการตกแต่งเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
3.2 ด้านทักษะ (p)
3.2.1 สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการปักผ้าด้วยมือจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
3.3.1 เห็นความสาคัญของการตกแต่งเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด
3.4.1.ความสามารถในใช้เทคโนโลยี
3.4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
3.4.3 ความสามารถในการคิด
- ทักษะการเขียน
- ทักษะการสร้างความรู้
- ทักษะการนาความรู้ไปใช้
- ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ
4. การบูรณาการ
4.1 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
ศิลปะ : ภาพระบายสี ออกแบบการจัดและตกแต่งสวน
4.2 การบูรณาการอาเซียน : 5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1 ความรู้ (K)
ความสาคัญของการตกแต่งเสื้อและเครื่องแต่งกาย
5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการปักผ้าด้วยมือจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ

5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการคิด

ชิ้นงานหรือภาระงาน
- สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการตกแต่งเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
วิธีการวัดและประเมินผล
ความสามารถและทักษะ
เกณฑ์การประเมิน
ประเมินผล
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
ความสาคัญของการ อธิบายความสาคัญของ
ความถูกต้องของ เกณฑ์การ
ผ่านเกณฑ์ระดับ
ตกแต่งเสื้อผ้าและ
การตกแต่งเสื้อผ้าและ
การอธิบาย
ประเมินผลตาม 2 ขึ้นไป
เครื่องแต่งกาย(K)
เครื่องแต่งกาย
สภาพจริง
(Rubrics)
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
เทคนิคการปักผ้าด้วย เทคนิคการปักผ้าด้วยมือ
มือจากแหล่งเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
ต่าง ๆ(p)

ประเมินผลการ
เขียนแผนความคิด

วินัย(A)

ประเมินคุณลักษณะ แบบประเมิน
อันพึงประสงค์

ผ่านเกณฑ์ระดับ

แบบประเมิน

ผ่านเกณฑ์ระดับ

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการ
ทางาน มีจิตสาธารณะ
-ความสามารถในการ ความสามารถในการ
สื่อสาร
สื่อสาร
- ความสามารถใน
- ความสามารถในการใช้
การใช้เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
- ความสามารถใน
- ความสามารถในการคิด
การคิด (C)

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้

แบบประเมินผล ผ่านเกณฑ์การ
การเขียนแผน ประเมินระดับพอใช้
ความคิด
(Rubrics)

ประเมิน
สมรรถนะ
ผู้เรียน

2 ขึ้นไป

2 ขึ้นไป

1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
- ถ้านักเรียนมีเสื้อยืดสีขาว 1 ตัว จะตกแต่งอย่างไรให้สวยงามและแปลกใหม่
2. ครูร่วมสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับประสบการณ์ในการตกแต่งเสื้อผ้า โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
 นักเรียนทาอย่างไรกับเสื้อตัวเก่าที่ใส่จนเบื่อแล้ว (ตัวอย่างคาตอบ ทิ้ง บริจาคให้คนอื่น ใช้
เป็นผ้าขี้ริ้ว)
 ในเดือนหนึ่ง ๆ นักเรียนเสียเงินกับการซื้อเสื้อผ้าใหม่มากน้อยเพียงใด (นักเรียนตอบตาม
ประสบการณ์)
 นักเรียนเคยคานวณหรือไม่ว่าในปีหนึ่ง ๆ ต้องเสียเงินกับการซื้อเสื้อผ้าใหม่มากน้อยเพียงใด
(นักเรียนตอบตามประสบการณ์)
 นักเรียนเคยเสียดายเงินที่เสียไปเหล่านั้นหรือไม่ (ตัวอย่างคาตอบ เคย ไม่เคย)
 นักเรียนคิดว่าจะมีวิธีใดบ้างที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าใหม่ทุกเดือน
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจ)
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
3. ครูนาภาพหรือตัวอย่างเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และสิ่งของเครื่องใช้ที่ตกแต่งด้วยวิธีการต่าง ๆ มาให้
นักเรียนดู จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
 เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายในภาพหรือตัวอย่างนี้ มีลักษณะเป็นอย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ สวยงาม
แปลกใหม่)
 นักเรียนคิดว่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเหล่านี้ มีความน่าสนใจอย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ
มีสีสันที่สวยงาม มีลวดลายที่สวยงาม)
 นักเรียนรู้หรือไม่ว่าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเหล่านี้ใช้เทคนิคใดในการตกแต่ง (นักเรียนตอบ
ตามประสบการณ์และความเข้าใจ)
 นักเรียนเคยตกแต่งเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยตนเองหรือไม่ (ตัวอย่างคาตอบ เคย ไม่เคย)
 นักเรียนเคยใช้เทคนิคและวิธีการใดในการตกแต่ง (นักเรียนตอบตามประสบการณ์)
4. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า การตกแต่งเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย มีวัตถุประสงค์สาคัญ เพื่อให้
เสื้อผ้า และเครื่องแต่งกายมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการปิดร่องรอยการชารุดอย่างมีศิลปะ
การตกแต่งเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ที่ทาจากผ้า เช่น ปลอกหมอน
ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุม ผ้าม่าน ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดมือ ผ้ารองจาน กระเป๋าผ้า สามารถทาได้หลายวิธี เช่น การปักด้วย
มือ การปักด้วยจักรเย็บผ้า การติดลูกไม้ การถักริมชายเสื้อ ชายประโปรงหรือปกเสื้อ การเพนต์สี การมัดย้อม
การพิมพ์ลาย การทาผ้าบาติก
5. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเทคนิคการตกแต่งเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย คนละ 1 เทคนิค จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ จากนั้นทารายงานส่งครูผู้สอน
6. ครูสุ่มเลือกตัวแทนนักเรียนออกมานาเสนอผลการค้นคว้าหน้าชั้นเรียน
กิจกรรมรวบยอด
7.นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ การตกแต่งเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย มีวัตถุประสงค์สาคัญ
เพื่อให้เสื้อผ้า และเครื่องแต่งกายมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการปิดร่องรอยการชารุดอย่างมีศิลปะ

กิจกรรมเสนอแนะ
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- ภาพหรือตัวอย่างเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และสิ่งของเครื่องใช้ที่ตกแต่งด้วยวิธีการต่าง ๆ
8. การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 สาหรับครูผู้สอนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้
3 ห่วง
ความพอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
ประเด็น
เนื้อหา

แหล่งเรียนรู้
สื่อ/อุปกรณ์
เวลา

การจัดกิจกรรม

การประเมินผล

เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม

จัดเนื้อหาและจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดความสามารถของ
ผู้เรียน
กาหนดภาระงาน
เหมาะสมกับตัวชี้วัด
จัดเตรียมใบงาน ใบ
ความรู้ที่เหมาะสมกับ
เนื้อหา
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้
เหมาะสมเพียงพอกับ
เวลาที่กาหนดไว้

ครูนาเนื้อหาไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์
กับผู้เรียน

จัดเนื้อหาตรงตาม
หลักสูตรที่กาหนด

ส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้
และมีทักษะในการแก้ปัญหา
นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรงในการจัดการเรียนรู้

มีวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

จัดการเรียนรู้ได้จาม
กระบวนการครบถ้วนตามที่
วางแผนไว้

จัดเตรียมใบงาน ใบความรู้
ช่วยให้การเรียนการสอน
เกิดประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ได้
ครอบคลุมการเรียนรู้ที่
กาหนดไว้

แบ่งกลุ่มพอดีกับจานวน ครูสามารถใช้กระบวนการ
นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นักเรียน
กลุ่มในการจัดการเรียนรู้ได้
และแสดงศักยภาพของ
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ตามขั้นตอน
ตนเองเพื่อให้เกิดความ
และเกิดการเรียนรู้ด้วย
ภาคภูมิใจ
ตนเอง
มีการออกแบบการวัด
มีการออกแบบเครื่องมือวัด
มีการวัดและประเมินผล
และประเมินผลได้
และประเมินผลที่สอดคล้อง ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ
เพียงพอกับจุดประสงค์ กับเนื้อที่ต้องการ
และตรงตามเป้าหมายมี่
และเหมาะสมกับเวลา
ต้องการวัด
นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง ความสาคัญของการตกแต่งเสื้อผ้าและเครื่อง
แต่งกาย
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ

8.2 สาหรับผู้เรียน : ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
ความพอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
-นักเรียนใช้เวลาปฏิบัติ
-ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตาม -รู้จักการกวางแผนการทางาน
หลักพอเพียง กิจกรรมได้เหมาะสม
ขั้นตอนและสาเร็จตาม
อย่างเป็นระบบให้งานประสบ
เป้าหมาย
ความสาเร็จ
-แก้ปัญหาในการทางานให้
สาเร็จตามเป้าหมาย

-ปรับตัวในการทางานกับ
เพื่อนพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง

-นักเรียนแบ่งหน้าที่การ
ทางานภายในกลุ่มได้
เหมาะสมกับความสามารถ
ของแต่ละคน
-นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง ความสาคัญของการตกแต่งเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไข
คุณธรรม

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ

9. การประเมินผลลัพท์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัด
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
ความรู้
ความสาคัญของ -มีการวางแผนในการทางาน มีความรอบรู้ใน การเรียนรู้สอดคล้อง
การตกแต่งเสื้อผ้า เป็นกระบวนการกลุ่ม
การใช้แหล่ง
กับวิถีชีวิตของนักเรียน
และเครื่องแต่งกาย -มีความรู้ในการนาเสนองาน เรียนรู้

ทักษะ

ค่านิยม

นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันการทาใบงาน
-มีทักษะในการใช้ -มีทักษะในการมีวินัย ปฏิบัติ
วัสดุอุปกรณ์อย่าง ตามระเบียบของชุมชน
ประหยัดและคุ้มค่า -มีทักษะในการแก้ปัญหา
- เลือกใช้วัสดุ
- มีทักษะในการทางานกลุ่ม
อุปกรณ์ได้อย่าง
เหมาะสม
ตระหนักถึงผลที่
-มีความรับผิดชอบต่อการ
เกิดจากการใช้วัสดุ ทางานกลุ่ม
ในการอยู่ร่วมกันใน -ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมี
ชุมชน
ความสุข

มีทักษะในการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

-ดารงตนอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข
-ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว
โรงเรียน และสังคมได้
-มีจิตสานึกในการ -สืบสานอนุรักษ์ภูมิ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา ปัญญาท้องถิ่น
ท้องถิ่น
-การใช้แหล่งเรียนรู้
-ใช้ทรัพยากรและ โดยใช้ภูมิปัญญา
สิ่งแวดล้อมอย่าง ท้องถิ่น
ประหยัด

10. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
( นายกาธร สังข์มา )
ความคิดเห็นของรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์)
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
( นายศักดา ภุมรินทร์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
11.บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
11.1 ผลการเรียนรู้
11.1.1. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
11.1.2 . ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด

มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
1 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
2 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
แนวทางแก้ปัญหา............................................................................................................
11.1.3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1)………………………………………….
2)………………………………………………
แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ........................................................................................
.......................................................................................................................................
11.1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)……………………………………………………………………………..
11.1.5 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)…………………………………………………………………
11.1.6 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) ………………………………………………………
11.1.7 ผู้เรียนมีทักษะการคิด..........................................................................................
11.1.8 ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง................................................................
11.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ........................................................................................................
.................................................................................................................................................
11.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ........................................................................................................
.................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................
( นายกาธร สังข์มา )
ตาแหน่ง ครู

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน

ที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
ความสามารถใน ความสามารถ ความสามารถ รวม
การเขียน
ในการ
ในการสื่อสาร
แก้ปัญหา
3
2
1
3 2 1 3 2 1
9

สรุปผลการ
ประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน
ได้ระดับ 3
ได้ระดับ 2
ได้ระดับ 1

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ได้
ได้
ได้

7-9
4-6
1-3

ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้ประเมิน
( นายกาธร สังข์มา)

ตราโรงเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 6 เรื่อง การปักผ้าด้วยมือ (1)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง 22102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย เวลา 1 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
มาตรฐานการเรียนรู้
ง 1.1
เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการ
แสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.2/1 ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทางาน
ง 1.1 ม.2/2 ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทางาน
ง 1.1 ม.2/3 มีจิตสานึกในการทางานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัด
และคุ้มค่า
2. ความคิดรวบยอด
การปักผ้าด้วยมือเป็นการตกแต่งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้สวยงามวิธีหนึ่ง ซึ่งการปักผ้าให้ผลงานมี
คุณภาพนั้นต้องอาศัยความประณีต ละเอียดรอบคอบ เทคนิคและความชานาญจากการฝึกฝนเป็นประจา

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)

3.1.1อธิบายขั้นตอนการปักผ้าด้วยมือแบบต่าง ๆ
3.2 ด้านทักษะ (p)
3.2.1 ปักผ้าด้วยมือแบบต่าง ๆ
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
3.3.1 เห็นประโยชน์ของการปักผ้าด้วยมือ
3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด
3.4.1.ความสามารถในใช้เทคโนโลยี
3.4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
3.4.3 ความสามารถในการคิด
- ทักษะการเขียน
- ทักษะการสร้างความรู้
- ทักษะการนาความรู้ไปใช้
- ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ
4. การบูรณาการ
4.1 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

ศิลปะ : ความปลอดภัยในการใช้วัสดุอุปกรณ์
4.2 การบูรณาการอาเซียน : 5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1 ความรู้ (K)
1. ความสาคัญของการตกแต่งเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
2. การปักผ้าด้วยมือ
2.1 ประเภทของการปักผ้าด้วยมือ
2.2 วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปักผ้าด้วยมือ
2.3 ลายปักพื้นฐาน
2.3.1 ลายปักเดินเส้น
2.3.2 ลายปักลูกโซ่
2.3.3 ลายปักเลซี่ – เดซี่
2.3.4 ลายปักทึบ
2.3.5 ลายปักสั้นยาว
2.4 เทคนิคการปักผ้าด้วยมือ
2.5 ขั้นตอนการปักผ้าด้วยมือ
2.6 การประยุกต์ความรู้ เรื่องการปักผ้ามาใช้ในการตกแต่งเสื้อผ้า
5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
ปั กผ้าด้วยมือแบบต่าง ๆ
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการคิด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการปักผ้าด้วยมือ
2. ฝึกปฏิบัติการปักผ้าด้วยมือ
3. ใบงาน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
วิธีการวัดและประเมินผล
ความสามารถและทักษะ
เกณฑ์การประเมิน
ประเมินผล
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
การปักผ้าด้วยมือ(K) บอกขั้นตอนการปักผ้าด้วย ความถูกต้องการ เกณฑ์การ
ผ่านเกณฑ์ระดับ
มือ
พูดอธิบายขั้นตอน ประเมินผลตาม 2 ขึ้นไป
การปักผ้าด้วยมือ สภาพจริง
(Rubrics)
ปักผ้าด้วยมือแบบ
ต่าง ๆ
(p)

ปักผ้าด้วยมือแบบต่าง ๆ

วินัย(A)

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการ
ทางาน มีจิตสาธารณะ
-ความสามารถในการ ความสามารถในการ
สื่อสาร
สื่อสาร
- ความสามารถใน
- ความสามารถในการใช้
การใช้เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
- ความสามารถใน
- ความสามารถในการคิด
การคิด (C)
6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้

ประเมินผลการ
เขียนแผนความคิด

แบบประเมินผล ผ่านเกณฑ์การ
การเขียนแผน ประเมินระดับพอใช้
ความคิด
(Rubrics)

ประเมินคุณลักษณะ แบบประเมิน
อันพึงประสงค์

ผ่านเกณฑ์ระดับ

แบบประเมิน

ผ่านเกณฑ์ระดับ

ประเมิน
สมรรถนะ
ผู้เรียน

2 ขึ้นไป

2 ขึ้นไป

1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
- นักเรียนคิดว่าเทคนิคการตกแต่งเสื้อผ้าวิธีใดมีความน่าสนใจมากที่สุด
2. ครูนาตัวอย่างผ้าเช็ดหน้าที่ไม่มีลวดลาย กับผ้าเช็ดหน้าที่ปักลวดลายด้วยมือ มาให้นักเรียนดู
จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
 ผ้าเช็ดหน้า 2 ผืนนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ ผืนแรกไม่มีลวดลาย ไม่มี
ความน่าสนใจ ผืนที่สองมีลวดลายสวยงาม และมีความน่าสนใจ)
 ถ้าให้นักเรียนเลือกซื้อผ้าเช็ดหน้าทั้งสองผืนนี้ นักเรียนจะเลือกซื้อผืนใด เพราะเหตุใด
(ตัวอย่างคาตอบ ผืนที่มีลายปัก เพราะสวย และน่าสนใจ)
 ถ้าให้นักเรียนกาหนดราคาผ้าเช็ดหน้าทั้ง 2 ผืนนี้ นักเรียนจะให้ราคาผืนไหนสูงกว่ากัน และ
ให้ราคาแต่ละผืนเท่าไหร่ (นักเรียนตอบตามความรู้สึก)
 นักเรียนคิดว่าตนเองมีความสามารถในการตกแต่งลวดลายผ้าเช็ดหน้าเหมือนตัวอย่างนี้
หรือไม่ (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ)
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
3. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า การปักผ้าด้วยมือ เป็นงานศิลปะแขนงหนึ่งที่ช่วยเพิ่มพูนคุณค่าและ
ความสวยงามให้แก่เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และสิ่งของเครื่องใช้ที่ทาจากผ้า ซึ่งผู้ปักผ้าจะได้ฝึกความประณีต
ละเอียด รอบคอบ และความอดทนในการทางานมากกว่าการใช้เครื่องจักรไฟฟ้า
4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการปักผ้าด้วยมือจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
แล้วเขียนอธิบายลงในแผนภาพนาเสนอหน้าชั้นเรียน ดังตัวอย่าง
5. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับการปักผ้าด้วยมือ จากหนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ม.2 ในหัวข้อต่อไปนี้
- ประเภทของการปักผ้าด้วยมือ
- วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปักผ้าด้วยมือ
6. ครูและนักเรียนช่วยกันเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปักผ้าด้วยมือ ดังนี้
1. ผ้า
2. ด้ายหรือไหมปัก
3. เข็มปัก
4. กรรไกร
5. สะดึง
6. กระดาษลอกลาย
7. ปลอกนิ้ว
8. ปากคีบ
7. ครูอธิบายลายปักพื้นฐาน ลายปักเดินเส้นให้นักเรียนฟังว่า ลายปักเดินเส้น ใช้ปักลวดลายเป็นแนว
เส้นเพื่อตกแต่งให้สวยงาม และใช้ปักกิ่งก้านดอกไม้ปักตัวหนังสือหรือปักเน้นกรอบรูป และเน้นการปักนั้นให้
เด่นขึ้น
8. ครูสาธิตขั้นตอนการปักเดินเส้นให้นักเรียนดู ดังนี้
1. แทงเข็มขึ้น แทงเข็มลงบนผ้า
2. โยงตะเข็บแทงขึ้นที่ตะเข็บต่อไป แล้วแทงเข็ม
3. ปักต่อไปตามเส้นของลายที่ลอกไว้

9. ให้นักเรียนฝึกลายปักเดินเส้น แล้วบันทึกผลการฝึกปฏิบัติลงในแบบบันทึก ดังตัวอย่าง
แบบบันทึก
1. การฝึกปักลายปักเดินเส้น มีจุดประสงค์เพื่ออะไร
............................................................................
2. การฝึกปักลายปักเดินเส้น ต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง
.................................................................
3. นักเรียนมีการวางแผนการทางานอย่างไร
...................................................................................................
4. นักเรียนพบปัญหาระหว่างปฏิบัติงานหรือไม่ อย่างไร
................................................................................
ถ้าพบปัญหานักเรียนแก้ไขปัญหานี้อย่างไร
.....................................................................................
5. ผลงานของนักเรียนเป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
6. นักเรียนจะปรับปรุงผลงานของตนเองให้ดีได้อย่างไร
............................................................................................................................. ......................
...................................................................................................................................................

กิจกรรมรวบยอด
10.นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ การปักผ้าด้วยมือ เป็นงานศิลปะแขนงหนึ่งที่ช่วยเพิ่มพูน
คุณค่าและความสวยงามให้แก่เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และสิ่งของเครื่องใช้ที่ทาจากผ้า ซึ่งผู้ปักผ้าจะได้ฝึกความ
ประณีต ละเอียด รอบคอบ และความอดทนในการทางานมากกว่าการใช้เครื่องจักรไฟฟ้า
11. ให้นักเรียนทาใบงาน
กิจกรรมเสนอแนะ
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- ภาพหรือตัวอย่างเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และสิ่งของเครื่องใช้ที่ตกแต่งด้วยวิธีการต่าง ๆ
1. ผ้า
2. ด้ายหรือไหมปัก
3. เข็มปัก
4. กรรไกร

5. สะดึง
6. กระดาษลอกลาย
7. ปลอกนิ้ว
8. ปากคีบ
9. ใบงาน
10.
8. การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 สาหรับครูผู้สอนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้
3 ห่วง
ความพอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
ประเด็น
เนื้อหา
จัดเนื้อหาและจัด
ครูนาเนื้อหาไปใช้ในการ
จัดเนื้อหาตรงตาม
กิจกรรมให้สอดคล้องกับ จัดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ หลักสูตรที่กาหนด
ตัวชี้วัดความสามารถของ กับผู้เรียน
ผู้เรียน
แหล่งเรียนรู้
กาหนดภาระงาน
ส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้ มีวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
เหมาะสมกับตัวชี้วัด
และมีทักษะในการแก้ปัญหา
สื่อ/อุปกรณ์
จัดเตรียมใบงาน ใบ
นักเรียนได้รับประสบการณ์
จัดเตรียมใบงาน ใบความรู้
ความรู้ที่เหมาะสมกับ
ตรงในการจัดการเรียนรู้
ช่วยให้การเรียนการสอน
เนื้อหา
เกิดประสิทธิภาพ
เวลา
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ จัดการเรียนรู้ได้จาม
การจัดการเรียนรู้ได้
เหมาะสมเพียงพอกับ
กระบวนการครบถ้วนตามที่ ครอบคลุมการเรียนรู้ที่
เวลาที่กาหนดไว้
วางแผนไว้
กาหนดไว้
การจัดกิจกรรม
แบ่งกลุ่มพอดีกับจานวน ครูสามารถใช้กระบวนการ
นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นักเรียน
กลุ่มในการจัดการเรียนรู้ได้
และแสดงศักยภาพของ
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ตามขั้นตอน
ตนเองเพื่อให้เกิดความ
และเกิดการเรียนรู้ด้วย
ภาคภูมิใจ
ตนเอง
การประเมินผล
มีการออกแบบการวัด
มีการออกแบบเครื่องมือวัด
มีการวัดและประเมินผล
และประเมินผลได้
และประเมินผลที่สอดคล้อง ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ
เพียงพอกับจุดประสงค์ กับเนื้อที่ต้องการ
และตรงตามเป้าหมายมี่
และเหมาะสมกับเวลา
ต้องการวัด
เงื่อนไขความรู้
นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง ขั้นตอนการปักผ้าด้วยมือ
เงื่อนไขคุณธรรม
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ

8.2 สาหรับผู้เรียน : ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
ความพอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

-นักเรียนใช้เวลาปฏิบัติ
หลักพอเพียง กิจกรรมได้เหมาะสม

-ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตาม -รู้จักการกวางแผนการทางาน
ขั้นตอนและสาเร็จตาม
อย่างเป็นระบบให้งานประสบ
เป้าหมาย
ความสาเร็จ
-แก้ปัญหาในการทางานให้
สาเร็จตามเป้าหมาย

-นักเรียนแบ่งหน้าที่การ
ทางานภายในกลุ่มได้
เหมาะสมกับความสามารถ
ของแต่ละคน
-นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง ขั้นตอนการปักผ้าด้วยมือ

-ปรับตัวในการทางานกับ
เพื่อนพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไข
คุณธรรม

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ

9. การประเมินผลลัพท์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัด
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
ความรู้
-มีการวางแผนในการทางาน มีความรอบรู้ใน การเรียนรู้สอดคล้อง
การปักผ้าด้วยมือ เป็นกระบวนการกลุ่ม
การใช้แหล่ง
กับวิถีชีวิตของนักเรียน
-มีความรู้ในการนาเสนองาน เรียนรู้
นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันการทาใบงาน
ทักษะ
-มีทักษะในการใช้ -มีทักษะในการมีวินัย ปฏิบัติ
มีทักษะในการ -ดารงตนอยู่ในสังคมได้

ค่านิยม

วัสดุอุปกรณ์อย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า
- เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ได้อย่าง
เหมาะสม
ตระหนักถึงผลที่
เกิดจากการใช้วัสดุ
ในการอยู่ร่วมกันใน
ชุมชน

ตามระเบียบของชุมชน
-มีทักษะในการแก้ปัญหา
- มีทักษะในการทางานกลุ่ม
-มีความรับผิดชอบต่อการ
ทางานกลุ่ม
-ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมี
ความสุข

อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

อย่างมีความสุข
-ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว
โรงเรียน และสังคมได้
-มีจิตสานึกในการ -สืบสานอนุรักษ์ภูมิ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา ปัญญาท้องถิ่น
ท้องถิ่น
-การใช้แหล่งเรียนรู้
-ใช้ทรัพยากรและ โดยใช้ภูมิปัญญา
สิ่งแวดล้อมอย่าง ท้องถิ่น
ประหยัด

10. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
( นายกาธร สังข์มา )
ความคิดเห็นของรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์)
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
( นายศักดา ภุมรินทร์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุร
11.บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
11.1 ผลการเรียนรู้
11.1.1. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
11.1.2 . ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
1 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
2 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
แนวทางแก้ปัญหา............................................................................................................

11.1.3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1)………………………………………….
2)………………………………………………
แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ........................................................................................
.......................................................................................................................................
11.1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)……………………………………………………………………………..
11.1.5 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)…………………………………………………………………
11.1.6 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) ………………………………………………………
11.1.7 ผู้เรียนมีทักษะการคิด..........................................................................................
11.1.8 ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง................................................................
11.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ........................................................................................................
.................................................................................................................................................
11.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ........................................................................................................
.................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................
( นายกาธร สังข์มา )
ตาแหน่ง ครู

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน

ที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
ความสามารถใน ความสามารถ ความสามารถ รวม
การเขียน
ในการ
ในการสื่อสาร
แก้ปัญหา
3
2
1
3 2 1 3 2 1
9

สรุปผลการ
ประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน
ได้ระดับ 3
ได้ระดับ 2
ได้ระดับ 1

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ได้
ได้
ได้

7-9
4-6
1-3

ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้ประเมิน
( นายกาธร สังข์มา)
ใบงาน การบันทึกผลการปักผ้าด้วยลายปักพื้นฐาน
ให้นักเรียนฝึกลายปักเดินเส้น แล้วบันทึกผลการฝึกปฏิบัติลงในแบบบันทึก

แบบบันทึก
1. การฝึกปักลายปักเดินเส้น มีจุดประสงค์เพื่ออะไร.................................................................................................
2. การฝึกปักลายปักเดินเส้น ต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง.................................................................................
3. นักเรียนมีการวางแผนการทางานอย่างไร.............................................................................................................
4. นักเรียนพบปัญหาระหว่างปฏิบัติงานหรือไม่ อย่างไร..........................................................................................
ถ้าพบปัญหานักเรียนแก้ไขปัญหานี้อย่างไร................................................................................................
5. ผลงานของนักเรียนเป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
6. นักเรียนจะปรับปรุงผลงานของตนเองให้ดีได้อย่างไร..........................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................
.................................................................................................................................................... ..............................
..................................................................................................................................................................................

ตราโรงเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 7 เรื่อง การปักผ้าด้วยมือ (2)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง 22102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย เวลา 1 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
มาตรฐานการเรียนรู้
ง 1.1
เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการ
แสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.2/1 ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทางาน
ง 1.1 ม.2/2 ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทางาน
ง 1.1 ม.2/3 มีจิตสานึกในการทางานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัด
และคุ้มค่า
2. ความคิดรวบยอด
การปักผ้าด้วยมือเป็นการตกแต่งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้สวยงามวิธีหนึ่ง ซึ่งการปักผ้าให้ผลงานมี
คุณภาพนั้นต้องอาศัยความประณีต ละเอียดรอบคอบ เทคนิคและความชานาญจากการฝึกฝนเป็นประจา
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
3.1.1อธิบายขั้นตอนการปักผ้าด้วยมือแบบต่าง ๆ
3.2 ด้านทักษะ (p)
3.2.1 ปักผ้าด้วยมือแบบต่าง ๆ
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
3.3.1 เห็นประโยชน์ของการปักผ้าด้วยมือ
3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด
3.4.1.ความสามารถในใช้เทคโนโลยี
3.4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

3.4.3 ความสามารถในการคิด
- ทักษะการเขียน
- ทักษะการสร้างความรู้
- ทักษะการนาความรู้ไปใช้
- ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ
4. การบูรณาการ
4.1 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
ศิลปะ : การออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน
4.2 การบูรณาการอาเซียน : เครื่องแต่งกายประเทศในเซียน
5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1 ความรู้ (K)
1. ความสาคัญของการตกแต่งเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
2. การปักผ้าด้วยมือ
2.1 ประเภทของการปักผ้าด้วยมือ
2.2 วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปักผ้าด้วยมือ
2.3 ลายปักพื้นฐาน
2.3.1 ลายปักเดินเส้น
2.3.2 ลายปักลูกโซ่
2.3.3 ลายปักเลซี่ – เดซี่
2.3.4 ลายปักทึบ
2.3.5 ลายปักสั้นยาว
2.4 เทคนิคการปักผ้าด้วยมือ
2.5 ขั้นตอนการปักผ้าด้วยมือ
2.6 การประยุกต์ความรู้ เรื่องการปักผ้ามาใช้ในการตกแต่งเสื้อผ้า
5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
ปักผ้าด้วยมือแบบต่าง ๆ
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการคิด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
4. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการปักผ้าด้วยมือ

5. ฝึกปฏิบัติการปักผ้าด้วยมือ
6. ใบงานที่ 3
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
วิธีการวัดและประเมินผล
ความสามารถและทักษะ
เกณฑ์การประเมิน
ประเมินผล
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
การปักผ้าด้วยมือ(K) บอกขั้นตอนการปักผ้าด้วย ความถูกต้องการ เกณฑ์การ
ผ่านเกณฑ์ระดับ
มือ
พูดอธิบายหน้าที่
ประเมินผลตาม 2 ขึ้นไป
และบทบาทใน
สภาพจริง
ฐานะสมาชิกของ
(Rubrics)
ชุมชน
ปักผ้าด้วยมือแบบ
ต่าง ๆ
(p)

ปักผ้าด้วยมือแบบต่าง ๆ

ประเมินผลการ
เขียนแผนความคิด

วินัย(A)

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการ
ทางาน มีจิตสาธารณะ

ประเมินคุณลักษณะ แบบประเมิน
อันพึงประสงค์

ผ่านเกณฑ์ระดับ

ความสามารถในการ
สื่อสาร
- ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี
- ความสามารถในการคิด

แบบประเมิน

ผ่านเกณฑ์ระดับ

-ความสามารถในการ
สื่อสาร
- ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
- ความสามารถใน
การคิด (C)

แบบประเมินผล ผ่านเกณฑ์การ
การเขียนแผน ประเมินระดับพอใช้
ความคิด
(Rubrics)

ประเมิน
สมรรถนะ
ผู้เรียน

2 ขึ้นไป

2 ขึ้นไป

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1. ให้นักเรียนทบทวนวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปักผ้าด้วยมือ และขั้นตอนการปักผ้าด้วยมือ
ลายปักเดินเส้น
2. ครูและนักเรียนช่วยกันเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปักผ้าด้วยมือ
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
3.ครูอธิบายลายปักพื้นฐาน ลายปักลูกโซ่ให้นักเรียนฟังว่า ลายปักลูกโซ่ ใช้ปักลวดลายเป็นแนวเส้นเพือ่ ตกแต่ง
ให้สวยงาม และปักเป็นกรอบรอบ ๆ ลายปักให้หนาขึ้น จากนั้นครูสาธิตขั้นตอนการปักเดินเส้นให้นักเรียนดู
แล้วให้นักเรียนฝึกปฏิบตั ิตาม

7.

8.

ครูอธิบายลายปักพื้นฐาน ลายปักเลซี่ – เดซี่ ให้นักเรียนฟังว่า ลายปักเลซี่ – เดซี่ ใช้ปักตกแต่ง
เป็นดอกไม้ และใบไม้ จากนั้นครูสาธิตขั้นตอนการปักลายปักเลซี่ – เดซี่ ให้นักเรียนดู แล้วให้
นักเรียนฝึกปฏิบัติตาม
ครูอธิบายลายปักพื้นฐาน ลายปักทึบให้นักเรียนฟังว่า ลายปักทึบ ใช้ปักลวดลายเป็นแนวทึบ เช่น
ปักกลีบดอกไม้ ปักก้านดอก เกสรดอกไม้ ใบไม้ ตัวอักษรที่ต้องการให้หนา จากนั้นครูสาธิต
ขั้นตอนการปักเดินเส้นให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตาม

9. ครูอธิบายลายปักพื้นฐาน ลายปักสั้นยาวให้นักเรียนฟังว่า ลายปักสัน้ ยาว ใช้ปักลวดลายกลีบดอกไม้ ใบไม้

ตัวอักษร หรือลวดลายทีม่ ีขนาดใหญ่ ที่ต้องการให้เป็นแนวทึบคล้ายกับการปักทึบ แต่จะปักทึบเส้นสัน้ ยาว
สลับกันไปจนเต็มลาย โดยไม่ให้เห็นช่องว่างและอาจใช้ไหมหลาย ๆ สี ปักร่วมกันแบบไล่สีเข้มอ่อนให้สวยงาม
ไปอีกรูปแบบหนึ่ง จากนั้นครูสาธิตขั้นตอนการปักเดินเส้นให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตาม
7. ให้นักเรียนปักผ้าด้วยมือ 1 ผืน โดยลายปักที่เลือกจะต้องมีลายพืน้ ฐานที่เรียนมา ดังนี้
- ลายปักเดินเส้น
- ลายปักทึบ
- ลายปักลูกโซ่
- ลายปักสั้นยาว

- ลายปักเลซี่ - เดซี่
9. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันนาผลงานการปักผ้าด้วยมือของแต่ละคนมาออกแบบและสร้างสรรค์
เป็นชิ้นงานใหม่ เช่น ปลอกหมอน ผ้าปูโต๊ะ ผ้าม่าน ภาพแขวน
กิจกรรมรวบยอด
11.นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ การปักผ้าด้วยมือ เป็นงานศิลปะแขนงหนึ่งที่ช่วยเพิ่มพูน
คุณค่าและความสวยงามให้แก่เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และสิ่งของเครื่องใช้ที่ทาจากผ้า ซึ่งผู้ปักผ้าจะได้ฝึกความ
ประณีต ละเอียด รอบคอบ และความอดทนในการทางานมากกว่าการใช้เครื่องจักรไฟฟ้า
12. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
- การปักผ้าด้วยมือมีประโยชน์อย่างไร
13. ให้นักเรียนทาใบงาน
กิจกรรมเสนอแนะ
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- ภาพหรือตัวอย่างเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และสิ่งของเครื่องใช้ที่ตกแต่งด้วยวิธีการต่าง ๆ
11. ผ้า
12. ด้ายหรือไหมปัก
13. เข็มปัก
14. กรรไกร
15. สะดึง
16. กระดาษลอกลาย
17. ปลอกนิ้ว
18. ปากคีบ
19. ใบงาน

8. การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 สาหรับครูผู้สอนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้
3 ห่วง
ความพอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
ประเด็น
เนื้อหา

แหล่งเรียนรู้
สื่อ/อุปกรณ์
เวลา

การจัดกิจกรรม

การประเมินผล

เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม

จัดเนื้อหาและจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดความสามารถของ
ผู้เรียน
กาหนดภาระงาน
เหมาะสมกับตัวชี้วัด
จัดเตรียมใบงาน ใบ
ความรู้ที่เหมาะสมกับ
เนื้อหา
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้
เหมาะสมเพียงพอกับ
เวลาที่กาหนดไว้

ครูนาเนื้อหาไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์
กับผู้เรียน

จัดเนื้อหาตรงตาม
หลักสูตรที่กาหนด

ส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้
และมีทักษะในการแก้ปัญหา
นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรงในการจัดการเรียนรู้

มีวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

จัดการเรียนรู้ได้จาม
กระบวนการครบถ้วนตามที่
วางแผนไว้

จัดเตรียมใบงาน ใบความรู้
ช่วยให้การเรียนการสอน
เกิดประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ได้
ครอบคลุมการเรียนรู้ที่
กาหนดไว้

แบ่งกลุ่มพอดีกับจานวน ครูสามารถใช้กระบวนการ
นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นักเรียน
กลุ่มในการจัดการเรียนรู้ได้
และแสดงศักยภาพของ
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ตามขั้นตอน
ตนเองเพื่อให้เกิดความ
และเกิดการเรียนรู้ด้วย
ภาคภูมิใจ
ตนเอง
มีการออกแบบการวัด
มีการออกแบบเครื่องมือวัด
มีการวัดและประเมินผล
และประเมินผลได้
และประเมินผลที่สอดคล้อง ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ
เพียงพอกับจุดประสงค์ กับเนื้อที่ต้องการ
และตรงตามเป้าหมายมี่
และเหมาะสมกับเวลา
ต้องการวัด
นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง ขั้นตอนการปักผ้าด้วยมือ
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ

8.2 สาหรับผู้เรียน : ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
ความพอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
-นักเรียนใช้เวลาปฏิบัติ
-ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตาม -รู้จักการกวางแผนการทางาน
หลักพอเพียง กิจกรรมได้เหมาะสม
ขั้นตอนและสาเร็จตาม
อย่างเป็นระบบให้งานประสบ
เป้าหมาย
ความสาเร็จ

-แก้ปัญหาในการทางานให้
สาเร็จตามเป้าหมาย

-ปรับตัวในการทางานกับ
เพื่อนพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง

-นักเรียนแบ่งหน้าที่การ
ทางานภายในกลุ่มได้
เหมาะสมกับความสามารถ
ของแต่ละคน
-นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง ขั้นตอนการปักผ้าด้วยมือแบบต่างๆ
เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไข
คุณธรรม

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ

9. การประเมินผลลัพท์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัด
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
ความรู้
-มีการวางแผนในการทางาน มีความรอบรู้ใน การเรียนรู้สอดคล้อง
การปักผ้าด้วยมือ เป็นกระบวนการกลุ่ม
การใช้แหล่ง
กับวิถีชีวิตของนักเรียน
แบบต่างๆ
-มีความรู้ในการนาเสนองาน เรียนรู้
นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันการทาใบงาน
ทักษะ
-มีทักษะในการใช้ -มีทักษะในการมีวินัย ปฏิบัติ
มีทักษะในการ -ดารงตนอยู่ในสังคมได้
วัสดุอุปกรณ์อย่าง ตามระเบียบของชุมชน
อนุรักษ์
อย่างมีความสุข
ประหยัดและคุ้มค่า -มีทักษะในการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม
-ปฏิบัติตามข้อตกลง
- เลือกใช้วัสดุ
- มีทักษะในการทางานกลุ่ม
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
อุปกรณ์ได้อย่าง
ข้อบังคับของครอบครัว
เหมาะสม
โรงเรียน และสังคมได้
ค่านิยม
ตระหนักถึงผลที่
-มีความรับผิดชอบต่อการ
-มีจิตสานึกในการ -สืบสานอนุรักษ์ภูมิ
เกิดจากการใช้วัสดุ ทางานกลุ่ม
อนุรักษ์ภูมิปัญญา ปัญญาท้องถิ่น
ในการอยู่ร่วมกันใน -ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมี
ท้องถิ่น
-การใช้แหล่งเรียนรู้
ชุมชน
ความสุข
-ใช้ทรัพยากรและ โดยใช้ภูมิปัญญา
สิ่งแวดล้อมอย่าง ท้องถิ่น
ประหยัด
10. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
( นายกาธร สังข์มา )

ความคิดเห็นของรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์)
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
( นายศักดา ภุมรินทร์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
11.บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
11.1 ผลการเรียนรู้
11.1.1. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
11.1.2 . ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
1 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
2 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
แนวทางแก้ปัญหา............................................................................................................
11.1.3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1)………………………………………….
2)………………………………………………
แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ........................................................................................
.......................................................................................................................................
11.1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)……………………………………………………………………………..
11.1.5 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)…………………………………………………………………
11.1.6 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) ………………………………………………………
11.1.7 ผู้เรียนมีทักษะการคิด..........................................................................................
11.1.8 ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง................................................................
11.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ........................................................................................................
.................................................................................................................................................
11.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ........................................................................................................
.................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................
( นายกาธร สังข์มา )
ตาแหน่ง ครู

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน

ที่

รายการประเมิน
ความสามารถใน ความสามารถ ความสามารถ รวม
การเขียน
ในการ
ในการสื่อสาร
แก้ปัญหา
3
2
1
3 2 1 3 2 1
9

ชื่อ-สกุล

เกณฑ์การประเมิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน
ได้ระดับ 3
ได้ระดับ 2
ได้ระดับ 1

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ได้
ได้
ได้

7-9
4-6
1-3

ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้ประเมิน
( นายกาธร สังข์มา)
การประเมินผลงานการปักผ้าด้วยลายปักพื้นฐาน ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์

สรุปผลการ
ประเมิน

การประเมินผล ดังนี้
แบบประเมินผลงานสาหรับครู
รายการประเมิน

ผลการประเมิน
2
1

1. การใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างเหมาะสมกับงานและปลอดภัย
2. ความตั้งใจในการทางาน
3. ความเรียบร้อยของผลงาน
4. การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ และทาความสะอาดบริเวณที่
ใช้ปฏิบัติงาน
5. การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
รวม.....................คะแนน
เกณฑ์การประเมินผล
ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ
8-10
4 (ดีมาก)
7
3 (ดี)
6
2 (พอใช้)
ต่ากว่า 6
1 (ควรปรับปรุง)
ประเมินผลใบงาน ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)
เรื่อง การบันทึกผลการฝึกปักผ้าด้วยมือด้วยลายปักพื้นฐานลงในแบบบันทึก ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑ์การ
4
3
2
1
ประเมิน
(10 คะแนน)
(8-9 คะแนน)
( 6-7 คะแนน)
(1-5 คะแนน)
บันทึกผลการฝึก บันทึกผลการฝึกปัก บันทึกผลการฝึก บันทึกผลการฝึก บันทึกผลการฝึก
ปักผ้าด้วยมือด้วย ผ้าด้วยมือด้วยลาย ปักผ้าด้วยมือด้วย ปักผ้าด้วยมือด้วย ปักผ้าด้วยมือด้วย
ลายปักพื้นฐานลง ปักพื้นฐานลงในแบบ ลายปักพื้นฐานลง ลายปักพื้นฐานลง ลายปักพื้นฐานลง
ในแบบบันทึก
บันทึก ได้สัมพันธ์กับ ในแบบบันทึก ได้ ในแบบบันทึก ได้ ในแบบบันทึก ได้
การปฏิบัติ มีการ
สัมพันธ์กับการ
สัมพันธ์กับการ
สัมพันธ์กบั การ
เชื่อมโยงให้เห็นถึง
ปฏิบัติ มีการ
ปฏิบัติ มีการ
ปฏิบัติ
ความสัมพันธ์และ
เชื่อมโยงให้เห็นถึง เชื่อมโยงให้เห็นถึง
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น ความสัมพันธ์และ ความสัมพันธ์และ
ทั้งต่อตนเอง และ
ประโยชน์ที่จะ
ประโยชน์ที่จะเกิด
ผู้อื่น อีกทั้งสามารถ เกิดขึ้นทั้งต่อ
ขึ้นกับตนเอง
นาไปประยุกต์ใช้จริง ตนเอง และผู้อื่น
ในชีวิตประจาวัน

ตราโรงเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 8 เรื่อง ความหมาย ประเภท และความสาคัญของเครื่องดื่ม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4
รหัส ง 22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง อาหารและโภชนาการ เวลา 1 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
มาตรฐานการเรียนรู้
ง 1.1
เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการ
แสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.2/1 ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทางาน
ง 1.1 ม.2/2 ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทางาน
ง 1.1 ม.2/3 มีจิตสานึกในการทางานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัด
และคุ้มค่า
2. ความคิดรวบยอด
การเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่มอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลงานที่มีคุณภาพ
ต้องทาอย่างมีหลักการ ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
3.1.1อธิบายความหมาย ประเภท และความสาคัญของเครื่องดื่ม
3.2 ด้านทักษะ (p)
3.2.1 ทดลองคิดค้นและประกอบเครื่องดื่มต้นตารับของตนเอง
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
3.3.1 เห็นประโยชน์และความสาคัญของเครื่องดื่ม
3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด
3.4.1.ความสามารถในใช้เทคโนโลยี
3.4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

3.4.3 ความสามารถในการคิด
- ทักษะการเขียน
- ทักษะการสร้างความรู้
- ทักษะการนาความรู้ไปใช้
- ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ
4. การบูรณาการ
4.1 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

ศิลปะ : การจัดและตกแต่งเครื่องดื่ม
4.2 การบูรณาการอาเซียน : อาหารประเทศในเซียน
5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1 ความรู้ (K)
1. การเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม
1.1 ความหมายของเครื่องดื่ม
1.2 ประเภทของเครื่องดื่ม
1.3 ความสาคัญและประโยชน์ของเครื่องดื่ม
5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
ทดลองคิดค้นและประกอบเครื่องดื่มต้นตารับของตนเอง
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการคิด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
10. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการปักผ้าด้วยมือ
11. ฝึกปฏิบัติการปักผ้าด้วยมือ
12. ใบงาน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
วิธีการวัดและประเมินผล
ความสามารถและทักษะ
เกณฑ์การประเมิน
ประเมินผล
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
ความหมาย ประเภท ความหมาย ประเภท และ ความถูกต้องการ เกณฑ์การ
ผ่านเกณฑ์ระดับ
และความสาคัญของ ความสาคัญของเครื่องดื่ม พูดอธิบายหน้าที่
ประเมินผลตาม 2 ขึ้นไป

เครื่องดื่ม(K)

ปักผ้าด้วยมือแบบ
ต่าง ๆ (p)

ปักผ้าด้วยมือแบบต่าง ๆ

วินัย(A)

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการ
ทางาน มีจิตสาธารณะ
-ความสามารถในการ ความสามารถในการ
สื่อสาร
สื่อสาร
- ความสามารถใน
- ความสามารถในการใช้
การใช้เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
- ความสามารถใน
- ความสามารถในการคิด
การคิด (C)
6. กิจกรรมการเรียนรู้

และบทบาทใน
ฐานะสมาชิกของ
ชุมชน

สภาพจริง
(Rubrics)

ประเมินผลการ
เขียนแผนความคิด

แบบประเมินผล ผ่านเกณฑ์การ
การเขียนแผน ประเมินระดับพอใช้
ความคิด
(Rubrics)

ประเมินคุณลักษณะ แบบประเมิน
อันพึงประสงค์

ผ่านเกณฑ์ระดับ

แบบประเมิน

ผ่านเกณฑ์ระดับ

ประเมิน
สมรรถนะ
ผู้เรียน

2 ขึ้นไป

2 ขึ้นไป

กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1.ให้นักเรียนเลือกเครื่องดื่มที่ตนเองชอบคนละ 3 ชนิด แล้วบอกเหตุผลที่ชอบ พร้อมประโยชน์ที่มีต่อ
ร่างกาย จากนั้นครูร่วมสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับประสบการณ์ในการดื่มเครื่องดื่มของนักเรียน โดยครูใช้
คาถาม ดังนี้
 เครื่องดื่มที่นักเรียนชอบดื่มมากที่สุด คืออะไร (นักเรียนอบตามความชอบ)
 นักเรียนคิดว่าเครื่องดื่มชนิดใดบ้างเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์และเครื่องดื่มชนิดใดบ้างเป็น
เครื่องดื่มที่ไม่มีประโยชน์ (ตัวอย่างคาตอบ เครื่องดื่มที่มีประโยชน์ คือ น้าเปล่าบริสุทธิ์ น้า
ผลไม้ น้าธัญพืช เครื่องดื่มที่ไม่ประโยชน์ คือ น้าอัดลม)
 นักเรียนเคยทาเครื่องดื่ม ดื่มเองหรือไม่ (ตัวอย่างคาตอบ เคย)
 นักเรียนเคยทาเครื่องดื่มอะไรบ้าง (ตัวอย่างคาตอบ ทาน้าใบเตย น้ากระเจี๊ยบ น้าผลไม้ต่าง
ๆ)
 นักเรีย นคิดว่าการทาเครื่องดื่มดื่มเองมีประโยชน์อย่างไรบ้าง (ตัวอย่างคาตอบ ประหยัด
ค่าใช้จ่าย ได้เครื่องดื่มที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปน)
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
2. ครูร่วมสนทนาพูดคุยกับนักเรียนว่า ในชีวิตประจาวันเราจะพบเครื่องดื่มมากมายหลายชนิด เช่น
น้าดื่ม นมสด เครื่ องดื่มเหล่ านี้ มีป ระโยชน์ต่อร่างกาย และเครื่องดื่มบางชนิดยังสามารถทาได้ด้ว ยตนเอง
เพื่อให้ได้เครื่องดื่มที่สดใหม่ ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่าย

3. ครูนาเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ เช่น น้าเปล่าบริสุทธิ์ น้าผลไม้ น้าธัญพืช น้าอัดลม เบียร์หรือไวน์ มาให้
นักเรียนดู (หากไม่มีอาจหาภาพมาให้นักเรียนดูแทนก็ได้) แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
ความแตกต่าง ประโยชน์และโทษของเครื่องดื่มแต่ละชนิด จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอธิบายความหมายของคา
ว่า “เครื่องดื่ม”
13. ให้ นั กเรี ย นศึก ษาความรู้ เกี่ ย วกับประเภทของเครื่ องดื่ มจากหนัง สื อ เรี ยนการงานอาชีพ และ
เทคโนโลยี ม.2 จากนั้นช่วยกันสรุปความรู้เป็นแผนภาพความคิด
5. ให้นักเรี ยนแบ่งกลุ่มร่วมกันสืบค้นตารับเครื่องดื่มให้ได้มากที่สุดจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แล้ ว
รวบรวมจัดทาเป็นเล่ม พร้อมมีภาพประกอบส่งครูผู้สอน
6.นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ เครื่องดื่ม เป็นอาหารลักษณะเหลวที่ดื่มง่าย ไม่ต้องเคี้ยว
เหมาะสาหรับคนที่ร่างกายปกติและผู้ป่วย เมื่อดื่มเข้าไปแล้วร่างกายสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีและช่วย
ให้ร่างกายสดชื่น
กิจกรรมรวบยอด
7. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
- นักเรียนคิดว่าเครื่องดื่มชนิดใดที่ควรใช้เป็นเครื่องดื่มประจาชาติของไทยในการต้อนรับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
8. ให้นักเรียนคิดค้นตารับเครื่องดื่มขึ้นมาใหม่ ทดลองทา แล้วนามาให้ครูและเพื่อนในห้องชิมใน
ชั่วโมงต่อไป
กิจกรรมเสนอแนะ
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. เครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ
2. ภาพเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ
3. หนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2
4. ห้องสมุด
5. อินเทอร์เน็ต
8. การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 สาหรับครูผู้สอนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้
3 ห่วง
ความพอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
ประเด็น
เนื้อหา

แหล่งเรียนรู้
สื่อ/อุปกรณ์

จัดเนื้อหาและจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดความสามารถของ
ผู้เรียน
กาหนดภาระงาน
เหมาะสมกับตัวชี้วัด
จัดเตรียมใบงาน ใบ

ครูนาเนื้อหาไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์
กับผู้เรียน

จัดเนื้อหาตรงตาม
หลักสูตรที่กาหนด

ส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้
และมีทักษะในการแก้ปัญหา
นักเรียนได้รับประสบการณ์

มีวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
จัดเตรียมใบงาน ใบความรู้

เวลา

การจัดกิจกรรม

การประเมินผล

เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม

ความรู้ที่เหมาะสมกับ
เนื้อหา
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้
เหมาะสมเพียงพอกับ
เวลาที่กาหนดไว้

ตรงในการจัดการเรียนรู้

ช่วยให้การเรียนการสอน
เกิดประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ได้
ครอบคลุมการเรียนรู้ที่
กาหนดไว้

จัดการเรียนรู้ได้จาม
กระบวนการครบถ้วนตามที่
วางแผนไว้

แบ่งกลุ่มพอดีกับจานวน ครูสามารถใช้กระบวนการ
นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นักเรียน
กลุ่มในการจัดการเรียนรู้ได้
และแสดงศักยภาพของ
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ตามขั้นตอน
ตนเองเพื่อให้เกิดความ
และเกิดการเรียนรู้ด้วย
ภาคภูมิใจ
ตนเอง
มีการออกแบบการวัด
มีการออกแบบเครื่องมือวัด
มีการวัดและประเมินผล
และประเมินผลได้
และประเมินผลที่สอดคล้อง ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ
เพียงพอกับจุดประสงค์ กับเนื้อที่ต้องการ
และตรงตามเป้าหมายมี่
และเหมาะสมกับเวลา
ต้องการวัด
นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง ความหมาย ประเภท และความสาคัญของ
เครื่องดื่ม
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ

8.2 สาหรับผู้เรียน : ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
ความพอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
-นักเรียนใช้เวลาปฏิบัติ
-ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตาม -รู้จักการกวางแผนการทางาน
หลักพอเพียง กิจกรรมได้เหมาะสม
ขั้นตอนและสาเร็จตาม
อย่างเป็นระบบให้งานประสบ
เป้าหมาย
ความสาเร็จ
-แก้ปัญหาในการทางานให้
สาเร็จตามเป้าหมาย

-ปรับตัวในการทางานกับ
เพื่อนพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง

-นักเรียนแบ่งหน้าที่การ
ทางานภายในกลุ่มได้
เหมาะสมกับความสามารถ
ของแต่ละคน
-นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง ความหมาย ประเภท และความสาคัญของเครื่องดื่ม
เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไข
คุณธรรม

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ

9. การประเมินผลลัพท์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัด
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
ความรู้
ความหมาย
-มีการวางแผนในการทางาน มีความรอบรู้ใน การเรียนรู้สอดคล้อง
ประเภท และ
เป็นกระบวนการกลุ่ม
การใช้แหล่ง
กับวิถีชีวิตของนักเรียน
ความสาคัญของ
-มีความรู้ในการนาเสนองาน เรียนรู้
เครื่องดื่ม
นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันการทาใบงาน
ทักษะ
-มีทักษะในการใช้ -มีทักษะในการมีวินัย ปฏิบัติ
มีทักษะในการ -ดารงตนอยู่ในสังคมได้
วัสดุอุปกรณ์อย่าง ตามระเบียบของชุมชน
อนุรักษ์
อย่างมีความสุข
ประหยัดและคุ้มค่า -มีทักษะในการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม
-ปฏิบัติตามข้อตกลง
- เลือกใช้วัสดุ
- มีทักษะในการทางานกลุ่ม
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
อุปกรณ์ได้อย่าง
ข้อบังคับของครอบครัว
เหมาะสม
โรงเรียน และสังคมได้
ค่านิยม
ตระหนักถึงผลที่
-มีความรับผิดชอบต่อการ
-มีจิตสานึกในการ -สืบสานอนุรักษ์ภูมิ
เกิดจากการใช้วัสดุ ทางานกลุ่ม
อนุรักษ์ภูมิปัญญา ปัญญาท้องถิ่น
ในการอยู่ร่วมกันใน -ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมี
ท้องถิ่น
-การใช้แหล่งเรียนรู้
ชุมชน
ความสุข
-ใช้ทรัพยากรและ โดยใช้ภูมิปัญญา
สิ่งแวดล้อมอย่าง ท้องถิ่น
ประหยัด
10. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
( นายกาธร สังข์มา )
ความคิดเห็นของรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์)
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
( นายศักดา ภุมรินทร์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี

11.บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
11.1 ผลการเรียนรู้
11.1.1. ผู้ทผี่ ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
11.1.2 . ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
1 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
2 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
แนวทางแก้ปัญหา............................................................................................................
11.1.3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1)………………………………………….
2)………………………………………………
แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ........................................................................................
.......................................................................................................................................
11.1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)……………………………………………………………………………..
11.1.5 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)…………………………………………………………………
11.1.6 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) ………………………………………………………
11.1.7 ผู้เรียนมีทักษะการคิด..........................................................................................
11.1.8 ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง................................................................
11.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ........................................................................................................
.................................................................................................................................................
11.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ........................................................................................................
.................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................
( นายกาธร สังข์มา )
ตาแหน่ง ครู

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน

ที่

รายการประเมิน
ความสามารถใน ความสามารถ ความสามารถ รวม
การเขียน
ในการ
ในการสื่อสาร
แก้ปัญหา
3
2
1
3 2 1 3 2 1
9

ชื่อ-สกุล

เกณฑ์การประเมิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน
ได้ระดับ 3
ได้ระดับ 2
ได้ระดับ 1

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ได้
ได้
ได้

7-9
4-6
1-3

ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้ประเมิน
( นายกาธร สังข์มา)

สรุปผลการ
ประเมิน

ตราโรงเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม (1)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง 22102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง อาหารและโภชนาการ เวลา 1 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
มาตรฐานการเรียนรู้
ง 1.1
เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการ
แสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.2/1 ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทางาน
ง 1.1 ม.2/2 ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทางาน
ง 1.1 ม.2/3 มีจิตสานึกในการทางานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัด
และคุ้มค่า
2. ความคิดรวบยอด
การเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่มอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลงานที่มีคุณภาพ
ต้องทาอย่างมีหลักการ ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
3.1.1อธิบายวิธีการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม
3.2 ด้านทักษะ (p)
3.2.1 เตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
3.3.1 เห็นความสาคัญของการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่มที่ถูกวิธี
3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด

3.4.1.ความสามารถในใช้เทคโนโลยี
3.4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
3.4.3 ความสามารถในการคิด
- ทักษะการเขียน
- ทักษะการสร้างความรู้
- ทักษะการนาความรู้ไปใช้
- ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ
4. การบูรณาการ
4.1 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

ศิลปะ : การจัดและตกแต่งเครื่ องดื่ม
4.2 การบูรณาการอาเซียน : อาหารประเทศในเซียน
5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1 ความรู้ (K)
1. การเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม
1.1 ความหมายของเครื่องดื่ม
1.2 ประเภทของเครื่องดื่ม
1.3 ความสาคัญและประโยชน์ของเครื่องดืม่
1.4 หลักการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม
1.5 วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ เตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการ
เครื่องดื่ม
1.6 ขั้นตอนการเตรียมประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม
5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
เตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการคิด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
14. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการปักผ้าด้วยมือ
15. ฝึกปฏิบัติการปักผ้าด้วยมือ

16. ใบงาน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
วิธีการวัดและประเมินผล
ความสามารถและทักษะ
เกณฑ์การประเมิน
ประเมินผล
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
วิธีการเตรียม
บอกวิธีการเตรียม
ความถูกต้องการ เกณฑ์การ
ผ่านเกณฑ์ระดับ
ประกอบ จัด ตกแต่ง ประกอบ จัด ตกแต่ง และ พูดอธิบายวิธีการ
ประเมินผลตาม 2 ขึ้นไป
และบริการเครื่องดื่ม บริการเครื่องดื่ม
เตรียม ประกอบ จัด สภาพจริง
(K)
ตกแต่ง และบริการ (Rubrics)
เครื่องดื่ม
เตรียม ประกอบ จัด
ตกแต่ง และบริการ
เครื่องดื่ม(P)
วินัย(A)

วิธีการเตรียม ประกอบ จัด ประเมินผลการ
ตกแต่ง และบริการ
เขียนแผนความคิด
เครื่องดื่ม

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการ
ทางาน มีจิตสาธารณะ
-ความสามารถในการ ความสามารถในการ
สื่อสาร
สื่อสาร
- ความสามารถใน
- ความสามารถในการใช้
การใช้เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
- ความสามารถใน
- ความสามารถในการคิด
การคิด (C)

แบบประเมินผล ผ่านเกณฑ์การ
การเขียนแผน ประเมินระดับพอใช้
ความคิด
(Rubrics)

ประเมินคุณลักษณะ แบบประเมิน
อันพึงประสงค์

ผ่านเกณฑ์ระดับ

แบบประเมิน

ผ่านเกณฑ์ระดับ

ประเมิน
สมรรถนะ
ผู้เรียน

2 ขึ้นไป

2 ขึ้นไป

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
- นักเรียนคิดว่าถ้าคนเราไม่ดื่มน้าเปล่าบริสุทธิ์ ควรดื่มเครื่องดื่มชนิดใดทดแทนจึงจะได้
ประโยชน์มากที่สุด
2. ครูนาน้าผลไม้ปั่น 1 ชนิด มาให้นักเรียนดู จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้
คาถาม ดังนี้
 นักเรียนคิดว่าน้าผลไม้ปั่นแก้วนี้ ประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง (ตัวอย่างคาตอบ ผลไม้ น้าเชื่อม
เกลือ)
 นักเรียนคิดว่าก่อนจะเป็นน้าผลไม้ปั่นแก้วนี้ จะต้องเตรียมสิ่งใดบ้าง (นักเรียนตอบตามความ
เข้าใจ)
 นักเรียนคิดว่าน้าผลไม้ปั่นแก้วนี้ มีวิธีการทาอย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ)
 ถ้าจะให้น้าปั่นแก้วนี้ดูสวยงามและมีราคามากขึ้น ควรจัดและตกแต่งอย่างไร (นักเรียน
ร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น)

 ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของร้านหรือพนักงานเสริฟในร้านเครื่องดื่ม นักเรียนจะมีวิธีการบริการ
เครื่องดื่มอย่างไรให้ประทับใจลูกค้า (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ)
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
3. ให้นักเรียนศึกษาหลักการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม จากหนังสือเรียนการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 2 ในหัวข้อต่อไปนี้
- การเตรียมเครื่องดื่ม
- การประกอบเครื่องดื่ม
- การจัดเครื่องดื่ม
- การตกแต่งเครื่องดื่ม
- การบริการเครื่องดื่ม
จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปความรู้
4. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทาเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ โดยครู
ใช้คาถาม ดังนี้
 นักเรียนคนใดเคยทาเครื่องดื่มรับประทานเองบ้าง (นักเรียนตอบตามประสบการณ์)
 วัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนใช้มีอะไรบ้าง (นักเรียนตอบตามประสบการณ์)
5. ครูนานักเรียนไปดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่มที่
ห้องคหกรรมของโรงเรียน จากนั้นครูบอกชื่อวัสดุอุปกรณ์ พร้อมบอกประโยชน์ใช้สอยของอุปกรณ์แต่ละชนิด
6. ครูอธิบายขั้นตอนการเตรียมประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม ให้นักเรียนฟังว่า
การเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่มทุกชนิดให้มีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย
ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงานและได้ผลงานที่มีคุณภาพควรปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
3. ขั้นประเมินผลงาน เป็ นขั้นตอนการวิเคราะห์ผลงานว่ามีขอ้ บกพร่ องหรื อไม่
อย่างไร และหาแนวทางปรับปรุ งแก้ไขให้ดีข้ ึนในการทางานครั้งต่อไป
2. ขั้นปฏิบตั ิงาน เป็ นขั้นตอนการลงมือเตรี ยม ประกอบ
จัด ตกแต่ง และบริ การเครื่ องดื่มตามแผนที่วางไว้
1. ขั้นวางแผน เป็ นขั้นตอนการศึกษาตารับเครื่ องดื่มที่จะทาจากแหล่งเรี ยนรู ้
ต่าง ๆ แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์และวางแผนเกี่ยวกับการเตรี ยม ประกอบ
จัด ตกแต่งและบริ การเครื่ องดื่มดังกล่าวเพื่อเป็ นแนวทางในการทางาน

7. ให้นักเรียนศึกษาขั้นตอนการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม น้าขิง น้าฝรั่ง น้า
ฟักทอง น้าผลไม้ผสมสมุนไพร จากหนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2 จากนั้นช่วยกัน
เลือกเครื่องดื่มข้างต้น 1 ชนิด เพื่อร่วมกันเตรียมประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่มชนิดนั้น

8. ครูและนักเรียนช่วยกันเตรียมวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ในการทาให้พร้อม จากนั้นช่วยกัน ประกอบ จัด
ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม ที่เลือกตามขั้นตอนที่ศึกษา
9. ครูและนักเรียนช่วยกันชิมและประเมินผลงาน
กิจกรรมรวบยอด
10.นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ การเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม
อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลงานที่มีคุณภาพ ต้องทาอย่างมีหลักการ ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
11. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันหาผลไม้ที่ปลูกมากในท้องถิ่น กลุ่มละ 1 ชนิด มาเพื่อใช้ในการเตรียม
ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่มในชั่วโมง
กิจกรรมเสนอแนะ
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ผลไม้
2. วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบเครื่องดื่ม
3. หนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2
8. การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 สาหรับครูผู้สอนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้
3 ห่วง
ความพอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
ประเด็น
เนื้อหา

แหล่งเรียนรู้
สื่อ/อุปกรณ์
เวลา
การจัดกิจกรรม

การประเมินผล

จัดเนื้อหาและจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดความสามารถของ
ผู้เรียน
กาหนดภาระงาน
เหมาะสมกับตัวชี้วัด
จัดเตรียมใบงาน ใบ
ความรู้ที่เหมาะสมกับ
เนื้อหา
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้
เหมาะสมเพียงพอกับ
เวลาที่กาหนดไว้
แบ่งกลุ่มพอดีกับจานวน
นักเรียน
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
และเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
มีการออกแบบการวัด

ครูนาเนื้อหาไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์
กับผู้เรียน

จัดเนื้อหาตรงตาม
หลักสูตรที่กาหนด

ส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้
และมีทักษะในการแก้ปัญหา
นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรงในการจัดการเรียนรู้

มีวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

จัดการเรียนรู้ได้จาม
กระบวนการครบถ้วนตามที่
วางแผนไว้
ครูสามารถใช้กระบวนการ
กลุ่มในการจัดการเรียนรู้ได้
ตามขั้นตอน
มีการออกแบบเครื่องมือวัด

จัดเตรียมใบงาน ใบความรู้
ช่วยให้การเรียนการสอน
เกิดประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ได้
ครอบคลุมการเรียนรู้ที่
กาหนดไว้
นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และแสดงศักยภาพของ
ตนเองเพื่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจ
มีการวัดและประเมินผล

เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม

และประเมินผลได้
และประเมินผลที่สอดคล้อง ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ
เพียงพอกับจุดประสงค์ กับเนื้อที่ต้องการ
และตรงตามเป้าหมายมี่
และเหมาะสมกับเวลา
ต้องการวัด
นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง วิธีการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการ
เครื่องดื่ม
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ

8.2 สาหรับผู้เรียน : ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
ความพอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
-นักเรียนใช้เวลาปฏิบัติ
-ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตาม -รู้จักการกวางแผนการทางาน
หลักพอเพียง กิจกรรมได้เหมาะสม
ขั้นตอนและสาเร็จตาม
อย่างเป็นระบบให้งานประสบ
เป้าหมาย
ความสาเร็จ
-แก้ปัญหาในการทางานให้
สาเร็จตามเป้าหมาย

-ปรับตัวในการทางานกับ
เพื่อนพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง

-นักเรียนแบ่งหน้าที่การ
ทางานภายในกลุ่มได้
เหมาะสมกับความสามารถ
ของแต่ละคน
เงื่อนไขความรู้ -นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง วิธีการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม
เงื่อนไข
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ
คุณธรรม
9. การประเมินผลลัพท์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัด
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
ความรู้
วิธีการเตรียม
-มีการวางแผนในการทางาน มีความรอบรู้ใน การเรียนรู้สอดคล้อง
ประกอบ จัด
เป็นกระบวนการกลุ่ม
การใช้แหล่ง
กับวิถีชีวิตของนักเรียน
ตกแต่ง และบริการ -มีความรู้ในการนาเสนองาน เรียนรู้
เครื่องดื่ม
นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันการทาใบงาน
ทักษะ
-มีทักษะในการใช้ -มีทักษะในการมีวินัย ปฏิบัติ
มีทักษะในการ -ดารงตนอยู่ในสังคมได้
วัสดุอุปกรณ์อย่าง ตามระเบียบของชุมชน
อนุรักษ์
อย่างมีความสุข
ประหยัดและคุ้มค่า -มีทักษะในการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม
-ปฏิบัติตามข้อตกลง
- เลือกใช้วัสดุ
- มีทักษะในการทางานกลุ่ม
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
อุปกรณ์ได้อย่าง
ข้อบังคับของครอบครัว
เหมาะสม
โรงเรียน และสังคมได้
ค่านิยม
ตระหนักถึงผลที่
-มีความรับผิดชอบต่อการ
-มีจิตสานึกในการ -สืบสานอนุรักษ์ภูมิ

เกิดจากการใช้วัสดุ ทางานกลุ่ม
ในการอยู่ร่วมกันใน -ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมี
ชุมชน
ความสุข

อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
-ใช้ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ประหยัด

ปัญญาท้องถิ่น
-การใช้แหล่งเรียนรู้
โดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

10. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
( นายกาธร สังข์มา )
ความคิดเห็นของรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์)
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
( นายศักดา ภุมรินทร์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี

11.บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
11.1 ผลการเรียนรู้
11.1.1. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
11.1.2 . ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
1 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
2 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
แนวทางแก้ปัญหา............................................................................................................
11.1.3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1)………………………………………….
2)………………………………………………
แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ........................................................................................
.......................................................................................................................................
11.1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)……………………………………………………………………………..
11.1.5 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)…………………………………………………………………
11.1.6 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) ………………………………………………………
11.1.7 ผู้เรียนมีทักษะการคิด..........................................................................................
11.1.8 ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง................................................................
11.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ........................................................................................................
.................................................................................................................................................
11.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ........................................................................................................
.................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................
( นายกาธร สังข์มา )
ตาแหน่ง ครู

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน

ที่

รายการประเมิน
ความสามารถใน ความสามารถ ความสามารถ รวม
การเขียน
ในการ
ในการสื่อสาร
แก้ปัญหา
3
2
1
3 2 1 3 2 1
9

ชื่อ-สกุล

เกณฑ์การประเมิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน
ได้ระดับ 3
ได้ระดับ 2
ได้ระดับ 1

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ได้
ได้
ได้

7-9
4-6
1-3

ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้ประเมิน
( นายกาธร สังข์มา)

สรุปผลการ
ประเมิน

ตราโรงเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 10 เรื่อง การเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม (2)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง 22102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง อาหารและโภชนาการ เวลา 2 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
มาตรฐานการเรียนรู้
ง 1.1
เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการ
แสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.2/1 ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทางาน
ง 1.1 ม.2/2 ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทางาน
ง 1.1 ม.2/3 มีจิตสานึกในการทางานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัด
และคุ้มค่า
2. ความคิดรวบยอด
การเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่มอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลงานที่มีคุณภาพ
ต้องทาอย่างมีหลักการ ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
3.1.1อธิบายวิธีการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม
3.2 ด้านทักษะ (p)
3.2.1 เตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
3.3.1 เห็นความสาคัญของการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่มที่ถูกวิธี
3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด
3.4.1.ความสามารถในใช้เทคโนโลยี
3.4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
3.4.3 ความสามารถในการคิด

- ทักษะการเขียน
- ทักษะการสร้างความรู้
- ทักษะการนาความรู้ไปใช้
- ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ
4. การบูรณาการ
4.1 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

ศิลปะ : การจัดและตกแต่งเครื่ องดื่ม
4.2 การบูรณาการอาเซียน : อาหารประเทศในเซียน
5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1 ความรู้ (K)
1. การเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม
1.1 ความหมายของเครื่องดื่ม
1.2 ประเภทของเครื่องดื่ม
1.3 ความสาคัญและประโยชน์ของเครื่องดื่ม
1.4 หลักการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม
1.5 วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ เตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการ
เครื่องดื่ม
1.6 ขั้นตอนการเตรียมประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม
5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
เตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการคิด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
17. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการปักผ้าด้วยมือ
18. ฝึกปฏิบัติการปักผ้าด้วยมือ
19. ใบงาน

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
วิธีการวัดและประเมินผล
ความสามารถและทักษะ
เกณฑ์การประเมิน
ประเมินผล
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
วิธีการเตรียม
บอกวิธีการเตรียม
ความถูกต้องการ เกณฑ์การ
ผ่านเกณฑ์ระดับ
ประกอบ จัด ตกแต่ง ประกอบ จัด ตกแต่ง และ พูดอธิบาย
ประเมินผลตาม 2 ขึ้นไป
และบริการเครื่องดื่ม บริการเครื่องดื่ม
สภาพจริง
(K)
(Rubrics)
เตรียม ประกอบ จัด
ตกแต่ง และบริการ
เครื่องดื่ม

วิธีการเตรียม ประกอบ จัด ประเมินผลการ
ตกแต่ง และบริการ
เขียนแผนความคิด
เครื่องดื่ม

วินัย(A)

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการ
ทางาน มีจิตสาธารณะ
-ความสามารถในการ ความสามารถในการ
สื่อสาร
สื่อสาร
- ความสามารถใน
- ความสามารถในการใช้
การใช้เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
- ความสามารถใน
- ความสามารถในการคิด
การคิด (C)

แบบประเมินผล ผ่านเกณฑ์การ
การเขียนแผน ประเมินระดับพอใช้
ความคิด
(Rubrics)

ประเมินคุณลักษณะ แบบประเมิน
อันพึงประสงค์

ผ่านเกณฑ์ระดับ

แบบประเมิน

ผ่านเกณฑ์ระดับ

ประเมิน
สมรรถนะ
ผู้เรียน

2 ขึ้นไป

2 ขึ้นไป

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย

ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของร้านบริการเครื่องดื่ม นักเรียนจะเลือกเครื่องดื่มชนิดใดเป็นเมนูแนะนา
ของร้าน เพราะอะไร
2. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นโดยใช้คาถามพัฒนากระบวนการคิด ดังนี้
 เครื่องดื่มมีความสาคัญต่อมนุษย์อย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ เป็นอาหารที่ดื่มง่าย เมื่อดื่มแล้ว
ร่างกายสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ทาให้ร่างกายสดชื่น)
 เครื่องดื่มชนิดใดมีประโยชน์มากที่สุด เพราะอะไร (ตัวอย่างคาตอบ เครื่องดื่มประเภทนม
เพราะให้สารอาหารที่เป็นโปรตีน แคลเซียม วิตามินต่าง ๆ รวมถึงเกลือแร่)
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
3. ให้นักเรียนทบทวนขั้นตอนการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่มที่ได้ช่วยกันทา
เมื่อชั่วโมงที่แล้ว

4. ให้แต่ละกลุ่มที่แบ่งไว้เมื่อชั่วโมงที่แล้วช่วยกันทาแผ่นพับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเตรียม
ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่มที่ทาจากพืชผักผลไม้ที่ปลูกมากในท้องถิ่น ที่แต่ละกลุ่มจะเลือกทาใน
ชั่วโมงนี้
5. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประกอบน้าผลไม้ ให้พร้อม จากนั้น
ช่วยกัน ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่มให้สวยงาม ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
6. เมื่อทุกกลุ่มทาเสร็จแล้ว ให้แต่ละกลุ่มนาเสนอตารับและประโยชน์ของเครื่องดื่มที่แต่ละกลุ่มทา
จากนั้นให้ทุกคนในชั้นร่วมชม และชิมรสชาติ
7. ให้นักเรียนช่วยกันลงความเห็นว่า กลุ่มใด เตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม ได้
ถูกต้อง รสชาติดี และตกแต่งได้สวยงามที่สุด ครูจัดพิมพ์ใบประกาศให้สมาชิกในกลุ่มนั้น
8. ให้นักเรียนทุกกลุ่มร่วมกันบันทึกผลการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม ลงใน
แบบบันทึก ดังตัวอย่าง
แบบบันทึกการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ ง และบริการเครื่องดืม่
ชื่อกลุ่ม..........................................
สมาชิกในกลุ่ม
1........................................................
2........................................................
3.........................................................
1. เครื่ องดื่มที่ประกอบ คือ............................................................................................................................
2. ส่วนผสม...................................................................................................................................................
3. อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่.....................................................................................................................................
4. วิธีทา 1................................................................................................................................................
2.................................................................................................................................................
5. การจัดและตกแต่ง......................................................................................................................................
6. การบริ การ..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
7. นักเรี ยนพบปั ญหาระหว่างปฏิบตั ิงานหรื อไม่ อย่างไร................................................................................
ถ้าพบปั ญหานักเรี ยนแก้ไขปั ญหานี้อย่างไร.....................................................................................
8. ผลงานของนักเรี ยนเป็ นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุ ง
9. นักเรี ยนจะปรับปรุ งผลงานของตนเองให้ดีได้อย่างไร
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

9. ให้นักเรียนช่วยกันอภิปรายว่าจะนาความรู้ที่ได้จากหน่วยการเรียนรู้นี้ไปใช้ประโยชน์อะไรใน
ชีวิตประจาวัน
กิจกรรมรวบยอด
10.นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ การเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม
อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลงานที่มีคุณภาพ ต้องทาอย่างมีหลักการ ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
11. ให้นักเรียนทาใบงาน
กิจกรรมเสนอแนะ
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ส่วนผสม อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม
2. ใบงาน
8. การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 สาหรับครูผู้สอนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้
3 ห่วง
ความพอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
ประเด็น
เนื้อหา
จัดเนื้อหาและจัด
ครูนาเนื้อหาไปใช้ในการ
จัดเนื้อหาตรงตาม
กิจกรรมให้สอดคล้องกับ จัดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ หลักสูตรที่กาหนด
ตัวชี้วัดความสามารถของ กับผู้เรียน
ผู้เรียน
แหล่งเรียนรู้
กาหนดภาระงาน
ส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้ มีวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
เหมาะสมกับตัวชี้วัด
และมีทักษะในการแก้ปัญหา
สื่อ/อุปกรณ์
จัดเตรียมใบงาน ใบ
นักเรียนได้รับประสบการณ์
จัดเตรียมใบงาน ใบความรู้
ความรู้ที่เหมาะสมกับ
ตรงในการจัดการเรียนรู้
ช่วยให้การเรียนการสอน
เนื้อหา
เกิดประสิทธิภาพ
เวลา
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ จัดการเรียนรู้ได้จาม
การจัดการเรียนรู้ได้
เหมาะสมเพียงพอกับ
กระบวนการครบถ้วนตามที่ ครอบคลุมการเรียนรู้ที่
เวลาที่กาหนดไว้
วางแผนไว้
กาหนดไว้
การจัดกิจกรรม
แบ่งกลุ่มพอดีกับจานวน ครูสามารถใช้กระบวนการ
นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นักเรียน
กลุ่มในการจัดการเรียนรู้ได้
และแสดงศักยภาพของ
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ตามขั้นตอน
ตนเองเพื่อให้เกิดความ
และเกิดการเรียนรู้ด้วย
ภาคภูมิใจ
ตนเอง
การประเมินผล
มีการออกแบบการวัด
มีการออกแบบเครื่องมือวัด
มีการวัดและประเมินผล
และประเมินผลได้
และประเมินผลที่สอดคล้อง ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ
เพียงพอกับจุดประสงค์ กับเนื้อที่ต้องการ
และตรงตามเป้าหมายมี่
และเหมาะสมกับเวลา
ต้องการวัด
เงื่อนไขความรู้
นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง วิธีการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการ

เครื่องดื่ม
เงื่อนไขคุณธรรม

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ

8.2 สาหรับผู้เรียน : ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
ความพอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
-นักเรียนใช้เวลาปฏิบัติ
-ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตาม -รู้จักการกวางแผนการทางาน
หลักพอเพียง กิจกรรมได้เหมาะสม
ขั้นตอนและสาเร็จตาม
อย่างเป็นระบบให้งานประสบ
เป้าหมาย
ความสาเร็จ
-แก้ปัญหาในการทางานให้
สาเร็จตามเป้าหมาย

-ปรับตัวในการทางานกับ
เพื่อนพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง

-นักเรียนแบ่งหน้าที่การ
ทางานภายในกลุ่มได้
เหมาะสมกับความสามารถ
ของแต่ละคน
-นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง วิธีการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม
เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไข
คุณธรรม

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ

9. การประเมินผลลัพท์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัด
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
ความรู้
วิธีการเตรียม
-มีการวางแผนในการทางาน มีความรอบรู้ใน การเรียนรู้สอดคล้อง
ประกอบ จัด
เป็นกระบวนการกลุ่ม
การใช้แหล่ง
กับวิถีชีวิตของนักเรียน
ตกแต่ง และบริการ -มีความรู้ในการนาเสนองาน เรียนรู้
เครื่องดื่ม
นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันการทาใบงาน
ทักษะ
-มีทักษะในการใช้ -มีทักษะในการมีวินัย ปฏิบัติ
มีทักษะในการ -ดารงตนอยู่ในสังคมได้
วัสดุอุปกรณ์อย่าง ตามระเบียบของชุมชน
อนุรักษ์
อย่างมีความสุข
ประหยัดและคุ้มค่า -มีทักษะในการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม
-ปฏิบัติตามข้อตกลง
- เลือกใช้วัสดุ
- มีทักษะในการทางานกลุ่ม
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
อุปกรณ์ได้อย่าง
ข้อบังคับของครอบครัว

ค่านิยม

เหมาะสม
ตระหนักถึงผลที่
เกิดจากการใช้วัสดุ
ในการอยู่ร่วมกันใน
ชุมชน

-มีความรับผิดชอบต่อการ
ทางานกลุ่ม
-ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมี
ความสุข

โรงเรียน และสังคมได้
-มีจิตสานึกในการ -สืบสานอนุรักษ์ภูมิ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา ปัญญาท้องถิ่น
ท้องถิ่น
-การใช้แหล่งเรียนรู้
-ใช้ทรัพยากรและ โดยใช้ภูมิปัญญา
สิ่งแวดล้อมอย่าง ท้องถิ่น
ประหยัด

10. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
( นายกาธร สังข์มา )
ความคิดเห็นของรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์)
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
( นายศักดา ภุมรินทร์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
11.บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
11.1 ผลการเรียนรู้
11.1.1. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
11.1.2 . ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
1 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
2 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
แนวทางแก้ปัญหา............................................................................................................
11.1.3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1)………………………………………….
2)………………………………………………
แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ........................................................................................
.......................................................................................................................................
11.1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)……………………………………………………………………………..

11.1.5 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)…………………………………………………………………
11.1.6 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) ………………………………………………………
11.1.7 ผู้เรียนมีทักษะการคิด..........................................................................................
11.1.8 ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง................................................................
11.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ........................................................................................................
.................................................................................................................................................
11.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ........................................................................................................
.................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................
( นายกาธร สังข์มา )
ตาแหน่ง ครู

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน

ที่

รายการประเมิน
ความสามารถใน ความสามารถ ความสามารถ รวม
การเขียน
ในการ
ในการสื่อสาร
แก้ปัญหา
3
2
1
3 2 1 3 2 1
9

ชื่อ-สกุล

เกณฑ์การประเมิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน
ได้ระดับ 3
ได้ระดับ 2
ได้ระดับ 1

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ได้
ได้
ได้

7-9
4-6
1-3

ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้ประเมิน
( นายกาธร สังข์มา)
การประเมินผลกิจกรรม การฝึกประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม

สรุปผลการ
ประเมิน

ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้
แบบประเมินผลงานสาหรับครู
รายการประเมิน
1. ความถูกต้องสวยงามในการประกอบ จัด ตกแต่ง
เครื่องดื่ม
2. ความถูกต้องของการบริการเครื่องดื่ม
3. การทางานตามลาดับขั้นตอนที่ถูกต้อง
4. การใช้กระบวนการกลุ่มในการทางาน
5. การตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
รวม.....................คะแนน
เกณฑ์การประเมินผล
ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ
8-10
4 (ดีมาก)
7
3 (ดี)
6
2 (พอใช้)
ต่ากว่า 6
1 (ควรปรับปรุง)

ผลการประเมิน
2
1

การประเมินใบงาน ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)
เรื่อง การบันทึกผลการฝึกประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม ลงในแบบบันทึก ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑ์การประเมิน
4
3
2
1
(10 คะแนน)
(8-9 คะแนน)
( 6-7 คะแนน)
(1-5 คะแนน)
บันทึกผลการฝึก
บันทึกผลการฝึก
บันทึกผลการฝึก
บันทึกผลการฝึก
บันทึกผลการฝึก
ประกอบ จัด
ประกอบ จัด
ประกอบ จัด
ประกอบ จัด
ประกอบ จัด
ตกแต่ง และบริการ ตกแต่ง และบริการ ตกแต่ง และบริการ ตกแต่ง และบริการ ตกแต่ง และบริการ
เครื่องดื่ม
เครื่องดื่มลงในแบบ เครื่องดื่มลงในแบบ เครื่องดื่มลงในแบบ เครื่องดื่มลงในแบบ
บันทึกได้สัมพันธ์กับ บันทึกได้สัมพันธ์กับ บันทึกได้สัมพันธ์ บันทึกได้แต่ไม่
การปฏิบัติ มีการ การปฏิบัติ มีการ กับการปฏิบัติ มี
สอดคล้องกับการ
เชื่อมโยงให้เห็นเป็น เชื่อมโยงให้เห็นเป็น การเชื่อมโยงให้เห็น ปฏิบัติ เขียนตาม
ภาพรวม แสดงให้ ภาพรวม แสดงให้ เป็นภาพรวม แสดง ข้อมูลจากหนังสือ
เห็นถึง
เห็นถึง
ให้เห็นถึง
โดยไม่มีการอธิบาย
ความสัมพันธ์และ ความสัมพันธ์และ ความสัมพันธ์และ เพิ่มเติม
ประโยชน์ที่เกิด
ประโยชน์ที่เกิด
ประโยชน์ที่เกิด
ขึ้นกับตนเอง และ ขึ้นกับตนเอง และ ขึ้นกับตนเอง
ผู้อื่นอย่างเป็นเหตุ ผู้อื่น
เป็นผล

ตราโรงเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง การเลี้ยงสัตว์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง 22102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง งานเกษตร เวลา 1 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
มาตรฐานการเรียนรู้
ง 1.1
เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการ
แสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.2/1 ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทางาน
ง 1.1 ม.2/2 ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทางาน
ง 1.1 ม.2/3 มีจิตสานึกในการทางานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัด
และคุ้มค่า
2. ความคิดรวบยอด
การเลี้ยงสัตว์มีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ เศรษฐกิจและสังคม การเลี้ยงสัตว์ให้มี
ประสิทธิภาพและได้ผลงานที่มีคุณภาพต้องทาตามขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความอดทนและเอาใจใส่ต่อสัตว์ที่เลี้ยง
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่นาไปใช้ประโยชน์ได้ตามต้องการ
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
3.1.1อธิบายความเป็นมา ความสาคัญ ประเภทและขั้นตอนการเลี้ยงสัตว์
3.2 ด้านทักษะ (p)
3.2.1 เขียนแผนภาพความคิดสรุปขั้นตอนการเลี้ยงสัตว์เพื่อจาหน่าย
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
3.3.1 เห็นความสาคัญของการเลี้ยงสัตว์
3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด
3.4.1.ความสามารถในใช้เทคโนโลยี
3.4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

3.4.3 ความสามารถในการคิด
- ทักษะการเขียน
- ทักษะการสร้างความรู้
- ทักษะการนาความรู้ไปใช้
- ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ
4. การบูรณาการ
4.1 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

วิทยาศาสตร์ : การสังเกตการเจริญเติบโตของสัตว์
4.2 การบูรณาการอาเซียน : สัตว์ประเทศในเซียน
5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1 ความรู้ (K)
1. การเลี้ยงสัตว์
1.1 ความเป็นมาของการเลี้ยงสัตว์
1.2 ความสาคัญของการเลี้ยงสัตว์
1.3 ประเภทของสัตว์ที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย
1.4 ขั้นตอนการเลี้ยงสัตว์เพื่อจาหน่าย
5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
เขียนแผนภาพความคิดสรุปขั้นตอนการเลี้ยงสัตว์เพื่อจาหน่าย
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการคิด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
เขียนแผนภาพความคิดสรุปขั้นตอนการเลี้ยงสัตว์เพื่อจาหน่าย

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
วิธีการวัดและประเมินผล
ความสามารถและทักษะ
ประเมินผล
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
อธิบายความ
อธิบายความ
ความถูกต้องการ เกณฑ์การ
เป็นมา ความสาคัญ เป็นมา ความสาคัญ
พูดอธิบายความ
ประเมินผลตาม
ประเภทและขั้นตอน ประเภทและขั้นตอนการ เป็นมา ความสาคัญ สภาพจริง
การเลี้ยงสัตว์
เลี้ยงสัตว์
ประเภทและ
(Rubrics)
ขั้นตอนการเลี้ยง
สัตว์
เขียนแผนภาพ
เขียนแผนภาพความคิด
ประเมินผลการ
แบบประเมินผล
ความคิดสรุปขั้นตอน สรุปขั้นตอนการเลี้ยงสัตว์ เขียนแผนความคิด การเขียนแผน
การเลี้ยงสัตว์เพื่อ
เพื่อจาหน่าย
ความคิด
จาหน่าย
(Rubrics)
วินัย(A)

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการ
ทางาน มีจิตสาธารณะ
-ความสามารถในการ ความสามารถในการ
สื่อสาร
สื่อสาร
- ความสามารถใน
- ความสามารถในการใช้
การใช้เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
- ความสามารถใน
- ความสามารถในการคิด
การคิด (C)

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ระดับ
2 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินระดับพอใช้

ประเมินคุณลักษณะ แบบประเมิน
อันพึงประสงค์

ผ่านเกณฑ์ระดับ

แบบประเมิน

ผ่านเกณฑ์ระดับ

ประเมิน
สมรรถนะ
ผู้เรียน

2 ขึ้นไป

2 ขึ้นไป

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
- การเลี้ยงสัตว์ชนิดใดได้ประโยชน์มากที่สุด
2. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับความเป็นมาของการเลี้ยงสัตว์ โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
 ที่บ้านของนักเรียนเลี้ยงสัตว์ชนิดใดบ้าง (ตัวอย่างคาตอบ สุนัข แมว เป็ด ไก่ ปลา)
 สัตว์เหล่านั้นเลี้ยงไว้เพื่อวัตถุประสงค์ใด (ตัวอย่างคาตอบ เพื่อความเพลิดเพลิน
เพื่อบริโภค เพื่อจาหน่าย)
 สัตว์ชนิดใดบ้างเป็นสัตว์เศรษฐกิจ มีวัตถุประสงค์ในการเลี้ยงไว้เพื่อจาหน่าย
(ตัวอย่างคาตอบ เป็ด ไก่ ปลา)
 นักเรียนรู้หรือไม่ว่าการเลี้ยงสัตว์เกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อใด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ)

 3. ครูให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการเลี้ยงสัตว์ว่า มนุษย์ดารงชีวิตอยู่ได้ด้วยการ
พึ่งพาอาศัยสัตว์มาตั้งแต่อดีต ทั้งในการใช้เป็นอาหารและใช้แรงงานในการทางาน โดยเฉพาะการ
นามาเป็นอาหารนั้นต้องมีการไล่ต้อนฝูงสัตว์มากักขังไว้เพื่อเก็บไว้รับประทานนาน ๆ ซึ่งระหว่างที่
กักขังสัตว์นั้นต้องเลี้ยงดู เมื่อเลี้ยงไปนาน ๆ จะมีการตั้งท้องและตกลูก ทาให้มีจานวนสัตว์เพิ่ม
มากขึ้นเรื่อย ๆ โดยที่มนุษย์ไม่ต้องออกไปต้อนสัตว์หรือล่าสัตว์บ่อย ๆ จากประโยชน์ในด้านนี้
มนุษย์จึงเริ่มเห็นความสาคัญของการเลี้ยงสัตว์มากขึ้น จนกระทั่งพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ให้มี
ประสิทธิภาพและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
 4. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นว่า การเลี้ยงสัตว์มีความสาคัญและประโยชน์
อย่างไรบ้าง จากนั้นครูสรุปเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน
5. ให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภทของสัตว์ที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย โดยครูใช้
คาถาม ดังนี้
 มีสัตว์ชนิดใดบ้างที่คนไทยนิยมเลี้ยงไว้เพื่อจาหน่าย
ให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นให้มากที่สุด ครูเขียนคาตอบของนักเรียนลงบนกระดาน
จากนั้นช่วยกันแบ่งประเภทว่า สัตว์ชนิดใดเป็นสัตว์ปีก สัตว์ชนิดใดเป็นสัตว์บก สัตว์ชนิดใดเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่ง
น้า และสัตว์ชนิดใดเป็นสัตว์น้า
6. ให้นักเรียนศึกษาขั้นตอนการเลี้ยงสัตว์เพื่อจาหน่าย จากหนังสือเรียนการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ม.2 จากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้ลงในแผนภาพความคิด
กิจกรรมรวบยอด
7. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ที่ตนเองสนใจ 1 ชนิด แล้วรวบรวมข้อมูลจัดทาเป็นรายงานส่ง
ครูผู้สอน
8.นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ การเลี้ยงสัตว์เป็นงานเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะพันธุ์
การเลี้ยงดู และการจัดการผลผลิตที่ได้จากสัตว์ เพื่อบริโภคในครัวเรือนหรือเพื่อการจาหน่าย
กิจกรรมเสนอแนะ
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
หนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2
8. การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 สาหรับครูผู้สอนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้
3 ห่วง
ความพอประมาณ
มีเหตุผล
ประเด็น
เนื้อหา
จัดเนื้อหาและจัด
ครูนาเนื้อหาไปใช้ในการ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับ จัดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์
ตัวชี้วัดความสามารถของ กับผู้เรียน
ผู้เรียน
แหล่งเรียนรู้
กาหนดภาระงาน
ส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้
เหมาะสมกับตัวชี้วัด
และมีทักษะในการแก้ปัญหา

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
จัดเนื้อหาตรงตาม
หลักสูตรที่กาหนด
มีวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

สื่อ/อุปกรณ์
เวลา

การจัดกิจกรรม

การประเมินผล

เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม

จัดเตรียมใบงาน ใบ
ความรู้ที่เหมาะสมกับ
เนื้อหา
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้
เหมาะสมเพียงพอกับ
เวลาที่กาหนดไว้

นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรงในการจัดการเรียนรู้

จัดเตรียมใบงาน ใบความรู้
ช่วยให้การเรียนการสอน
เกิดประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ได้
ครอบคลุมการเรียนรู้ที่
กาหนดไว้

จัดการเรียนรู้ได้จาม
กระบวนการครบถ้วนตามที่
วางแผนไว้

แบ่งกลุ่มพอดีกับจานวน ครูสามารถใช้กระบวนการ
นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นักเรียน
กลุ่มในการจัดการเรียนรู้ได้
และแสดงศักยภาพของ
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ตามขั้นตอน
ตนเองเพื่อให้เกิดความ
และเกิดการเรียนรู้ด้วย
ภาคภูมิใจ
ตนเอง
มีการออกแบบการวัด
มีการออกแบบเครื่องมือวัด
มีการวัดและประเมินผล
และประเมินผลได้
และประเมินผลที่สอดคล้อง ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ
เพียงพอกับจุดประสงค์ กับเนื้อที่ต้องการ
และตรงตามเป้าหมายมี่
และเหมาะสมกับเวลา
ต้องการวัด
นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระเรื่อง ความเป็นมา ความสาคัญ ประเภทและ
ขั้นตอนการเลี้ยงสัตว์
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ

8.2 สาหรับผู้เรียน : ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
ความพอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
-นักเรียนใช้เวลาปฏิบัติ
-ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตาม -รู้จักการกวางแผนการทางาน
หลักพอเพียง กิจกรรมได้เหมาะสม
ขั้นตอนและสาเร็จตาม
อย่างเป็นระบบให้งานประสบ
เป้าหมาย
ความสาเร็จ
-แก้ปัญหาในการทางานให้
สาเร็จตามเป้าหมาย

-ปรับตัวในการทางานกับ
เพื่อนพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง

-นักเรียนแบ่งหน้าที่การ
ทางานภายในกลุ่มได้
เหมาะสมกับความสามารถ
ของแต่ละคน
-นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง ความเป็นมา ความสาคัญ ประเภทและขั้นตอนการเลี้ยง
เงื่อนไขความรู้ สัตว์
เงื่อนไข
คุณธรรม

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ

9. การประเมินผลลัพท์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัด
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
ความรู้
ความเป็นมา
-มีการวางแผนในการทางาน มีความรอบรู้ใน การเรียนรู้สอดคล้อง
ความสาคัญ
เป็นกระบวนการกลุ่ม
การใช้แหล่ง
กับวิถีชีวิตของนักเรียน
ประเภทและ
-มีความรู้ในการนาเสนองาน เรียนรู้
ขั้นตอนการเลี้ยง
นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกัน
สัตว์
และกันการทาใบงาน
ทักษะ

-มีทักษะในการใช้
วัสดุอุปกรณ์อย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า
- เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ได้อย่าง
เหมาะสม

-มีทักษะในการมีวินัย ปฏิบัติ
ตามระเบียบของชุมชน
-มีทักษะในการแก้ปัญหา
- มีทักษะในการทางานกลุ่ม

ค่านิยม

ตระหนักถึงผลที่
เกิดจากการใช้วัสดุ
ในการอยู่ร่วมกันใน
ชุมชน

-มีความรับผิดชอบต่อการ
ทางานกลุ่ม
-ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมี
ความสุข

มีทักษะในการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

-มีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
-ใช้ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ประหยัด

-ดารงตนอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข
-ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว
โรงเรียน และสังคมได้
-สืบสานอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
-การใช้แหล่งเรียนรู้
โดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

10. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
( นายกาธร สังข์มา )

ความคิดเห็นของรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์)

ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
( นายศักดา ภุมรินทร์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
11.บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
11.1 ผลการเรียนรู้
11.1.1. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
11.1.2 . ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
1 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
2 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
แนวทางแก้ปัญหา............................................................................................................
11.1.3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1)………………………………………….
2)………………………………………………
แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ........................................................................................
.......................................................................................................................................
11.1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)……………………………………………………………………………..
11.1.5 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)…………………………………………………………………
11.1.6 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) ………………………………………………………
11.1.7 ผู้เรียนมีทักษะการคิด..........................................................................................
11.1.8 ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง................................................................
11.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ........................................................................................................
.................................................................................................................................................
11.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ........................................................................................................
.................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................
( นายกาธร สังข์มา )
ตาแหน่ง ครู

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน

ที่

รายการประเมิน
ความสามารถใน ความสามารถ ความสามารถ รวม
การเขียน
ในการ
ในการสื่อสาร
แก้ปัญหา
3
2
1
3 2 1 3 2 1
9

ชื่อ-สกุล

เกณฑ์การประเมิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน
ได้ระดับ 3
ได้ระดับ 2
ได้ระดับ 1

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ได้
ได้
ได้

7-9
4-6
1-3

ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้ประเมิน
(นายกาธร สั งข์ มา)

สรุปผลการ
ประเมิน

ตราโรงเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง การเลี้ยงไก่ไข่
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง 22102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง งานเกษตร เวลา 2 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
มาตรฐานการเรียนรู้
ง 1.1
เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการ
แสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.2/1 ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทางาน
ง 1.1 ม.2/2 ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทางาน
ง 1.1 ม.2/3 มีจิตสานึกในการทางานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัด
และคุ้มค่า
2. ความคิดรวบยอด
การเลี้ยงสัตว์มีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ เศรษฐกิจและสังคม การเลี้ยงสัตว์ให้มี
ประสิทธิภาพและได้ผลงานที่มีคุณภาพต้องทาตามขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความอดทนและเอาใจใส่ต่อสัตว์ที่เลี้ยง
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่นาไปใช้ประโยชน์ได้ตามต้องการ

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)

3.1.1อธิบายความเป็นมา ความสาคัญ ประเภทและขั้นตอนการเลี้ยงสัตว์
3.2 ด้านทักษะ (p)
3.2.1 อธิบายวิธีการการเลี้ยงไก่ไข่
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
3.3.1 เห็นความสาคัญของการเลี้ยงไก่ไข่
3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด
3.4.1.ความสามารถในใช้เทคโนโลยี
3.4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
3.4.3 ความสามารถในการคิด
- ทักษะการเขียน
- ทักษะการสร้างความรู้
- ทักษะการนาความรู้ไปใช้
- ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ
4. การบูรณาการ
4.1 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
สุขศึกษา : การใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างปลอดภัย
4.2 การบูรณาการอาเซียน : การเลี้ยงสัตว์ในกลุ่มประเทศเซียน
5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1 ความรู้ (K)
1. การเลี้ยงไก่ไข่
1.1 ประวัติความเป็นมา
1.2 พันธุ์ไก่ไข่
1.3 วัสดุ อุปกรณ์ในการเลี้ยงไก่ไข่
1.4 โรงเรือนไก่ไข่
1.5 อาหารไก่ไข่
1.6 การเลี้ยงดูไก่ไข่
1.7 การจัดการผลผลิต

5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
เห็นความสาคัญของการเลี้ยงไก่ไข่

5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการคิด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
วิธีการวัดและประเมินผล
ความสามารถและทักษะ
ประเมินผล
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
อธิบายความ
อธิบายความ
ความถูกต้องการ เกณฑ์การ
เป็นมา ความสาคัญ เป็นมา ความสาคัญ
พูดอธิบาย ความ
ประเมินผลตาม
ประเภทและขั้นตอน ประเภทและขั้นตอนการ เป็นมา ความสาคัญ สภาพจริง
การเลี้ยงสัตว์
เลี้ยงสัตว์
ประเภทและ
(Rubrics)
ขั้นตอนการเลี้ยง
สัตว์
อธิบายวิธีการการ
ประเมินผลการ
แบบประเมินผล
เลี้ยงไก่ไข่
เขียนแผนความคิด การเขียนแผน
ความคิด
(Rubrics)
วินัย(A)

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการ
ทางาน มีจิตสาธารณะ
-ความสามารถในการ ความสามารถในการ
สื่อสาร
สื่อสาร
- ความสามารถใน
- ความสามารถในการใช้
การใช้เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
- ความสามารถใน
- ความสามารถในการคิด
การคิด (C)
6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
ชั่วโมง 1

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ระดับ
2 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินระดับพอใช้

ประเมินคุณลักษณะ แบบประเมิน
อันพึงประสงค์

ผ่านเกณฑ์ระดับ

แบบประเมิน

ผ่านเกณฑ์ระดับ

ประเมิน
สมรรถนะ
ผู้เรียน

2 ขึ้นไป

2 ขึ้นไป

1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
- ในขั้นตอนของการเลี้ยงสัตว์ ผู้เลี้ยงต้องมีคุณสมบัติอย่างไร จึงจะทาให้การเลี้ยงสัตว์ประสบ
ความสาเร็จ
2. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นว่า การเลี้ยงไก่ไข่มีความสาคัญอย่างไรต่อ
ประเทศชาติ และในอนาคตธุรกิจการเลี้ยงไก่ไข่จะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร เพราะอะไร
กิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด
3. ให้นักเรียนค้นคว้าประวัติการเลี้ยงไก่ไข่แล้วออกมาเล่าให้เพื่อนฟัง ครูคอยเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ความรู้
ที่ครบถ้วน และถูกต้อง
4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้าพันธุ์ไก่ไข่กลุ่มละ 1 สายพันธุ์ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น
ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต ดังนี้
1. ไก่พันธุ์โร๊ดไอส์แลนด์แดง
2. ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค
3. ไก่พันธุ์เล็กฮอร์นขาวหงอนจักร
4. ไก่พันธุ์ลูกผสม
5. ไก่พันธุ์ไฮบรีด
จากนั้นให้แต่ละกลุ่มออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
5. ให้นักเรียนบอกชื่ออุปกรณ์ในการเลี้ยงไก่ที่นักเรียนรู้จักคนละ 1 ชนิด พร้อมบอกวิธีการใช้ที่ถูกต้อง
จากนั้นให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงไก่ไข่จากหนังสือเรียน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2
6.ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับโรงเรือนไก่ไข่ในหนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ม.2 จากนั้นช่วยกันสรุปความรู้ โดยระบุว่าโรงเรือนไก่ไข่แต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียอย่างไร
7. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า ถ้าไก่ไข่ขาดสารอาหารประเภทวิตามินจะส่งผลเสียอย่างไร
บ้าง จากนั้นให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่องอาหารของไก่ไข่จากหนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2
8. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาขั้นตอนวิธีการเลี้ยงไก่ไข่ และการจัดการผลผลิตที่ได้ จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ เช่น หนังสือเรียน ห้องสมุด หรืออินเทอร์เน็ต รวบรวมข้อมูลจัดทาเป็นรายงานส่ง
ชั่วโมงที่ 2
9.ให้นักเรียนทบทวนวิธีการเลี้ยงไก่ไข่ที่ได้เรียนไปเมื่อชั่วโมงที่แล้ว ในหัวข้อต่อไปนี้
1. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงไก่ไข่
2. โรงเรือนไก่ไข่
3. อาหารไก่ไข่
4. การเลี้ยงดูไก่ไข่
5. การจัดการผลผลิต
10.นักเรียนไปศึกษาโรงเรือนเลี้ยงไก่ของโรงเรียน
11. นักเรียนไปช่วยเลี้ยงไก่ของโรงเรียนตามขั้นตอนที่เรียนมา
7. แล้วให้นักเรียนจัดการผลผลิตร่วมกัน จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันสรุปผลการดาเนินการลงในแบบ
สรุปผลการดาเนินการ
ดังตัวอย่าง

แบบรายงานผลการดาเนินการเลีย้ งไก่ไข่
1. การวางแผนการทางาน
- กลุ่มของนักเรี ยนวางแผนการทางานอย่างไร
...........................................................................
2. การปฏิบตั ิงาน
2.1 ระหว่างปฏิบตั ิงานกลุ่มของนักเรี ยนพบปั ญหาหรื อไม่ อย่างไร
.......................................................................................................................................................
2.2 กลุ่มของนักเรี ยนแก้ไขปั ญหานั้นอย่างไร
.......................................................................................................................................................
3. การประเมินผล
3.1 ผลงานของกลุ่มนักเรี ยนอยูใ่ นระดับใด
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ควรปรับปรุ ง
4. การวิเคราะห์งาน
4.1 ผลผลิตที่ได้มีจานวน.............................................................................
4.2 ผลผลิตที่ได้อยูใ่ นเกณฑ์ใด...................................................................
4.3 การจัดการผลผลิต คือ..............................
.......................................................................................................................................................
5. นักเรี ยนจะปรับปรุ งการทางานของตนเองให้ดีข้ ึนได้อย่างไร
.......................................................................................................................................................
กิจกรรมรวบยอด
9. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ การเลี้ยงไก่ไข่ให้มีประสิทธิภาพและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
ต้องทาตามขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความอดทนและเอาใจใส่ต่อสัตว์ที่เลี้ยง เพื่อให้ได้ผลผลิตที่นาไปใช้ประโยชน์ได้
ตามต้องการ
กิจกรรมเสนอแนะ
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงไก่ไข่
8. การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 สาหรับครูผู้สอนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้
3 ห่วง

ความพอประมาณ
ประเด็น
เนื้อหา

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

เงื่อนไขความรู้

จัดเนื้อหาและจัด
ครูนาเนื้อหาไปใช้ในการ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับ จัดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์
ตัวชี้วัดความสามารถของ กับผู้เรียน
ผู้เรียน
กาหนดภาระงาน
ส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้
เหมาะสมกับตัวชี้วัด
และมีทักษะในการแก้ปัญหา
จัดเตรียมใบงาน ใบ
นักเรียนได้รับประสบการณ์
ความรู้ที่เหมาะสมกับ
ตรงในการจัดการเรียนรู้
เนื้อหา
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ จัดการเรียนรู้ได้จาม
เหมาะสมเพียงพอกับ
กระบวนการครบถ้วนตามที่
เวลาที่กาหนดไว้
วางแผนไว้
แบ่งกลุ่มพอดีกับจานวน ครูสามารถใช้กระบวนการ
นักเรียน
กลุ่มในการจัดการเรียนรู้ได้
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ตามขั้นตอน
และเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
มีการออกแบบการวัด
มีการออกแบบเครื่องมือวัด
และประเมินผลได้
และประเมินผลที่สอดคล้อง
เพียงพอกับจุดประสงค์ กับเนื้อที่ต้องการ
และเหมาะสมกับเวลา
นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระเรื่อง การเลี้ยงไก่ไข่

เงื่อนไขคุณธรรม

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ

แหล่งเรียนรู้
สื่อ/อุปกรณ์
เวลา
การจัดกิจกรรม

การประเมินผล

จัดเนื้อหาตรงตาม
หลักสูตรที่กาหนด
มีวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
จัดเตรียมใบงาน ใบความรู้
ช่วยให้การเรียนการสอน
เกิดประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ได้
ครอบคลุมการเรียนรู้ที่
กาหนดไว้
นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และแสดงศักยภาพของ
ตนเองเพื่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจ
มีการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ
และตรงตามเป้าหมายมี่
ต้องการวัด

8.2 สาหรับผู้เรียน : ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
ความพอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
-นักเรียนใช้เวลาปฏิบัติ
-ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตาม -รู้จักการกวางแผนการทางาน
หลักพอเพียง กิจกรรมได้เหมาะสม
ขั้นตอนและสาเร็จตาม
อย่างเป็นระบบให้งานประสบ
เป้าหมาย
ความสาเร็จ
-นักเรียนแบ่งหน้าที่การ
ทางานภายในกลุ่มได้
เหมาะสมกับความสามารถ
ของแต่ละคน

-แก้ปัญหาในการทางานให้
สาเร็จตามเป้าหมาย

-ปรับตัวในการทางานกับ
เพื่อนพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขความรู้ นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง การเลี้ยงไก่ไข่
เงื่อนไข
มีวนิ ัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ
คุณธรรม
9. การประเมินผลลัพท์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัด
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
ความรู้
การเลี้ยงไก่ไข่
-มีการวางแผนในการทางาน มีความรอบรู้ใน การเรียนรู้สอดคล้อง
เป็นกระบวนการกลุ่ม
การใช้แหล่ง
กับวิถีชีวิตของนักเรียน
-มีความรู้ในการนาเสนองาน เรียนรู้
นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันการทาใบงาน
ทักษะ
-มีทักษะในการใช้ -มีทักษะในการมีวินัย ปฏิบัติ
มีทักษะในการ -ดารงตนอยู่ในสังคมได้
วัสดุอุปกรณ์อย่าง ตามระเบียบของชุมชน
อนุรักษ์
อย่างมีความสุข
ประหยัดและคุ้มค่า -มีทักษะในการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม
-ปฏิบัติตามข้อตกลง
- เลือกใช้วัสดุ
- มีทักษะในการทางานกลุ่ม
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
อุปกรณ์ได้อย่าง
ข้อบังคับของครอบครัว
เหมาะสม
โรงเรียน และสังคมได้
ค่านิยม
ตระหนักถึงผลที่
-มีความรับผิดชอบต่อการ
-มีจิตสานึกในการ -สืบสานอนุรักษ์ภูมิ
เกิดจากการใช้วัสดุ ทางานกลุ่ม
อนุรักษ์ภูมิปัญญา ปัญญาท้องถิ่น
ในการอยู่ร่วมกันใน -ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมี
ท้องถิ่น
-การใช้แหล่งเรียนรู้
ชุมชน
ความสุข
-ใช้ทรัพยากรและ โดยใช้ภูมิปัญญา
สิ่งแวดล้อมอย่าง ท้องถิ่น
ประหยัด
10. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
( นายกาธร สังข์มา )
ความคิดเห็นของรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์)
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ………………………………….
( นายศักดา ภุมรินทร์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี

11.บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
11.1 ผลการเรียนรู้
11.1.1. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
11.1.2 . ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
1 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
2 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
แนวทางแก้ปัญหา............................................................................................................
11.1.3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1)………………………………………….
2)………………………………………………
แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ........................................................................................
.......................................................................................................................................

11.1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)……………………………………………………………………………..
11.1.5 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)…………………………………………………………………
11.1.6 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) ………………………………………………………
11.1.7 ผู้เรียนมีทักษะการคิด..........................................................................................
11.1.8 ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง................................................................
11.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ........................................................................................................
.................................................................................................................................................
11.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ........................................................................................................
.................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................
( นายกาธร สังข์มา )
ตาแหน่ง ครู

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน

ที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
ความสามารถใน ความสามารถ ความสามารถ รวม
การเขียน
ในการ
ในการสื่อสาร
แก้ปัญหา
3
2
1
3 2 1 3 2 1
9

สรุปผลการ
ประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน
ได้ระดับ 3
ได้ระดับ 2
ได้ระดับ 1

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ได้
ได้
ได้

7-9
4-6
1-3

ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้ประเมิน
(นายกาธร สั งข์ มา)
การประเมินผลงานกิจกรรม การเลี้ยงไก่ไข่ ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้
แบบประเมินผลงานสาหรับครู
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
2
1
1. การวางแผนการทางาน
2. ทักษะการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
3. การใช้อุปกรณ์ในการทางานอย่างเหมาะสมกับงาน
และปลอดภัย
4. การแก้ปัญหาในการทางาน
5. การจัดการกับผลผลิตที่ได้
รวม.....................คะแนน
เกณฑ์การประเมินผล
ระดับคะแนน
ระดับคุณภาพ
8-10
4 (ดีมาก)
7
3 (ดี)

6
ต่ากว่า 6

2 (พอใช้)
1 (ควรปรับปรุง)

การประเมินผลใบงาน ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)
เรื่อง การบันทึกผลการเลี้ยงไก่ไข่ลงในแบบบันทึก ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑ์การประเมิน
4
3
2
1
(10 คะแนน)
(8-9 คะแนน)
( 6-7 คะแนน)
(1-5 คะแนน)
บันทึกผลการเลี้ยง บันทึกผลการเลี้ยง บันทึกผลการเลี้ยง บันทึกผลการเลี้ยง บันทึกผลการเลี้ยง
ไก่ไข่ ลงในแบบ
ไก่ไข่ ลงใน
ไก่ไข่ ลงใน
ไก่ไข่ ลงใน
ไก่ไข่ ลงใน
บันทึก
แบบบันทึก
แบบบันทึก
แบบบันทึก
แบบบันทึก
ได้สัมพันธ์กับ
ได้สัมพันธ์กับ
ได้สัมพันธ์กับ
ได้สัมพันธ์กับ
การปฏิบัติ มีการ การปฏิบัติ มีการ การปฏิบัติ มีการ การปฏิบัติ มีการ
เชื่อมโยงให้เห็นเป็น เชื่อมโยงให้เห็นเป็น เชื่อมโยงให้เห็นเป็น เชื่อมโยงให้เห็นเป็น
ภาพรวม แสดงให้ ภาพรวม แสดงให้ ภาพรวม แสดงให้ ภาพรวม แสดงให้
เห็นถึง
เห็นถึง
เห็นถึง
เห็นถึง
ความสัมพันธ์และ ความสัมพันธ์และ ความสัมพันธ์และ ความสัมพันธ์และ
ประโยชน์ที่
ประโยชน์ที่
ประโยชน์ที่
ประโยชน์ที่
เกิดขึ้นกับตนเอง เกิดขึ้นกับตนเอง เกิดขึ้นกับตนเอง เกิดขึ้นกับตนเอง
ชุมชน สังคมและ ชุมชน และสังคม และชุมชน
ประเทศชาติ

ตราโรงเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง การเลี้ยงปลานิล
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง 22102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง งานเกษตร เวลา 1 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
มาตรฐานการเรียนรู้
ง 1.1
เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการ
แสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.2/1 ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทางาน
ง 1.1 ม.2/2 ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทางาน
ง 1.1 ม.2/3 มีจิตสานึกในการทางานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัด
และคุ้มค่า
2. ความคิดรวบยอด
การเลี้ยงสัตว์มีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ เศรษฐกิจและสังคม การเลี้ยงสัตว์ให้มี
ประสิทธิภาพและได้ผลงานที่มีคุณภาพต้องทาตามขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความอดทนและเอาใจใส่ต่อสัตว์ที่เลี้ยง
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่นาไปใช้ประโยชน์ได้ตามต้องการ

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)

3.1.1 อธิบายขั้นตอนและวิธีการเลี้ยงปลานิล
3.2 ด้านทักษะ (p)
3.2.1 เลี้ยงปลานิลตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
3.3.1 เห็นประโยชน์และความสาคัญของการเลี้ยงปลานิล
3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด
3.4.1.ความสามารถในใช้เทคโนโลยี
3.4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
3.4.3 ความสามารถในการคิด
- ทักษะการเขียน
- ทักษะการสร้างความรู้
- ทักษะการนาความรู้ไปใช้
- ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ
4. การบูรณาการ
4.1 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
สุขศึกษา : การใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างปลอดภัย
4.2 การบูรณาการอาเซียน : การเลี้ยงสัตว์ในกลุ่มประเทศเซียน
5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1 ความรู้ (K)
1. การเลี้ยงปลานิล
1.1 ประวัติความเป็นมาของปลานิลในกระชัง
1.2 วิธีการเลี้ยงปลานิล
1.3 การเลี้ยงปลานิลในกระชัง
5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
เห็นความสาคัญของการเลี้ยงไก่ไข่
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการคิด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
รายงานการเลี้ยงปลา

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
ความสามารถและทักษะ
ประเมินผล
การเลี้ยงปลานิล
การเลี้ยงปลานิล

วิธีการวัดและประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
ความถูกต้องการ เกณฑ์การ
ผ่านเกณฑ์ระดับ
พูดอธิบายการเลี้ยง ประเมินผลตาม 2 ขึ้นไป
ปลานิล
สภาพจริง
(Rubrics)

อธิบายความ
อธิบายความ
เป็นมา ความสาคัญ เป็นมา ความสาคัญ
ประเภทและขั้นตอน ประเภทและขั้นตอนการ
การเลี้ยงสัตว์
เลี้ยงสัตว์

ประเมินผลการ
เขียนแผนความคิด

วินัย(A)

ประเมินคุณลักษณะ แบบประเมิน
อันพึงประสงค์

ผ่านเกณฑ์ระดับ

แบบประเมิน

ผ่านเกณฑ์ระดับ

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการ
ทางาน มีจิตสาธารณะ
-ความสามารถในการ ความสามารถในการ
สื่อสาร
สื่อสาร
- ความสามารถใน
- ความสามารถในการใช้
การใช้เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
- ความสามารถใน
- ความสามารถในการคิด
การคิด (C)

แบบประเมินผล ผ่านเกณฑ์การ
การเขียนแผน ประเมินระดับพอใช้
ความคิด
(Rubrics)

ประเมิน
สมรรถนะ
ผู้เรียน

2 ขึ้นไป

2 ขึ้นไป

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
- ถ้าให้นักเรียนเลือกเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ 1 ชนิด นักเรียนจะเลือกเลี้ยงปลาชนิดใด
2. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับประสบการณ์ในการเลี้ยงปลา โดยครูใช้
คาถาม ดังนี้
 นักเรียนชอบรับประทานปลาหรือไม่ เพราะเหตุใด (ตัวอย่างคาตอบ ชอบ เพราะปลาเป็น
อาหารที่มีประโยชน์)
 นักเรียนชอบรับประทานปลาชนิดใด เพราะอะไร (นักเรียนตอบตามความชอบ)
 นักเรียนเคยเลี้ยงปลารับประทานเองหรือไม่ (ตัวอย่างคาตอบ เคย ไม่เคย)
นักเรียนเคยรับประทานปลานิลหรือไม่ (ตัวอย่างคาตอบ เคย ไม่เคย
กิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด

3. ให้นักเรียนค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของปลานิลในประเทศไทย และการเลี้ยงปลา
นิล จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต จัดทาเป็นรูปเล่มรายงานให้สวยงาน
ส่งครูผู้สอน
8. ให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาสรุปและรายงานผลหน้าชั้นเรียนในหัวข้อต่อไปนี้
1. การวางแผนการเลี้ยง
2. ปัญหาในการเลี้ยง และการแก้ปัญหา
3. ผลผลิตที่ได้
4. ข้อเสนอแนะในการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างประหยัด
กิจกรรมรวบยอด
9.นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ การเลี้ยงสัตว์มีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของ
มนุษย์ เศรษฐกิจและสังคม การเลี้ยงสัตว์ให้มีประสิทธิภาพและได้ผลงานที่มีคุณภาพต้องทาตามขั้นตอนที่
ถูกต้อง มีความอดทนและเอาใจใส่ต่อสัตว์ที่เลี้ยง เพื่อให้ได้ผลผลิตที่นาไปใช้ประโยชน์ได้ตามต้องการ
กิจกรรมเสนอแนะ
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงปลานิล

8. การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 สาหรับครูผู้สอนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้
3 ห่วง
ความพอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
ประเด็น

เนื้อหา

แหล่งเรียนรู้
สื่อ/อุปกรณ์
เวลา

การจัดกิจกรรม

จัดเนื้อหาและจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดความสามารถของ
ผู้เรียน
กาหนดภาระงาน
เหมาะสมกับตัวชี้วัด
จัดเตรียมใบงาน ใบ
ความรู้ที่เหมาะสมกับ
เนื้อหา
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้
เหมาะสมเพียงพอกับ
เวลาที่กาหนดไว้

ครูนาเนื้อหาไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์
กับผู้เรียน

จัดเนื้อหาตรงตาม
หลักสูตรที่กาหนด

ส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้
และมีทักษะในการแก้ปัญหา
นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรงในการจัดการเรียนรู้

มีวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

จัดการเรียนรู้ได้จาม
กระบวนการครบถ้วนตามที่
วางแผนไว้

จัดเตรียมใบงาน ใบความรู้
ช่วยให้การเรียนการสอน
เกิดประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ได้
ครอบคลุมการเรียนรู้ที่
กาหนดไว้

เงื่อนไขความรู้

แบ่งกลุ่มพอดีกับจานวน ครูสามารถใช้กระบวนการ
นักเรียน
กลุ่มในการจัดการเรียนรู้ได้
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ตามขั้นตอน
และเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
มีการออกแบบการวัด
มีการออกแบบเครื่องมือวัด
และประเมินผลได้
และประเมินผลที่สอดคล้อง
เพียงพอกับจุดประสงค์ กับเนื้อที่ต้องการ
และเหมาะสมกับเวลา
นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระเรื่อง การเลี้ยงปลานิล

เงื่อนไขคุณธรรม

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ

การประเมินผล

นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และแสดงศักยภาพของ
ตนเองเพื่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจ
มีการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ
และตรงตามเป้าหมายมี่
ต้องการวัด

8.2 สาหรับผู้เรียน : ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
ความพอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
-นักเรียนใช้เวลาปฏิบัติ
-ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตาม -รู้จักการกวางแผนการทางาน
หลักพอเพียง กิจกรรมได้เหมาะสม
ขั้นตอนและสาเร็จตาม
อย่างเป็นระบบให้งานประสบ
เป้าหมาย
ความสาเร็จ
-แก้ปัญหาในการทางานให้

-ปรับตัวในการทางานกับ

-นักเรียนแบ่งหน้าที่การ
สาเร็จตามเป้าหมาย
ทางานภายในกลุ่มได้
เหมาะสมกับความสามารถ
ของแต่ละคน
เงื่อนไขความรู้ -นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง การเลี้ยงปลานิล
เงื่อนไข
คุณธรรม

เพื่อนพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ

9. การประเมินผลลัพท์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัด
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
ความรู้
การเลี้ยงปลานิล
-มีการวางแผนในการทางาน มีความรอบรู้ใน การเรียนรู้สอดคล้อง
เป็นกระบวนการกลุ่ม
การใช้แหล่ง
กับวิถีชีวิตของนักเรียน
-มีความรู้ในการนาเสนองาน เรียนรู้
นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันการทาใบงาน
ทักษะ
-มีทักษะในการใช้ -มีทักษะในการมีวินัย ปฏิบัติ
มีทักษะในการ -ดารงตนอยู่ในสังคมได้
วัสดุอุปกรณ์อย่าง ตามระเบียบของชุมชน
อนุรักษ์
อย่างมีความสุข
ประหยัดและคุ้มค่า -มีทักษะในการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม
-ปฏิบัติตามข้อตกลง
- เลือกใช้วัสดุ
- มีทักษะในการทางานกลุ่ม
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
อุปกรณ์ได้อย่าง
ข้อบังคับของครอบครัว
เหมาะสม
โรงเรียน และสังคมได้
ค่านิยม
ตระหนักถึงผลที่
-มีความรับผิดชอบต่อการ
-มีจิตสานึกในการ -สืบสานอนุรักษ์ภูมิ
เกิดจากการใช้วัสดุ ทางานกลุ่ม
อนุรักษ์ภูมิปัญญา ปัญญาท้องถิ่น
ในการอยู่ร่วมกันใน -ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมี
ท้องถิ่น
-การใช้แหล่งเรียนรู้
ชุมชน
ความสุข
-ใช้ทรัพยากรและ โดยใช้ภูมิปัญญา
สิ่งแวดล้อมอย่าง ท้องถิ่น
ประหยัด
10. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
( นายกาธร สังข์มา )
ความคิดเห็นของรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ…………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์)
ลงชือ่ ………………………………….
(……………………………..)
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
( นายศักดา ภุมรินทร์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี

11.บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
11.1 ผลการเรียนรู้
11.1.1. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
11.1.2 . ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด

มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
1 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
2 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
แนวทางแก้ปัญหา............................................................................................................
11.1.3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1)………………………………………….
2)………………………………………………
แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ........................................................................................
.......................................................................................................................................
11.1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)……………………………………………………………………………..
11.1.5 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)…………………………………………………………………
11.1.6 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) ………………………………………………………
11.1.7 ผู้เรียนมีทักษะการคิด..........................................................................................
11.1.8 ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง................................................................
11.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ........................................................................................................
.................................................................................................................................................
11.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ........................................................................................................
.................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................
( นายกาธร สังข์มา )
ตาแหน่ง ครู

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน

ที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
ความสามารถใน ความสามารถ ความสามารถ รวม
การเขียน
ในการ
ในการสื่อสาร
แก้ปัญหา

สรุปผลการ
ประเมิน

3

เกณฑ์การประเมิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

2

1

3

2

1

3

2 1

เกณฑ์การตัดสิน
ได้ระดับ 3
ได้ระดับ 2
ได้ระดับ 1

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ได้
ได้
ได้

7-9
4-6
1-3

ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้ประเมิน
(นายกาธร สั งข์ มา)
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แบบรายงานผลการดาเนินการเลีย้ งปลานิล
1. การวางแผนการทางาน
- กลุ่มของนักเรี ยนวางแผนการทางานอย่างไร
...........................................................................
.......................................................................................................................................................
2. การปฏิบตั ิงาน
2.1 ระหว่างปฏิบตั ิงานกลุ่มของนักเรี ยนพบปั ญหาหรื อไม่ อย่างไร
........................................ ..............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2.2 กลุ่มของนักเรี ยนแก้ไขปั ญหานั้นอย่างไร
...........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. การประเมินผล
3.1 ผลงานของกลุ่มนักเรี ยนอยูใ่ นระดับใด
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุ ง
4. การวิเคราะห์งาน
4.1 ผลผลิตที่ได้มีจานวน.............................................................................
4.2 ผลผลิตที่ได้อยูใ่ นเกณฑ์ใด...................................................................
4.3 การจัดการผลผลิต คือ..............................
............................................................................
......................................................................................................................................................
5. นักเรี ยนจะปรับปรุ งการทางานของตนเองให้ดีข้ ึนได้อย่างไร
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

ใบงาน การบันทึกผลการปักผ้าด้วยลายปักพื้นฐาน
ให้นักเรียนฝึกลายปักเดินเส้น แล้วบันทึกผลการฝึกปฏิบัติลงในแบบบันทึก

แบบบันทึก
1. การฝึกปักลายปักเดินเส้น มีจุดประสงค์เพื่ออะไร.................................................................................................
2. การฝึกปักลายปักเดินเส้น ต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง.................................................................................
3. นักเรียนมีการวางแผนการทางานอย่างไร.............................................................................................................
4. นักเรียนพบปัญหาระหว่างปฏิบัติงานหรือไม่ อย่างไร..........................................................................................
ถ้าพบปัญหานักเรียนแก้ไขปัญหานี้อย่างไร................................................................................................
5. ผลงานของนักเรียนเป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
6. นักเรียนจะปรับปรุงผลงานของตนเองให้ดีได้อย่างไร..........................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................................................................................. ....................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

