แผนการจัดการเรียนรู้
วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 รหัสวิชา ง 33102
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดทาโดย
นางนิตยา สังข์มา
ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง 33102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดทา
แผนการเรียนรู้ ตามมาตรฐานตัวชี้จัด และสาระการเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยมีเนื้อหาคนดีของสังคม การตัดเย็บเสื้อผ้า เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยการ
แปรรูป ซ่อมไว้ใช้ได้นาน อาหารวิจิตด้วยผักและผลไม้แกะสลัก การเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์ การสร้างสิ่งของ
เครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี
การสร้างประสบการณ์ในอาชีพ และธุรกิจยุคใหม่
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน จึงได้จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ วิชา การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่นาไปสู่การประเมินผลตรงตามตัวชี้วัด เพื่อมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ คุณธรรม ทักษะพื้นฐานที่จาเป็นในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพได้โดยมุ่งเน้นให้
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

นางนิตยา สังข์มา

สารบัญ
เรื่อง
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1
คาอธิบายรายวิชา
ตารางวิเคราะห์คาอธิบายรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา
การกาหนดการจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล
ส่วนที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
แผนการจัดการเรียนรู้ที 6
แผนการจัดการเรียนรู้ทึ่ 7
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9
แผนการจัดการเรียนรู้ที 10
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16
แผนการจัดการเรียนรู้ที 17
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 รหัสวิชา ง 33102
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เวลาเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
จานวน 0.5 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
อธิบายความหมายและความสาคัญของชุมชน หน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของชุมชน
ประโยชน์จากการปฏิบัติตามหน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของชุมชน ความสาคัญของการตัดเย็บเสื้อผ้าใส่
เอง อุปกรณ์ เครื่องใช้ในการตัดเย็บผ้า ขั้นตอนการตัดเย็บเสื้อผ้า ความหมายและความสาคัญของการแปรรูป
อาหาร หลักการแปรรูปอาหาร กระบวนการแปรรูปอาหาร การทาอาหารแปรรูป การจัดจาหน่าย ความรู้
เกี่ยวกับกระติกน้าร้อนไฟฟูา การซ่อมแซมกระติกน้าร้อนไฟฟูาอัตโนมัติ ความรู้เกี่ยวกับการแกะสลักผักและ
ผลไม้ การแกะสลักผักและผลไม้เป็นของใช้ ความหมายและความสาคัญของการเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์
คุณลักษณะทั่วไปของผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์ แนวทางการเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์ การเลี้ยงไก่
พื้นเมืองเชิงพาณิชย์ กระบวนการเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ ภาพฉายและแบบจาลอง การใช้ซอฟต์แวร์
ช่วยในการออกแบบและนาเสนอผลงาน กลไกและการควบคุมไฟฟูา-อิเล็กทรอนิกส์ การสร้างตู้จดหมายมี
เสียงเพลง การจาลองอาชีพ กิจกรรมอาชีพ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
โดยใช้กระบวนการจัดการในการทางาน การคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การแสวงหาความรู้ เพื่อให้
เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การแก้ปัญหาอย่างถูกต้องเหมาะสม เกิดเจตคติที่ดีต่อการทางาน
มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้ทรัพยากรในการทางานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ผู้เรียนเกิด จริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มี
วินัย ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางานรักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รู้รักสามัคคีและบน
พื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเชื่อมโยงความรู้และนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.4-6/1
ง 1.1 ม.4-6/2
ง 1.1 ม.4-6/3
ง 1.1 ม.4-6/4
ง 1.1 ม.4-6/5
ง 1.1 ม.4-6/6
ง 1.1 ม.4-6/7

อธิบายวิธีการทางานเพื่อการดารงชีวติ
สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะการทางานร่วมกัน
มีทักษะการจัดการในการทางาน
มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทางาน
มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อ การดารงชีวิต
มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทางาน
ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ง 2.1 ม.4-6/3 อธิบายและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ

ง 2.1 ม.4-6/4 วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี
ง 4.1 ม.4-6/3 มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัด
ง 4.1 ม. 4-6/4 มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ

รวม 11 ตัวชี้วัด

ตารางวิเคราะห์คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 รหัสวิชา ง 33102
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ที่
1

2

ตัวชี้วัด / ผล
การเรียนรู้
ง 1.1 ม.4-6/1
- ม.4-6/7

ง 1.1 ม.4-6/1
- ม.4-6/7
สร้าง

เนื้อหา
คนดีของชุมชน

ตัดเย็บเสื้อผ้าใส่เอง

กิจกรรม
1. ให้นักเรียนร่วมกันตอบคาถามท้าทาย
สังเกตภาพการทากิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน
หรือให้นักเรียนดูละครที่เกี่ยวข้องกับความสามัคคี
ของคนในชุมชน อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาชุมชนในปัจจุบัน
2. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่อง หน้าที่และ
บทบาทในฐานะสมาชิกของชุมชน ประโยชน์จากการปฏิบัติ
ตามหน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของชุมชน แล้ว
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
3. ครูอธิบายเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียน
4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันเขียนแผนภาพ
ความคิดเกี่ยวกับหน้าที่และบทบาทของตนเองในฐานะ
ที่เป็นสมาชิกของชุมชน สารวจปัญหาในชุมชนแล้วเลือก
ปัญหาที่ต้องการแก้ไขเร่งด่วน 1 ปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ
ผลที่เกิดขึ้น และเสนอแนวทางแก้ปัญหา
5. ให้นักเรียนร่วมกันประเมินวิเคราะห์
อภิปรายผลงานที่ได้ทาไปว่าควรปรับปรุงแก้ไขพัฒนา
เรื่องใด
6. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้
การปฏิบัติตามหน้าที่และบทบาทในฐานะ
สมาชิกของชุมชน จะช่วยทาให้ชุมชนสะอาดปลอดภัย คน
ในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสามัคคีกัน
1. ให้นักเรียนร่วมกันตอบคาถามท้าทาย
สังเกตเสื้อผ้าสาเร็จรูป และเสื้อผ้าที่ตัดเย็บเอง
ทบทวนความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือ และ
เครื่องใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้าและขั้นตอนการตัดเย็บ
เสื้อผ้า แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น
2. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่อง ความรู้
เกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้อผ้า ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน

การตัดเย็บเสื้อคอกลมแขนในตัวหรือแขนเลยและ
การตัดเย็บกางเกงลาลอง แล้วร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น
3. ครูอธิบายเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียน
4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันเขียนใบงาน
วิเคราะห์และเปรียบเทียบความเหมือน
และความต่างกันของเสื้อผ้าสาเร็จรูปกับเสื้อผ้าที่ตัดเย็บด้วย
ตนเอง สร้างแบบตัดเสื้อคอกลมแขนในตัวหรือแขนเลยและ
กางเกงลาลองโดยใช้ขนาดตัวของตนเองลงในกระดาษสร้าง
แบบ และตัดเย็บเสื้อคอกลมแขนในตัวหรือแขนเลยและ
กางเกงลาลองอย่างละ 1 ตัว
5. ให้นักเรียนร่วมกันประเมิน วิเคราะห์ อภิปราย
ผลงานที่ได้ทาไปว่าควรปรับปรุงแก้ไขพัฒนาในเรื่องใด
6. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้
การตัดเย็บเสื้อผ้าใส่เอง ทาให้ได้เสื้อผ้า
ที่มีขนาดพอดีตัว ตรงกับความต้องการ และประหยัด
ค่าใช้จ่ายอีกด้วย
3

ง 1.1 ม.4-6/1
- ม.4-6/7

เพิ่มมูลค่าอาหารด้วยการแปรรูป

1. ให้นักเรียนร่วมกันตอบคาถามท้าทาย
สังเกตตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ทบทวน
ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปอาหาร แล้ว
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
2. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่อง ความหมาย
ของการแปรรูปอาหาร ความสาคัญของการแปรรูป
อาหาร หลักการการแปรรูปอาหาร กระบวนการแปร
รูปอาหาร การจัดจาหน่าย การทาอาหารแปรรูป
3. ครูอธิบายเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียน
4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกัน ศึกษาข้อมูล
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีในท้องถิ่นของ
ตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรที่มีมากในท้องถิ่น 1 ชนิด เลือกใช้บรรจุ
ภัณฑ์ที่สวยงาม
และเหมาะสมมาบรรจุผลิตภัณฑ์
5. ให้นักเรียนร่วมกันประเมิน วิเคราะห์และ
อภิปรายผลงานที่ได้ทาไปว่าควรปรับปรุงแก้ไขพัฒนาเรื่อง

ใด
6. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้

4

ง 1.1 ม.4-6/1
- ม.4-6/7

ซ่อมไว้ใช้ได้นาน

5

ง 1.1 ม.4-6/1
- ม.4-6/7

อาหารวิจิตรด้วยผักและผลไม้แกะสลัก

1. ให้นักเรียนร่วมกันตอบคาถามท้าทาย สังเกตกระติก
น้าร้อนไฟฟูาอัตโนมัติ สนทนาเกี่ยวกับปัญหาการชารุด
ของกระติกน้าร้อนไฟฟูาอัตโนมัติ ที่พบบ่อย แล้ว
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
2. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับ
กระติกน้าร้อนไฟฟูา การซ่อมแซมกระติกน้าร้อนไฟฟูา
อัตโนมัติ และวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและขั้นตอนการ
ซ่อมแซม แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น
3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันยกตัวอย่างปัญหาการ
ชารุดของกระติกน้าร้อนไฟฟูาอัตโนมัติ ที่พบเป็นประจา 1
ปัญหา วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้น สาเหตุ และเสนอแนวทาง
แก้ปัญหา ตรวจสอบสภาพการชารุดของกระติกน้าร้อน
ไฟฟูาอัตโนมัติ แล้วสรุปเป็นรายงานนาเสนอหน้าชั้นเรียน
4. ให้นักเรียนร่วมกันประเมินวิเคราะห์อภิปราย
ผลงานที่ได้ทาไปว่าควรปรับปรุงแก้ไขพัฒนาในเรื่องใด
5. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้
การซ่อมแซมกระติกน้าร้อนไฟฟูาด้วยตนเอง จะ
ทาให้กระติกน้าร้อนที่ชารุดใช้งานได้อีกครั้งโดยไม่ต้อง
ซื้อใหม่

1. ให้นักเรียนร่วมกันตอบคาถามท้าทาย
สังเกตผลงานการแกะสลักผักและผลไม้ สนทนา
เกี่ยวกับการแกะสลักผักและผลไม้ แล้วร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น
2. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่อง ความรู้
เกี่ยวกับการแกะสลักผักและผลไม้ ขั้นตอนการ
แกะสลักผัก
และผลไม้ แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น
3. ครูอธิบายเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียน
4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันเขียนแผนภาพ

ความคิดการสืบค้นลวดลายและต้นแบบใช้ในการแกะสลักผัก
และผลไม้ แกะสลักผอบฟักทอง 1 ชิ้น
5. ให้นักเรียนร่วมกันประเมินวิเคราะห์อภิปราย
ผลงานที่ได้ทาไปว่าควรปรับปรุงแก้ไขพัฒนาเรื่องใด
6. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้
การแกะสลักผักและผลไม้ให้สวยงาม
ต้องรู้จักออกแบบลวดลายให้เหมาะสมกับผักและ
ผลไม้
ที่ใช้ตรงกับลักษณะงานและแกะสลักอย่างประณีต
7. ให้นักเรียนทาชิ้นงาน การแกะสลักผัก
และผลไม้
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ง 1.1 ม.4-6/1
- ม.4-6/7

เลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์

1. ให้นักเรียนร่วมกันตอบคาถามท้าทาย สนทนา
กับนักเรียนเกี่ยวกับสัตว์เศรษฐกิจในปัจจุบัน
ทบทวนความรู้เกี่ยวกับ คุณลักษณะทั่วไปของผู้ประกอบ
อาชีพเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์ และแนวทางการเลี้ยงสัตว์
เชิงพาณิชย์ สารวจความพร้อมในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเชิง
พาณิชย์ (หรือสัตว์ชนิดอื่นที่เหมาะสมจะเลี้ยงในท้องถิ่น
ของตนเอง) แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น
2. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับ
การเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์ ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่
พื้นเมืองเชิงพาณิชย์ โรคและการปูองกันโรคที่เกิดกับไก่
พื้นเมือง แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น
3. ครูอธิบายเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันสารวจการขาย
ผลิตภัณฑ์สัตว์ในตลาดชุมชน เลือกพันธุ์ไก่พื้นเมืองเชิง
พาณิชย์ (หรือสัตว์ชนิดอื่นที่เหมาะสมจะเลี้ยงในท้องถิ่นของ
ตนเอง) เลี้ยงไก่พื้นเมือง หรือสัตว์ชนิดอื่นที่เหมาะสมที่จะ
เลี้ยงในท้องถิ่นของตนเอง
5. ให้นักเรียนไปเลี้ยงไก่ ที่โรงเรือนเลี้ยงไก่ของ
โรงเรียนแล้วบันทึก การเลี้ยง การให้อาหารไก่ สรุป
รายงานให้เพื่อนฟัง
6. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้
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ง 1.1 ม.4-6/1
- ม.4-6/7
ง 2.1 ม.4-6/3
-ม.4-6/4

การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตาม
กระบวนการเทคโนโลยี
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ง 4.1 ม.4-6/3 มี
ง 4.1 ม.4-6/4

สร้างประสบการณ์ในอาชีพ

1. ให้นักเรียนร่วมกันตอบคาถามท้าทาย
ยกตัวอย่างสิ่งของเครื่องใช้ที่ต้องการให้มีไว้ในบ้าน 1
อย่าง การสังเกตตู้จดหมายมีเสียงเพลง ทบทวนขั้นตอน
กระบวนการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการ
เทคโนโลยี แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น
2. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับ
การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี
การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี แล้ว
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันวางแผนสร้างสิ่งของ
เครื่องใช้ที่ตนเองสนใจ เขียนภาพฉายและทาแบบจาลอง
ชิ้นงานตามกระบวนการเทคโนโลยี จากการเขียนภาพฉาย
และทาแบบจาลองชิ้นงาน
4. ให้นักเรียนร่วมกันประเมินวิเคราะห์อภิปราย
ผลงานที่ได้ทาไปว่าควรปรับปรุงแก้ไขพัฒนาเรื่องใด
5. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้
1. ให้นักเรียนร่วมกันตอบคาถามท้าทาย การ
ยกตัวอย่างอาชีพที่สนใจและคิดว่าตนเองจะทาได้ดี
พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ ยกตัวอย่างอาชีพที่สนใจใน
ปัจจุบันคนละ 1 อาชีพ ห้ามซ้ากัน วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อย
ของอาชีพ และแนวโน้มความสาเร็จในอาชีพแต่ละอาชีพ
แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น
2. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่อง การจัดนิทรรศการ
ความหมายของการจัดนิทรรศการ ความสาคัญของนิทรรศการ
คุณสมบัติของผู้จัดนิทรรศการ ประเภทของนิทรรศการ หลักการ
สาคัญของการจัดนิทรรศการ ขั้นตอนการจัดนิทรรศการ กิจกรรม
อาชีพ แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น
3. ครูอธิบายเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันจัดนิทรรศการหรือแสดง
บทบาทสมมุติเกี่ยวกับอาชีพที่ถนัด และสนใจภายในห้องเรียน
หน้าห้องเรียนหรือในบริเวณโรงเรียน เขียนโครงการหรือแผนการ
ประกอบอาชีพของตนเองในอนาคต
5. ให้นักเรียนร่วมกัน
ประเมินวิเคราะห์และอภิปรายผลงานที่ได้ทาไปว่าควรปรับปรุง
แก้ไขพัฒนาเรื่องใด
6. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้
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ง 1.1 ม.4-6/3 มี ง ง
1.1 ม.4-6/4
1.1 ม.4-6/5

ธุรกิจยุคใหม่

1. ให้นักเรียนร่วมกันตอบคาถามท้าทาย สังเกตภาพการ
จาหน่ายสินค้าจากปูายโฆษณาและภาพการจาหน่ายสินค้า
ทางอินเทอร์เน็ต สนทนาเกี่ยวกับประสบการณ์การซื้อ-ขายสินค้า
ทางอินเทอร์เน็ต แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น
2. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ความ
เป็นมาของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วัตถุประสงค์ของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การทาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น
3. ครูอธิบายเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และอภิปราย
ลักษณะ หรือรูปแบบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่
น่าสนใจ 1 เว็บไซต์ วางแผนเลือกทาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
1 อย่าง และอธิบายขั้นตอนการดาเนินงาน
5. ให้นักเรียนร่วมกันประเมินวิเคราะห์และอภิปราย
ผลงานที่ได้ทาไปว่าควรปรับปรุงแก้ไขพัฒนาเรื่องใด
6. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นธุรกิจยุคใหม่ที่ทาได้ง่าย
ลงทุนน้อย รายได้ดี อานวยความสะดวกต่อผู้ผลิต
ผู้ขาย และผู้บริโภค
7. ให้นักเรียนทาชิ้นงาน เรื่อง การวางแผนเลือกทา
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตนเองสนใจ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 หน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของชุมชน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง 33102
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
หน่ายการเรียนรู้ที 1 เรื่อง คนดีของชุมชน เวลา 1 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการ
จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และ
ลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและ
ครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.4-6/1 อธิบายวิธีการทางานเพื่อการดารงชีวิต
2. ความคิดรวบยอด
ชุมชนเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของกลุ่มคน ชุมชนสร้างคนดี สร้างสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัย และสร้าง
วัฒนธรรมอันดีงาม เราในฐานะสมาชิกของชุมชน จึงควรรักษาสุขลักษณะของชุมชนด้วยการรักษาความ
สะอาดของสถานที่และสิ่งก่อสร้างสาธารณะ กาจัดแหล่งเพาะเชื้อโรค อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน ด้วยการทิ้ง
ขยะให้เป็นที่ ลดมลพิษทางกลิ่น เสียง และควัน ปูองกันภัยในชุมชน ด้วยการสอดส่องและเตือนภัยแก่คนใน
ชุมชน พัฒนาชุมชน ด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
3.1.1อธิบายหน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของชุมชน
3.2 ด้านทักษะ (p)
3.2.1 ปฏิบัติตนตามหน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของชุมชน
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
3.3.1 ชื่นชมการปฏิบัติตนตามหน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของชุมชนของ
3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด
3.4.1.ความสามารถในการแก้ปัญหา
3.4.2 ทักษะการเขียน : การปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อน ครู-อาจารย์ และโรงเรียน
4. การบูรณาการ

4.1 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง หน้าที่พลเมือง
4.2 การบูรณาการอาเซียน : วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมประเทศอาเซียน
5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1 ความรู้ (K)
1. ความหมายและความสาคัญของชุมชน
2. หน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของชุมชน
5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
ปฏิบัติตนตามหน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของชุมชน
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
ชื่นชมการปฏิบัติตนตามหน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของชุมชนของ
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ความสามารถในการสื่อสาร
5.5 ทักษะการคิด
- ทักษะการเขียน
ชิ้นงานหรือภาระงาน
แผนภาพความคิดเกี่ยวกับหน้าที่และบทบาทของตนเองในฐานะที่เป็นสมาชิกของชุมชน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
ประเมินผล
อธิบายหน้าที่และ
บทบาทในฐานะ
สมาชิกของชุมชน
( K)

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
พูดอธิบายหน้าที่และ
ความถูกต้องการ เกณฑ์การ
บทบาทในฐานะสมาชิก
พูดอธิบายหน้าที่
ประเมินผลตาม
ของชุมชน
และบทบาทใน
สภาพจริง
ฐานะสมาชิกของ
(Rubrics)
ชุมชน
เรื่อง หน้าที่และ
บทบาทในฐานะ
สมาชิกของ
ชุมชน
ปฏิบัติตนตามหน้าที่ การเขียนแผนภาพปฏิบัติ ประเมินผลการ
แบบประเมินผล
และบทบาทในฐานะ ตนตามหน้าที่และบทบาท เขียนแผนความคิด การเขียนแผน
สมาชิกของชุมชน (p) ในฐานะสมาชิกของชุมชน
ความคิด
ความสามารถและทักษะ

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ระดับ
2 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินระดับพอใช้

วินัย(A)

ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ของชุมชน
-ความสามารถในการ ทักษะการแก้ปัญหา
แก้ปัญหา
- ทักษะการเขียน
ทักษะการเขียน
- ความสามารถใน
ทักษะการในการสื่อสาร
การสื่อสาร (C)

(Rubrics)
ประเมินคุณลักษณะ แบบประเมิน
อันพึงประสงค์
ประเมินสมรรถนะ ประเมิน
ผู้เรียน
สมรรถนะ
ผู้เรียน

ผ่านเกณฑ์ระดับ
2 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ระดับ
2 ขึ้นไป

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
ถ้าชุมชนของนักเรียนเกิดภัยน้าท่วม นักเรียนจะช่วยเหลือชุมชนของตนเองอย่างไร
2. ครูนาภาพการทากิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน หรือให้นักเรียนดูละครที่เกี่ยวข้อง
กับความสามัคคีของคนในชุมชน จากนั้นร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพหรือเรื่องราวในละคร โดย
ครูใช้คาถาม ดังนี้
ชุมชนของนักเรียนมีกิจกรรมเหมือนในภาพหรือเหมือนกับในละครหรือไม่ อย่างไร
(ตัวอย่างคาตอบ เหมือน/ไม่เหมือน)
ชุมชนของนักเรียนมีกิจกรรมใดที่ทาร่วมกันบ้าง (ตัวอย่างคาตอบ ทาความสะอาดชุมชน
การจัดงานและกิจกรรมตามวันสาคัญต่าง ๆ)
ถ้าชุมชนของนักเรียนดีจะส่งผลต่อตัวของนักเรียนหรือครอบครัวของนักเรียนอย่างไร
(ตัวอย่างคาตอบ มีสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี อยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข)
ถ้าชุมชนไม่ดี จะส่งผลต่อนักเรียนและคนในครอบครัวของนักเรียนอย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ
อยู่ในชุมชนแบบไม่มีความสุข)
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
3. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่อง หน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของชุมชน แล้วร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
ชุมชน หมายถึงอะไร (ตัวอย่างคาตอบ ถิ่นที่อยู่ของกลุ่มคน ถิ่นฐานนี้มีพื้นที่อ้างอิงได้
และกลุ่มคนนี้มีการอยู่อาศัยร่วมกัน มีการทากิจกรรม เรียนรู้ ติดต่อสื่อสาร ร่วมมือและพึ่งพาอาศัยกัน
มีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาประจาท้องถิ่น มีความผูกพันอยู่กับที่แห่งนั้น อยู่ภายใต้การปกครองเดียวกัน)
ชุมชนมีความสาคัญต่อการสร้างคนดีมีคุณภาพได้อย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ มีคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
ในฐานะที่เป็นสมาชิกของชุมชน นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรให้ชุมชนของนักเรียนน่าอยู่
(ตัวอย่างคาตอบ ควรมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เพื่อให้ชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่เป็นชุมชนที่ดี น่าอยู่อาศัย)

4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันเขียนแผนภาพความคิดเกี่ยวกับหน้าที่และบทบาทของตนเองในฐานะที่
เป็นสมาชิกของชุมชน แล้วนาเสนอหน้าชั้นเรียน
5. ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายแผนภาพของแต่ละกลุ่ม ว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้อง
ควรปรับเปลี่ยนอย่างไร
กิจกรรมรวบยอด
นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้
ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ควรมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เพื่อชุมชน
ที่ตนเองอาศัยอยู่ตามกาลังความสามารถ
กิจกรรมเสนอแนะ
- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเรื่อง โครงการชุมชนต้นแบบ แล้วนาเสนอหน้าชั้นเรียน
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ภาพการทากิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน
2. ละครที่เกี่ยวข้องกับการทากิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน
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
แบ่งกลุ่มพอดีกับจานวน
นักเรียน
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
และเกิดการเรียนรู้ด้วย

ครูนาเนื้อหาไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์
กับผู้เรียน

จัดเนื้อหาตรงตาม
หลักสูตรที่กาหนด

ส่งเสริมให้นักเรียนใฝุเรียนรู้
และมีทักษะในการแก้ปัญหา
นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรงในการจัดการเรียนรู้

มีวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

จัดการเรียนรู้ได้จาม
กระบวนการครบถ้วนตามที่
วางแผนไว้
ครูสามารถใช้กระบวนการ
กลุ่มในการจัดการเรียนรู้ได้
ตามขั้นตอน

จัดเตรียมใบงาน ใบความรู้
ช่วยให้การเรียนการสอน
เกิดประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ได้
ครอบคลุมการเรียนรู้ที่
กาหนดไว้
นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และแสดงศักยภาพของ
ตนเองเพื่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจ

การประเมินผล

เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม

ตนเอง
มีการออกแบบการวัด
มีการออกแบบเครื่องมือวัด
มีการวัดและประเมินผล
และประเมินผลได้
และประเมินผลที่สอดคล้อง ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ
เพียงพอกับจุดประสงค์ กับเนื้อที่ต้องการ
และตรงตามเปูาหมายมี่
และเหมาะสมกับเวลา
ต้องการวัด
นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่องหน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของชุมชน
นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความสามัคคีในหมู่คณะ

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

-ปรับตัวในการทางานกับ
เพื่อนพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง

-นักเรียนแบ่งหน้าที่การ
ทางานภายในกลุ่มได้
เหมาะสมกับความสามารถ
ของแต่ละคน
-นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่องหน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของชุมชน
เงื่อนไขความรู้ -อธิบายความหมายและความสาคัญของชุมชน หน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของชุมชน
-การเขียนแผนภาพความคิดเกี่ยวกับหน้าที่และบทบาทของตนเองในฐานะที่เป็นสมาชิกของชุมชน
เงื่อนไข
คุณธรรม

ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ในฐานะสมาชิกของชุมชน

9.การประเมินผลลัพท์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัด
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
ความรู้
มีความรู้เกี่ยวกับ -มีการวางแผนในการทางาน มีความรอบรู้ใน การเรียนรู้สอดคล้อง
หน้าที่และบทบาท เป็นกระบวนการกลุ่ม
การใช้แหล่ง
กับวิถีชีวิตของนักเรียน
ในฐานะสมาชิกของ -มีความรู้ในการนาเสนองาน เรียนรู้
ชุมชน
นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันการทาใบงาน
ทักษะ
-มีทักษะในการใช้ -มีทักษะในการมีวินัย ปฏิบัติ
-ดารงตนอยู่ในสังคมได้
วัสดุอุปกรณ์อย่าง ตามระเบียบของชุมชน
อย่างมีความสุข

ค่านิยม

ประหยัดและคุ้มค่า
- เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ได้อย่าง
เหมาะสม
ตระหนักถึงผลที่
เกิดจากการใช้วัสดุ
ในการอยู่ร่วมกันใน
ชุมชน

-มีทักษะในการแก้ปัญหา
- มีทักษะในการทางานกลุ่ม
-มีความรับผิดชอบต่อการ
ทางานกลุ่ม
-ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมี
ความสุข

-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 พันธ์หวยพงศ์)
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...........................................
( นางนิตยา สังข์มา )
ตาแหน่ง ครู

แบบประเมินการเขียนผังความคิด

ชื่อ-สกุล

ความชัดเจน ความครอบคลุมของ
การเชื่อมโยง
ของเนื้อหา เนื้อหาสาระกับหัวข้อ
ความคิดหลัก
สาระ
ชื่อเรื่อง
ความคิดรอง และ
ความคิดย่อย
4
4
4

ลงชื่อ…………………………………..ผู้ประเมิน
( นางนิตยา สังข์มา )

รูปแบบ
การ
นาเสนอ

รวม

4

16

เกณฑ์การประเมินการเขียนแผนความคิด
คะแนน
เกณฑ์การประเมิน
1.ความชัดเจนของ
เนื้อหาสาระ

1

2

3

4

มีรายละเอียดไม่
ชัดเจน

มีรายละเอียดของ
แผนความคิด
ชัดเจนเป็นบางส่วน

มีรายละเอียดของ
แผนความคิด
ชัดเจนเป็นส่วน
ใหญ่
ยังขาดเนื้อหาสาระ
ที่สอดคล้องกับชื่อ
เรื่องน้อยกว่าร้อย
ละ 50 แต่ยังไม่
ครบถ้วน
เนื้อหาสาระ
มากกว่าร้อยละ 50
มีการเชื่อมโยงตั้งตึ
ความคิดหลัก
ความคิดรอง และ
ความคิดย่อย อย่าง
ถูกต้องเป็นกลุ่ม
เดียวกัน
ผลงานมีความ
สวยงามน่าสนใจมี
จุดเด่น แต่ยังไม่
แปลกใหม่

มีรายละเอียดของ
แผนความคิด
ชัดเจนทุกส่วน

2.ความครอบคลุม ยังขาดเนื้อหาสาระ ยังขาดเนื้อหาสาระ
ของเนื้อหาสาระกับ ทีส่ อดคล้องกับชื่อ ทีส่ อดคล้องกับชื่อ
หัวข้อชื่อเรื่อง
เรือ่ งมากกว่าร้อย
เรือ่ งร้อยละ 50
ละ 50
3. การเชื่อมโยง
ความคิดหลัก
ความคิดรอง และ
ความคิดย่อย

4.รูปแบบการ
นาเสนอ

เนื้อหาสาระน้อย
กว่าร้อยละ 50 มี
การเชื่อมโยงตั้งตึ
ความคิดหลัก
ความคิดรอง และ
ความคิดย่อย อย่าง
ถูกต้องเป็นกลุ่ม
เดียวกัน
ผลงานยังไม่
สวยงามน่าสนใจ

เนื้อหาสาระร้อยละ
50 มีการเชื่อมโยง
ตั้งตึความคิดหลัก
ความคิดรอง และ
ความคิดย่อย อย่าง
ถูกต้องเป็นกลุ่ม
เดียวกัน
ผลงานมีความ
สวยงามน่าสนใจแต่
ยังไม่มีจุดเด่นที่
ชัดเจน

เกณฑ์การประเมิน
ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้รับ ระดับพอใช้ ขึ้นไป
ช่วงคะแนน
14-16
13-15
9-12
1-11

ระดับ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

นาเสนอเนื้อหา
สาระครบถ้วน
ครอบคลุมหัวข้อ
เรื่องและมีมากกว่า
ที่เรียน
เนื้อหาสาระแต่ละ
ส่วนที่นาเสนอมี
การเชื่อมโยง
ความคิดหลัก
ความคิดรอง และ
ความคิดย่อย อย่าง
ถูกต้องเป็นกลุ่ม
เดียวกัน
ผลงานมีความ
สวยงาม น่าสนใจมี
จุดเด่น แปลกใหม่

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน

ที่

รายการประเมิน
ความสามารถในการ ความสามารถ ความสามารถ รวม
เขียน
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
( นางนิตยา สังข์มา)

สรุปผลการ
ประเมิน

ตราโรงเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของชุมชน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 รหัส ง 33101
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
หน่ายการเรียนรู้ที 1 เรื่อง คนดีของชุมชน เวลา 1 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการ
จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และ
ลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและ
ครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.4-6/1 อธิบายวิธีการทางานเพื่อการดารงชีวิต
ง 1.1 ม.4-6/2 สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะการทางานร่วมกัน
2. ความคิดรวบยอด
การปฏิบัติตามหน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของชุมชน ช่วยทาให้เราเกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง ช่วยให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ ดีขึ้น ชุมชนสะอาด สิ่งแวดล้อมดี และปลอดภัยจาก
ความร่วมมือของคนในชุมชน และช่วยให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
3.1.1บอกประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของชุมชน
3.2 ด้านทักษะ (p)
3.2.1 การเขียนแผนภาพความคิดการสารวจปัญหาของชุมชน
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
3.3.1 เห็นความสาคัญของประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่และบทบาทในฐานะ
สมาชิกของชุมชน
3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด
3.4.1.ความสามารถในการแก้ปัญหา
3.4.2 ทักษะการเขียน : การปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อน ครู-อาจารย์ และโรงเรียน

4. การบูรณาการ
4.1 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง หน้าที่พลเมือง
4.2 การบูรณาการอาเซียน : วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมประเทศอาเซียน
5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1 ความรู้ (K)
ประโยชน์จากการปฏิบัติตามหน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของชุมชน
5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
แผนภาพความคิดการสารวจปัญหาของชุมชน
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการคิด
- ทักษะการเขียน
- ทักษะการนาความรู้ไปใช้

- ทักษะการสร้างความรู้
- ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา

ชิ้นงานหรือภาระงาน
ตอบคาถามพัฒนากระบวนการคิด
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
ประเมินผล
อธิบายประโยชน์จาก
การปฏิบัติตามหน้าที่
และบทบาทในฐานะ
สมาชิกของชุมชน
( K)
การเขียนแผนภาพ
ความคิดการสารวจ
ปัญหาของชุมชน(p)

ความสามารถและทักษะ
พูดประโยชน์จากการ
ปฏิบัติตามหน้าที่และ
บทบาทในฐานะสมาชิก
ของชุมชน

วิธีการวัดและประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
ความถูก
เกณฑ์การ
ผ่านเกณฑ์ระดับ
ประเมินผลตาม 2 ขึ้นไป
สภาพจริง
(Rubrics)

การเขียนแผนภาพ
ประเมินผลการ
ความคิดการสารวจปัญหา เขียนแผนความคิด
ของชุมชน

แบบประเมินผล ผ่านเกณฑ์การ
การเขียนแผน ประเมินระดับพอใช้
ความคิด
(Rubrics)

วินัย(A)

รักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ เป็น
พลเมืองดีของชาติ
ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ของชุมชน
-ความสามารถในการ ทักษะการแก้ปัญหา
แก้ปัญหา
- ทักษะการเขียน
ทักษะการเขียน
- ความสามารถใน
ทักษะการในการสื่อสาร
การสื่อสาร (C)

ประเมินคุณลักษณะ แบบประเมิน
อันพึงประสงค์

ผ่านเกณฑ์ระดับ
2 ขึ้นไป

ประเมินสมรรถนะ
ผู้เรียน

ผ่านเกณฑ์ระดับ
2 ขึ้นไป

ประเมิน
สมรรถนะ
ผู้เรียน

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
นักเรียนคิดว่าชุมชนที่ปลอดภัย ควรมีลักษณะอย่างไร
2. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาชุมชนในปัจจุบัน โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
ชุมชนของนักเรียนมีปัญหาหรือไม่ (ตัวอย่างคาตอบ มี/ไม่มี)
(ถ้ามี) ปัญหาที่มีคืออะไร เกิดมาจากสาเหตุใด (ตัวอย่างคาตอบ การทะเลาะวิวาท สาเหตุมาจากการดื่มสุรา)
ปัญหาเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนอย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ ได้รับความเดือดร้อนจากการ
ส่งเสียงดัง ทาให้นอนไม่หลับ)
เหตุการณ์ใดบ้างที่นักเรียนพบเห็นในชุมชนแล้วต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจ (ตัวอย่างคาตอบ
การเล่นการพนันในชุมชน)
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
3. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่อง ประโยชน์จากการปฏิบัติตามหน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของ
ชุมชน แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
การปฏิบัติตามหน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของชุมชนมีประโยชน์อย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ
เกิดความภาคภูมิใจในตนเองที่มีส่วนร่วมในการทาให้ชุมชนน่าอยู่อาศัย คนในชุมชนมีสภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เกิดความสามัคคีในชุมชน ชุมชนสะอาด สิ่งแวดล้อมดี)
4. ครูอธิบายเพิ่มเติมความรูเ้ กี่ยวกับอาเซียน ดังนี้

บุคคลสาคัญของประเทศมาเลเซีย
ดร.มหาเธร์ มูห์ฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซีย มีลักษณะเด่นดังนี้
1. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีบทบาทในการกาหนดนโยบายพัฒนาประเทศจนสามารถกล่าวได้ว่า
วิสัยทัศน์ของมาเลเซีย คือวิสัยทัศน์ของ ดร.มหาเธร์ ประชาชนให้การยอมรับสูงมาก

2. เป็นพวกเผด็จการทางความคิด กรณีปลดนายอันวาร์ อิบราฮิมเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกัน
หลังจากนั้น ดร.มหาเธร์เข้ามาควบคุมกระทรวงการคลังด้วยตนเอง ไม่ยอมรับความช่วยเหลือจาก IMF
3. เป็นคนเด็ดขาด ฉับไว ทั้งความคิดและการกระทา ทาให้พัฒนาประเทศประสบผลสาเร็จ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว
4. การเมืองมาเลเซียมีเสถียรภาพสูงทาให้ ดร.มหาเธร์สามารถบริหารประเทศโดยสะดวก
คานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก
5. มีแนวคิดนิยมตะวันออกทาให้หลายครั้งขัดแย้งกับผู้นาชาติตะวันตก อย่างไรก็ตาม ดร.มหาเธร์
ไม่ได้ต่อต้านการค้าในระบบเสรีนิยมเสียทีเดียว แต่จะเน้นที่ผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก เคยเสนอแนวความคิด
ในการรวมอาเซียนเข้ากับจีน ญี่ปุน และเกาหลีใต้ เรียกว่า EAEC โดยต้องการตัดสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียนิวซีแลนด์
ซึ่งเป็นกลุ่มเอเปกเก่าออกไป แต่แนวคิดนี้ไม่ประสบความสาเร็จเพราะไม่มีการดาเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรม
5. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันสารวจปัญหาในชุมชน แล้วเลือกปัญหาที่ต้องการแก้ไขเร่งด่วน 1 ปัญหา
วิเคราะห์สาเหตุ ผลที่เกิดขึ้น และเสนอแนวทางแก้ปัญหาลงในแผนภาพความคิด แล้วนาเสนอหน้าชั้นเรียน
6. ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายแผนภาพความคิดของแต่ละกลุ่มว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องควร
ปรับเปลี่ยนอย่างไร
กิจกรรมรวบยอด
7. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้
การปฏิบัติตามหน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของชุมชน ช่วยทาให้เราเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
ช่วยให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ ดีขึ้น ชุมชนสะอาด สิ่งแวดล้อมดี และปลอดภัยจากความร่วมมือของคน
ในชุมชน และช่วยให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน
8. ให้นักเรียนตอบคาถามพัฒนากระบวนการคิด
กิจกรรมเสนอแนะ
- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเรื่อง โครงการชุมชนต้นแบบ แล้วนาเสนอหน้าชั้นเรียน
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ภาพการทากิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน
2. ละครที่เกี่ยวข้องกับการทากิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน

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
ส่งเสริมให้นักเรียนใฝุเรียนรู้ 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
และตรงตามเปูาหมายมี่
และเหมาะสมกับเวลา
ต้องการวัด
นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง ประโยชน์จากการปฏิบัติตามหน้าที่และบทบาทใน
ฐานะสมาชิกของชุมชน
รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ นักเรียนมีวินัย มีความ
รับผิดชอบ มีความสามัคคีในหมู่คณะ

8.2 สาหรับผู้เรียน : ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
ความพอประมาณ
-นักเรียนใช้เวลาปฏิบัติ
หลักพอเพียง กิจกรรมได้เหมาะสม

มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
-ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตาม -รู้จักการกวางแผนการทางาน
ขั้นตอนและสาเร็จตาม
อย่างเป็นระบบให้งานประสบ
เปูาหมาย
ความสาเร็จ

-นักเรียนแบ่งหน้าที่การ
-แก้ปัญหาในการทางานให้
-ปรับตัวในการทางานกับ
ทางานภายในกลุ่มได้
สาเร็จตามเปูาหมาย
เพื่อนพร้อมรับการ
เหมาะสมกับความสามารถ
เปลี่ยนแปลง
ของแต่ละคน
เงื่อนไขความรู้ -นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่องประโยชน์จากการปฏิบัติตามหน้าที่และบทบาทในฐานะ
สมาชิกของ
เงื่อนไข
รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
คุณธรรม
ในฐานะสมาชิกของชุมชน
9. การประเมินผลลัพท์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัด
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
ความรู้
มีความรู้เกี่ยวกับ -มีการวางแผนในการทางาน มีความรอบรู้ใน การเรียนรู้สอดคล้อง
ประโยชน์จากการ เป็นกระบวนการกลุ่ม
การใช้
กับวิถีชีวิตของนักเรียน
ปฏิบัติตามหน้าที่ -มีความรู้ในการนาเสนองาน แหล่งเรียนรู้
และบทบาทใน
นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกัน
ฐานะสมาชิกของ และกันการทาใบงาน
ทักษะ
-มีทักษะในการใช้ -มีทักษะในการมีวินัย ปฏิบัติ
ชุมชนร่วมกัน -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 พันธ์หวยพงศ์ )
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...........................................
( นางนิตยา สังข์มา )
ตาแหน่ง ครู

แบบประเมินการเขียนผังความคิด

ชื่อ-สกุล

ความชัดเจน ความครอบคลุมของ
การเชื่อมโยง
ของเนื้อหา เนื้อหาสาระกับหัวข้อ
ความคิดหลัก
สาระ
ชื่อเรื่อง
ความคิดรอง และ
ความคิดย่อย
4
4
4

ลงชื่อ…………………………………..ผู้ประเมิน
( นางนิตยา สังข์มา )

รูปแบบ
การ
นาเสนอ

รวม

4

16

เกณฑ์การประเมินการเขียนแผนความคิด
คะแนน
เกณฑ์การประเมิน
1.ความชัดเจนของ
เนื้อหาสาระ

1

2

3

4

มีรายละเอียดไม่
ชัดเจน

มีรายละเอียดของ
แผนความคิด
ชัดเจนเป็นบางส่วน

มีรายละเอียดของ
แผนความคิด
ชัดเจนเป็นส่วน
ใหญ่
ยังขาดเนื้อหาสาระ
ที่สอดคล้องกับชื่อ
เรื่องน้อยกว่าร้อย
ละ 50 แต่ยังไม่
ครบถ้วน
เนื้อหาสาระ
มากกว่าร้อยละ 50
มีการเชื่อมโยงตั้งตึ
ความคิดหลัก
ความคิดรอง และ
ความคิดย่อย อย่าง
ถูกต้องเป็นกลุ่ม
เดียวกัน
ผลงานมีความ
สวยงามน่าสนใจมี
จุดเด่น แต่ยังไม่
แปลกใหม่

มีรายละเอียดของ
แผนความคิด
ชัดเจนทุกส่วน

2.ความครอบคลุม ยังขาดเนื้อหาสาระ ยังขาดเนื้อหาสาระ
ของเนื้อหาสาระกับ ทีส่ อดคล้องกับชื่อ ทีส่ อดคล้องกับชื่อ
หัวข้อชื่อเรื่อง
เรือ่ งมากกว่าร้อย
เรือ่ งร้อยละ 50
ละ 50
3. การเชื่อมโยง
ความคิดหลัก
ความคิดรอง และ
ความคิดย่อย

4.รูปแบบการ
นาเสนอ

เนื้อหาสาระน้อย
กว่าร้อยละ 50 มี
การเชื่อมโยงตั้งตึ
ความคิดหลัก
ความคิดรอง และ
ความคิดย่อย อย่าง
ถูกต้องเป็นกลุ่ม
เดียวกัน
ผลงานยังไม่
สวยงามน่าสนใจ

เนื้อหาสาระร้อยละ
50 มีการเชื่อมโยง
ตั้งตึความคิดหลัก
ความคิดรอง และ
ความคิดย่อย อย่าง
ถูกต้องเป็นกลุ่ม
เดียวกัน
ผลงานมีความ
สวยงามน่าสนใจแต่
ยังไม่มีจุดเด่นที่
ชัดเจน

เกณฑ์การประเมิน
ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้รับ ระดับพอใช้ ขึ้นไป
ช่วงคะแนน
14-16
13-15
9-12
1-11

ระดับ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

นาเสนอเนื้อหา
สาระครบถ้วน
ครอบคลุมหัวข้อ
เรื่องและมีมากกว่า
ที่เรียน
เนื้อหาสาระแต่ละ
ส่วนที่นาเสนอมี
การเชื่อมโยง
ความคิดหลัก
ความคิดรอง และ
ความคิดย่อย อย่าง
ถูกต้องเป็นกลุ่ม
เดียวกัน
ผลงานมีความ
สวยงาม น่าสนใจมี
จุดเด่น แปลกใหม่

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ความสามารถในการสื่อสาร
5.5 ทักษะการคิด
- ทักษะการเขียน
คาชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน

ที่

รายการประเมิน
ความสามารถในการ ความสามารถ ความสามารถ รวม
แก้ปัญหา
ในการเขียน
ในการสื่อสาร
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
( นางนิตยา สังข์มา)

สรุปผลการ
ประเมิน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้อผ้า อุปกรณ์ เครื่องมือ
และเครื่องใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี6 รหัส ง 33101
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
หน่ายการเรียนรู้ที 1 เรื่อง ตัดเย็บเสื้อผ้า เวลา 1 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการ
จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และ
ลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและ
ครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.4-6/3 มีทักษะการจัดการในการทางาน
2. ความคิดรวบยอด
1. การตัดเย็บเสื้อผ้าใส่เอง ทาให้ได้เสื้อผ้าพอดีตัวและประหยัดค่าใช้จ่าย
2. การตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ให้
เหมาะสมกับลักษณะงาน และฝึกใช้ให้คล่อง
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
3.1.1 อธิบายความรู้เกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้อผ้า
3.2 ด้านทักษะ (p)
3.2.1 วิเคราะห์และเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างกันของเสื้อผ้าสาเร็จรูปกับเสื้อผ้าที่
ตัดเย็บด้วยตนเอง
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
3.3.1 เห็นประโยชน์และความสาคัญของการตัดเย็บเสื้อผ้าใส่เอง
3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด
3.4.1. ความสามารถในการแก้ปัญหา
3.4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
3.4.3 ความสามารถในการคิด

- ทักษะการวิเคราะห์
- ทักษะการนาความรู้ไปใช้

- ทักษะการสร้างความรู้
-ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา

4. การบูรณาการ
4.1 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
ศิลปะ : การออแบบเสื้อผ้า
4.2 การบูรณาการอาเซียน : ชุดบาติกจัดเป็นงานศิลปะ และงานฝีมือของประเทศอินโดนีเซีย
และยังเป็นที่รู้จักในชุดประจาชาติของประเทศอินโดนีเซีย ลวดลายของผ้าบาติกที่มีลักษณะใกล้เคียง
กับประเทศอินโดนีเซียสามารถพบได้ในประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และไทย
5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1 ความรู้ (K)
ความรู้เกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้อผ้า
5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
วิเคราะห์และเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างกันของเสื้อผ้าสาเร็จรูปกับเสื้อผ้าที่ตัดเย็บ
ด้วยตนเอง
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
ดาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1) ความสามารถในการแก้ปัญหา
2) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
3) ความสามารถในการคิด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
วิเคราะห์และเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างกันของเสื้อผ้าสาเร็จรูปกับเสื้อผ้าที่ตัดเย็บด้วยตนเอง

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ

ความสามารถและทักษะ

วิธีการวัดและประเมินผล

เกณฑ์การประเมิน

ประเมินผล
อธิบายความรู้
เกี่ยวกับการตัดเย็บ
เสื้อผ้า ( K)

การวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบความ
เหมือนและความ
ต่างกันของเสื้อผ้า
สาเร็จรูปกับเสื้อผ้าที่
ตัดเย็บด้วย(p)
วินัย(A)

พูดอธิบายความรู้เกี่ยวกับ
การตัดเย็บเสื้อผ้า

วิเคราะห์และเปรียบเทียบ
ความเหมือนและความ
ต่างกันของเสื้อผ้าสาเร็จรูป
กับเสื้อผ้าที่ตัดเย็บด้วย

ดาเนินชีวิตอย่าง
พอประมาณ มีเหตุผล
รอบคอบ มีคุณธรรม
-ความสามารถในการ -ความสามารถในการ
แก้ปัญหา
แก้ปัญหา
- ความสามารถใน
-ความสามารถในการใช้
การใช้ทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต
- ความสามารถใน
- ความสามารถในการคิด
การคิด(c)

วิธีการประเมิน
แบบประเมิน

เครื่องมือ
เกณฑ์การ
ผ่านเกณฑ์ระดับ
ประเมินผลตาม 2 ขึ้นไป
สภาพจริง
(Rubrics)

ประเมินผลการ
วิเคราะห์และ
เปรียบเทียบความ
เหมือนและความ
ต่างกันของเสื้อผ้า

แบบประเมินผล ผ่านเกณฑ์การ
(Rubrics)
ประเมินระดับพอใช้

ประเมินคุณลักษณะ แบบประเมิน
อันพึงประสงค์

ผ่านเกณฑ์ระดับ
2 ขึ้นไป

ประเมินสมรรถนะ
ผู้เรียน

ผ่านเกณฑ์ระดับ
2 ขึ้นไป

ประเมิน
สมรรถนะ
ผู้เรียน

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
ถ้านักเรียนต้องการเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้า นักเรียนควรมีความรู้เรื่องใดบ้าง
2. ครูนาเสื้อผ้าสาเร็จรูป และเสื้อผ้าที่ตัดเย็บเอง มาให้นักเรียนดู และเปรียบเทียบ โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
นักเรียนเคยซื้อเสื้อผ้าสาเร็จรูปมาสวมใส่หรือไม่ (ตัวอย่างคาตอบ เคย/ไม่เคย)
เสื้อผ้าสาเร็จรูปมีข้อดี ข้อเสียอย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ ข้อดี มีรูปแบบที่สวยงามหาซื้อได้ง่าย
ข้อเสีย ขนาดไม่พอดีกับตัว)
นักเรียนเคยตัดเย็บเสื้อผ้าสวมใส่หรือไม่ (ตัวอย่างคาตอบ เคย/ไม่เคย)
เสื้อผ้าที่ตัดเย็บด้วยตนเอง มีข้อดีข้อเสียอย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ ข้อดี ได้รูปแบบที่ถูกใจ
ข้อเสีย ใช้เวลานานในการตัดเย็บ)
ถ้าให้นักเรียนเลือกระหว่างเสื้อผ้าสาเร็จรูปและเสื้อผ้าที่ตัดเย็บเอง นักเรียนจะเลือกเสื้อผ้าชนิดใด
เพราะอะไร (ตัวอย่างคาตอบ เสื้อผ้าที่ตัดเย็บเอง เพราะประหยัด ได้รูปแบบที่ถูกใจ)

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
3. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่องความรู้เกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้อผ้า แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น
โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ในการวัดตัวและสร้างแบบ ประกอบด้วยอะไรบ้าง
(ตัวอย่างคาตอบ สายวัด กระดาษสร้างแบบ ดินสอ ยางลบ ไม้โค้งสะโพก ไม้บรรทัดและไม้ฉาก กระดาษกดรอย ลูกกลิ้ง
ชอล์กสีเขียนผ้า กรรไกรตัดกระดาษ)
อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ในการวัดตัวและเครื่องใช้ในการตัดเย็บ ประกอบด้วยอะไรบ้าง (ตัวอย่าง
คาตอบ กรรไกรตัดผ้า เข็มจักร เข็มมือ เข็มหมุด ที่สนเข็ม ด้าย ปลอกนิ้ว ที่เลาะด้าย หมอนปักเข็ม จักรเย็บผ้า)
เมื่อนักเรียนพบปัญหาฝีเข็มกระโดดในขณะที่กาลังเย็บ นักเรียนมีวิธีการแก้ไขปัญหานั้น
อย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ ใส่เข็มให้ถูกวิธี ตรวจการร้อยด้ายแล้วร้อยด้ายใหม่ ลดหลักเข็มให้ได้ที่ เปลี่ยนเข็มใหม่ ตรวจดู
ด้ายและเข็มแล้วเปลี่ยนใหม่)
4. ครูอธิบายเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ดังนี้
ชุดบาติกจัดเป็นงานศิลปะ และงานฝีมือของประเทศอินโดนีเซีย และยังเป็นที่รู้จักในชุดประจาชาติของประเทศ
อินโดนีเซีย ลวดลายของผ้าบาติกที่มีลักษณะใกล้เคียงกับประเทศอินโดนีเซียสามารถพบได้ในประเทศฟิลิปปินส์
มาเลเซีย และไทย
5. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างกันของเสื้อผ้าสาเร็จรูปกับ
เสื้อผ้าที่ตัดเย็บด้วยตนเองลงในแผนภาพความคิด แล้วนาเสนอหน้าชั้นเรียน
6. ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายแผนภาพความคิดของแต่ละกลุ่ม ว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้อง
ควรปรับเปลี่ยนอย่างไร
กิจกรรมรวบยอด
7. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้
การตัดเย็บเสื้อผ้าใส่เอง ทาให้ได้เสื้อผ้าพอดีตัวและประหยัดค่าใช้จ่าย การตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน และฝึกใช้ให้คล่อง
กิจกรรมเสนอแนะ
-

7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. เสื้อผ้าสาเร็จรูป

2. เสื้อผ้าที่ตัดเย็บเอง
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
ส่งเสริมให้นักเรียนใฝุเรียนรู้ 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
และตรงตามเปูาหมายมี่
และเหมาะสมกับเวลา
ต้องการวัด
นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้อผ้า
ความเหมือนและความต่างกันของเสื้อผ้าสาเร็จรูปกับเสื้อผ้าที่ตัดเย็บ
นักเรียนดาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม

8.2 สาหรับผู้เรียน : ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข

ความพอประมาณ
-นักเรียนใช้เวลาปฏิบัติ
หลักพอเพียง กิจกรรมได้เหมาะสม

มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
-ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตาม -รู้จักการกวางแผนการ
ขั้นตอนและสาเร็จตาม
ทางานอย่างเป็นระบบให้งาน
เปูาหมาย
ประสบความสาเร็จ

-นักเรียนแบ่งหน้าที่การ
-แก้ปัญหาในการทางานให้
-ปรับตัวในการทางานกับ
ทางานภายในกลุ่มได้
สาเร็จตามเปูาหมาย
เพื่อนพร้อมรับการ
เหมาะสมกับความสามารถ
เปลี่ยนแปลง
ของแต่ละคน
-นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้อผ้า
เงื่อนไขความรู้ -วิเคราะห์และเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างกันของเสื้อผ้าสาเร็จรูปกับเสื้อผ้าที่ตัดเย็บ
ด้วย
เงื่อนไข
คุณธรรม

ดาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม

9.การประเมินผลลัพท์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัด
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
ความรู้
ความรู้เกี่ยวกับการ -มีการวางแผนในการทางาน มีความรอบรู้ใน การเรียนรู้สอดคล้อง
ตัดเย็บเสื้อผ้า
เป็นกระบวนการกลุ่ม
การใช้แหล่ง
กับวิถีชีวิตของนักเรียน
-มีความรู้ในการนาเสนองาน เรียนรู้
นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันการทาใบงาน
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
อนุรักษ์ภูมิปัญญา ปัญญาท้องถิ่น
ในการอยู่ร่วมกันใน -ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมี
ท้องถิ่น
-การใช้แหล่งเรียนรู้
ชุมชน
ความสุข
-ใช้ทรัพยากรและ โดยใช้ภูมิปัญญา
สิ่งแวดล้อมอย่าง ท้องถิ่น
ประหยัด

10.ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
( นายกาธร สังข์มา )
ความคิดเห็นของรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………….…………….
( นายสุเชษฐ์ พันธ์หวยพงศ์ )
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...........................................
( นางนิตยา สังข์มา )
ตาแหน่ง ครู

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน

ที่

รายการประเมิน
ความสามารถใน ความสามารถ ความสามารถ รวม
การคิด
ในการ
ในการทักษะ
แก้ปัญหา
ชีวิต
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
( นางนิตยา สังข์มา)

สรุปผลการ
ประเมิน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการตัดเย็บเสื้อคอกลมแขนในตัวหรือแขนเลยและ
การตัดเย็บกางเกงลาลอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 รหัส ง 33101
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
หน่ายการเรียนรู้ที 2 เรื่อง ตัดเย็บเสื้อผ้า เวลา 1 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการ
จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และ
ลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและ
ครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.4-6/4 มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทางาน
2. ความคิดรวบยอด
การตัดเย็บเสื้อผ้าต้องทาอย่างมีขั้นตอน ได้แก่ วัดตัว สร้างแบบตัดเผื่อเย็บ กดรอย วางแบบตัด เย็บเสื้อผ้า
รีดเสื้อผ้า สารวจความเรียบร้อยและประเมินผลงาน
การวัดตัวที่แม่นยา สร้างแบบอย่างถูกต้อง ตัดเย็บด้วยความประณีต จะทาให้ได้เสื้อคอกลมแขนในตัวหรือ
แขนเลยและกางเกงลาลองที่พอดีตัว สวยงาม สวมใส่สบาย
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
3.1.1 อธิบายวิธีการตัดเย็บเสื้อคอกลมแขนในตัวหรือแขนเลยและการตัดเย็บกางเกง
3.2 ด้านทักษะ (p)
3.2.1 ตัดเย็บเสื้อคอกลมแขนในตัวหรือแขนเลยและการตัดเย็บกางเกงลาลอง
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
3.3.1 เห็นประโยชน์และความสาคัญของการตัดเย็บเสื้อผ้าสวมใส่เอง
3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด
3.4.1. ความสามารถในการแก้ปัญหา
3.4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
3.4.3 ความสามารถในการคิด
- ทักษะการวิเคราะห์
- ทักษะการสร้างความรู้
- ทักษะการนาความรู้ไปใช้
-ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา

4. การบูรณาการ
4.1 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
ศิลปะ : การออแบบเสื้อผ้า
4.2 การบูรณาการอาเซียน : -

5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1 ความรู้ (K)
อธิบายวิธีการตัดเย็บเสื้อคอกลมแขนในตัวหรือแขนเลยและการตัดเย็บกางเกง
5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
ตัดเย็บเสื้อคอกลมแขนในตัวหรือแขนเลยและการตัดเย็บกางเกงลาลอง
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
ดาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1)ความสามารถในการแก้ปัญหา
2) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
3) ความสามารถในการคิด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1.ใบงาน เรื่อง การบันทึกผลการตัดเย็บเสื้อคอกลมแขนในตัวหรือแขนเลยและการตัดเย็บกางเกงลาลอง
2.ชิ้นงานการตัดเย็บเสื้อผ้า

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ประเด็นการ
ประเมินผล
วิธีการตัดเย็บเสื้อคอ
กลมแขนในตัวหรือ
แขนเลยและการตัด
เย็บกางเกง
( K)
ตัดเย็บเสื้อคอกลม
แขนในตัวหรือแขน
เลยและการตัดเย็บ
กางเกงลาลอง (p)
วินัย(A)

ความสามารถและทักษะ
อธิบายวิธีการตัดเย็บเสื้อ
คอกลมแขนในตัวหรือแขน
เลยและการตัดเย็บกางเกง

วิธีการวัดและประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
แบบประเมิน
เกณฑ์การ
ผ่านเกณฑ์ระดับ
ประเมินผลตาม 2 ขึ้นไป
สภาพจริง
(Rubrics)

ตัดเย็บเสื้อคอกลมแขนใน แบบประเมิน
ตัวหรือแขนเลยและการตัด
เย็บกางเกงลาลอง

ดาเนินชีวิตอย่าง
พอประมาณ มีเหตุผล
รอบคอบ มีคุณธรรม
-ความสามารถในการ -ความสามารถในการ
แก้ปัญหา
แก้ปัญหา
- ความสามารถใน
-ความสามารถในการใช้
การใช้ทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต
- ความสามารถใน
- ความสามารถในการคิด
การคิด (c)

แบบประเมินผล ผ่านเกณฑ์การ
(Rubrics)
ประเมินระดับพอใช้

ประเมินคุณลักษณะ แบบประเมิน
อันพึงประสงค์

ผ่านเกณฑ์ระดับ
2 ขึ้นไป

ประเมินสมรรถนะ
ผู้เรียน

ผ่านเกณฑ์ระดับ
2 ขึ้นไป

ประเมิน
สมรรถนะ
ผู้เรียน

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
ถ้าให้นักเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าสวมใส่เอง นักเรียนจะตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยรูปแบบใด
2. ให้นักเรียนทบทวนความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้าและขั้นตอนการตัด
เย็บเสื้อผ้า โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
ผู้ที่เริ่มหัดตัดเย็บเสื้อผ้าควรเลือกใช้ผ้าแบบใด (ตัวอย่างคาตอบ ผ้าฝูายหรือผ้าฝูายผสมใยสังเคราะห์ทอ
ลายขัดสีพื้น ไม่มีลวดลาย ไม่ลื่นและไม่ใช่ผ้ายืด)
ถ้านักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้องในการตัดเย็บเสื้อผ้าจะทาให้ผลงานเป็นอย่างไร
(ตัวอย่างคาตอบ เสื้อผ้าสวยงาม มีความประณีต และตรงตามความต้องการ)

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้

3. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการตัดเย็บเสื้อคอกลมแขนในตัวหรือแขนเลยและการตัดเย็บ
กางเกงลาลอง
4. ให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนวัดตัวซึ่งกันและกัน จากนั้นสร้างแบบตัดเสื้อคอกลมแขนในตัวหรือแขนเลยและ
กางเกงลาลองโดยใช้ขนาดตัวของตนเองลงในกระดาษสร้างแบบ และตัดเย็บเสื้อคอกลมแขนในตัวหรือ
แขนเลยและกางเกงลาลองอย่างละ 1 ตัว จากนั้นนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
5. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ว่าผลงานเสื้อคอกลมแขนในตัวหรือแขนเลยและกางเกงลาลองของ
เพื่อนคนใดที่ดีที่สุด เพราะอะไร เสื้อคอกลมแขนในตัวหรือแขนเลยและกางเกงลาลองของบุคคลใดต้องปรับปรุงแก้ไข
และปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
6. ให้นักเรียนทาชิ้นงาน ตัดเย็บเสื้อคอกลมแขนในตัวหรือแขนเลยและการตัดเย็บกางเกงลาลอง
7. ให้นักเรียนทาใบงาน เรื่อง การบันทึกผลการตัดเย็บเสื้อคอกลมแขนในตัวหรือแขนเลยและการ
ตัดเย็บกางเกงลาลอง
กิจกรรมรวบยอด
8. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้
การตัดเย็บเสื้อผ้าต้องทาอย่างมีขั้นตอน ได้แก่ วัดตัว สร้างแบบตัดเผื่อเย็บ กดรอย วางแบบตัด
เย็บเสื้อผ้า รีดเสื้อผ้าสารวจความเรียบร้อยและประเมินผลงาน
การวัดตัวที่แม่นยา สร้างแบบอย่างถูกต้อง ตัดเย็บด้วยความประณีต จะทาให้ได้เสื้อคอกลมแขน
ในตัวหรือแขนเลยและกางเกงลาลองที่พอดีตัว สวยงาม สวมใส่สบาย
กิจกรรมเสนอแนะ
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้า
2. ใบงาน เรื่อง การบันทึกผลการตัดเย็บเสื้อคอกลมแขนในตัวหรือแขนเลยและการตัดเย็บ
กางเกงลาลอง

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
ส่งเสริมให้นักเรียนใฝุเรียนรู้ 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
และตรงตามเปูาหมายมี่
และเหมาะสมกับเวลา
ต้องการวัด
นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง
-วิธีการตัดเย็บเสื้อคอกลมแขนในตัวหรือแขนเลยและการตัดเย็บ
-การตัดเย็บเสื้อคอกลมแขนในตัวหรือแขนเลยและการตัดเย็บ
นักเรียนดาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม

8.2 สาหรับผู้เรียน : ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
ความพอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
-นักเรียนใช้เวลาปฏิบัติ
-ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตาม -รู้จักการกวางแผนการทางาน
หลักพอเพียง กิจกรรมได้เหมาะสม
ขั้นตอนและสาเร็จตาม
อย่างเป็นระบบให้งานประสบ
เปูาหมาย
ความสาเร็จ
-นักเรียนแบ่งหน้าที่การ
ทางานภายในกลุ่มได้
-แก้ปัญหาในการทางานให้
-ปรับตัวในการทางานกับ
เหมาะสมกับความสามารถ
สาเร็จตามเปูาหมาย
เพื่อนพร้อมรับการ
ของแต่ละคน
เปลี่ยนแปลง
นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง
เงื่อนไขความรู้ -วิธีการตัดเย็บเสื้อคอกลมแขนในตัวหรือแขนเลยและการตัดเย็บ
-การตัดเย็บเสื้อคอกลมแขนในตัวหรือแขนเลยและการตัดเย็บ
เงื่อนไข
คุณธรรม

ดาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม

9.การประเมินผลลัพท์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัด
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
ความรู้
-วิธีการตัดเย็บเสื้อ -มีการวางแผนในการทางาน มีความรอบรู้ใน การเรียนรู้สอดคล้อง
คอกลมแขนในตัว เป็นกระบวนการกลุ่ม
การใช้แหล่ง
กับวิถีชีวิตของนักเรียน
หรือแขนเลยและ -มีความรู้ในการนาเสนองาน เรียนรู้
การตัดเย็บ
นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันการทาใบงาน
ทักษะ

ค่านิยม

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

-มีทักษะในการดาเนินชีวิต
อย่างพอเพียง
-มีทักษะในการแก้ปัญหา
- มีทักษะในการทางานกลุ่ม

ดาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ
มีเหตุผล รอบคอบ มี
คุณธรรม

รู้จักอนุรักษ์
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 พันธ์หวยพงศ์ )
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...........................................
( นางนิตยา สังข์มา )
ตาแหน่ง ครู

ใบงาน
ให้นักเรียนบันทึกผลการตัดเย็บเสื้อคอกลมแขนในตัวหรือแขนเลยและการตัดเย็บกางเกงลาลอง
ลงในแบบบันทึก
แบบบันทึก
1. ผลงานที่นักเรียนสร้างขึ้นคืออะไร
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. นักเรียนจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการสร้างชิ้นงานอย่างไร
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. นักเรียนมีวิธีการและขั้นตอนในการสร้างชิ้นงานอย่างไร
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. นักเรียนพบปัญหา/อุปสรรค อะไรบ้าง และแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. นักเรียนมีวิธีการในการพัฒนาชิ้นงานดีขึ้นได้อย่างไร
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

การประเมิน ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)
เรื่อง การบันทึกผลการตัดเย็บเสื้อคอกลมแขนในตัวหรือแขนเลยและการตัดเย็บกางเกงลาลอง
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
4
3
2
1
บันทึกผลการ
บันทึกผลการ
บันทึกผลการ
บันทึกผลการ
บันทึกผลการ
ตัดเย็บ
ตัดเย็บ
ตัดเย็บ
ตัดเย็บ
ตัดเย็บ
เสื้อคอกลมแขน
เสื้อคอกลมแขน
เสื้อคอกลมแขน
เสื้อคอกลมแขน
เสื้อคอกลมแขน
ในตัวหรือแขนเลย ในตัวหรือแขนเลย ในตัวหรือแขนเลย ในตัวหรือแขนเลย ในตัวหรือแขนเลย
และการตัดเย็บ
และการตัดเย็บ
และการตัดเย็บ
และการตัดเย็บ
และการตัดเย็บ
กางเกงลาลอง
กางเกงลาลอง
กางเกงลาลอง
กางเกงลาลอง
กางเกงลาลองได้
ได้สอดคล้องกับ
ได้สอดคล้องกับ
ได้สอดคล้องกับ
แต่ไม่สอดคล้องกับ
หัวข้อที่กาหนดให้ มี หัวข้อที่กาหนดให้ มี หัวข้อที่กาหนดให้ มี หัวข้อที่กาหนดให้
การเชื่อมโยงให้เห็น การจาแนกข้อมูล การเขียน
เขียนตามข้อมูลที่อ่าน
ภาพรวม
หรืออธิบายให้เห็น ขยายความและ
ไม่มีการอธิบาย
แสดงให้เห็นถึง
ถึงความสัมพันธ์กับ ยกตัวอย่างเพิ่มเติม เพิ่มเติม
ความสัมพันธ์กับ
ตนเองอย่างเป็นเหตุ ให้เข้าใจง่าย
ตนเองและผู้อื่น
เป็นผล
กิจกรรม

การตัดเย็บเสื้อคอกลมแขนในตัวหรือแขนเลยและการตัดเย็บกางเกงลาลอง
ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) ดังนี้
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
4
3
2

1

การตัดเย็บ
เสื้อคอกลม
แขนในตัว
หรือแขนเลย
และการตัดเย็บ
กางเกงลาลอง

การตัดเย็บ
เสื้อคอกลม
แขนในตัว
หรือแขนเลย
และการตัดเย็บ
กางเกงลาลอง
ร่วมกับผู้อื่นในการ
พัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมและ
สามารถแก้ไข
ปัญหาในระหว่าง
การปฏิบัติได้

การตัดเย็บ
เสื้อคอกลม
แขนในตัว
หรือแขนเลย
และการตัดเย็บ
กางเกงลาลอง
ตามที่ตนเองคิด
ขึ้นมาเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
กว่าแบบอย่าง โดย
มีครูหรือผู้อื่น
แนะนาบ้าง

การตัดเย็บ
เสื้อคอกลม
แขนในตัว
หรือแขนเลย
และการตัดเย็บ
กางเกงลาลอง
ตามแบบได้ถูกต้อง
และมีการดัดแปลง
ให้เหมาะสมกับ
ตนเอง โดยมีครู
หรือผู้อื่นแนะนา
บ้าง

การตัดเย็บ
เสื้อคอกลม
แขนในตัว
หรือแขนเลย
และการตัดเย็บ
กางเกงลาลอง
ได้ตามแบบอย่าง
หรือทาตามที่ครู
แนะนาเท่านั้น

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน

ที่

ชื่อ-สกุล

ความสามารถใน
การคิด
3

2

1

รายการประเมิน
ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา
3

2

1

ความสามารถ รวม
ในการทักษะ
ชีวิต
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
( นางนิตยา สังข์มา)

ไม่ใช้ เกณฑ์การประเมินการเขียนแผนความคิด
คะแนน
เกณฑ์การประเมิน
1.ความชัดเจนของ
เนื้อหาสาระ

1

2

3

4

มีรายละเอียดไม่
ชัดเจน

มีรายละเอียดของ
แผนความคิด
ชัดเจนเป็นบางส่วน

มีรายละเอียดของ
แผนความคิด
ชัดเจนเป็นส่วน
ใหญ่

มีรายละเอียดของ
แผนความคิด
ชัดเจนทุกส่วน

2.ความครอบคลุม ยังขาดเนื้อหาสาระ ยังขาดเนื้อหาสาระ ยังขาดเนื้อหาสาระ
ของเนื้อหาสาระกับ ทีส่ อดคล้องกับชื่อ ทีส่ อดคล้องกับชื่อ ทีส่ อดคล้องกับชื่อ
หัวข้อชื่อเรื่อง
เรือ่ งมากกว่าร้อย
เรือ่ งร้อยละ 50
เรือ่ งน้อยกว่าร้อย
ละ 50
ละ 50 แต่ยังไม่
ครบถ้วน
3. การเชื่อมโยง
เนื้อหาสาระน้อย เนื้อหาสาระร้อยละ
เนื้อหาสาระ
ความคิดหลัก
กว่าร้อยละ 50 มี 50 มีการเชื่อมโยง มากกว่าร้อยละ 50
ความคิดรอง และ
การเชื่อมโยงตั้งตึ ตั้งตึความคิดหลัก มีการเชื่อมโยงตั้งตึ
ความคิดย่อย
ความคิดหลัก
ความคิดรอง และ
ความคิดหลัก
ความคิดรอง และ ความคิดย่อย อย่าง ความคิดรอง และ
ความคิดย่อย อย่าง ถูกต้องเป็นกลุ่ม ความคิดย่อย อย่าง
ถูกต้องเป็นกลุ่ม
เดียวกัน
ถูกต้องเป็นกลุ่ม
เดียวกัน
เดียวกัน
4.รูปแบบการ
ผลงานยังไม่
ผลงานมีความ
ผลงานมีความ
นาเสนอ
สวยงามน่าสนใจ สวยงามน่าสนใจแต่ สวยงามน่าสนใจมี
ยังไม่มีจุดเด่นที่
จุดเด่น แต่ยังไม่
ชัดเจน
แปลกใหม่

นาเสนอเนื้อหา
สาระครบถ้วน
ครอบคลุมหัวข้อ
เรื่องและมีมากกว่า
ที่เรียน
เนื้อหาสาระแต่ละ
ส่วนที่นาเสนอมี
การเชื่อมโยง
ความคิดหลัก
ความคิดรอง และ
ความคิดย่อย อย่าง
ถูกต้องเป็นกลุ่ม
เดียวกัน
ผลงานมีความ
สวยงาม น่าสนใจมี
จุดเด่น แปลกใหม่

เกณฑ์การประเมิน
ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้รับ ระดับพอใช้ ขึ้นไป
ช่วงคะแนน
14-16
13-15
9-12
1-11

ระดับ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน

ที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน
ความสามารถในการ ความสามารถ
คิด
ในการ

ความสามารถ รวม
ในการทักษะ

สรุปผลการ
ประเมิน

3

เกณฑ์การประเมิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

2

1

แก้ปัญหา
3 2 1

ชีวิต
3

2 1

เกณฑ์การตัดสิน
ได้ระดับ 3
ได้ระดับ 2
ได้ระดับ 1

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ได้
ได้
ได้

7-9
4-6
1-3

ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้ประเมิน
( นางนิตยา สังข์มา)

9

ตราโรงเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี6
รหัส ง 33101ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
หน่วยการเรียนรู้ที 3 เรื่อง เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรด้วยการแปรรูป เวลา 1 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการ
จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และ
ลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและ
ครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.4-6/5 มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดารงชีวิต
2. ความคิดรวบยอด
การแปรรูปอาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรต้องมีความรู้เกี่ยวกับสารปรุงแต่งอาหาร การใช้
ความร้อนในการฆ่าเชื้อโรคและจุลินทรีย์ วิธีการแปรรูปอาหารและการจัดการผลผลิต เพื่อให้การทางานมี
ประสิทธิภาพและได้ผลงานที่มีคุณภาพ
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
3.1.1 อธิบายความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร
3.2 ด้านทักษะ (p)
3.2.1นาความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปอาหารไปใช้หรือไปเผยแพร่อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
3.3.1 เห็นประโยชน์และความสาคัญของการแปรรูปอาหาร

3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด
3.4.1. ความสามารถในการแก้ปัญหา
3.4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
3.4.3 ความสามารถในการคิด
- ทักษะการวิเคราะห์
- ทักษะการสร้างความรู้
- ทักษะการนาความรู้ไปใช้
-ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
4. การบูรณาการ
4.1 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
สุขศึกษา : อาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
4.2 การบูรณาการอาเซียน : อาหารประจาชาติในประเทศอาเซียน
5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1 ความรู้ (K)
1. ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร
1.1 ความหมายของการแปรรูป
1.2 ความสาคัญของการแปรรูป
1.3 หลักการแปรรูปอาหาร หลักการแปรรูปอาหาร
1.4 กระบวนการแปรรูปอาหาร
1.5 การจัดจาหน่าย

5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
นาความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปอาหารไปใช้หรือไปเผยแพร่อย่างถูกต้องและเหมาะสม
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1)ความสามารถในการแก้ปัญหา
2) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
3) ความสามารถในการคิด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ตารางบันทึกผลการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีในท้องถิ่นของตนเอง

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
ประเมินผล
ความรู้เกี่ยวกับการ
แปรรูปอาหาร( K)

การนาความรู้
เกี่ยวกับการแปรรูป
อาหารไปใช้หรือไป
เผยแพร่อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม (p)
วินัย(A)

ความสามารถและทักษะ
พูดอธิบายความรู้เกี่ยวกับ
การแปรรูปอาหาร

วิธีการวัดและประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
แบบประเมิน
เกณฑ์การ
ผ่านเกณฑ์ระดับ
ประเมินผลตาม 2 ขึ้นไป
สภาพจริง
(Rubrics)

นา ความรู้เกี่ยวกับการ
แบบประเมิน
แปรรูปอาหารไปใช้หรือไป
เผยแพร่อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม

ใฝุเรียนรู้ แสวงหาความรู้จาก ประเมินคุณลักษณะ
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและ
อันพึงประสงค์
ภายนอกโรงเรียนด้วยการเลือกใช้
สื่ออย่างเหมาะสม
-ความสามารถในการ -ความสามารถในการ
ประเมินสมรรถนะ
แก้ปัญหา
แก้ปัญหา
ผู้เรียน
- ความสามารถใน
-ความสามารถในการใช้
การใช้ทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต
- ความสามารถใน
- ความสามารถในการคิด
การคิด
(c)

แบบประเมินผล ผ่านเกณฑ์การ
(Rubrics)
ประเมินระดับพอใช้

แบบประเมิน

ผ่านเกณฑ์ระดับ
2 ขึ้นไป

ประเมิน
สมรรถนะ
ผู้เรียน

ผ่านเกณฑ์ระดับ
2 ขึ้นไป

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
ถ้าที่บ้านของนักเรียนมีกล้วยเป็นจานวนมาก นักเรียนจะนากล้วยเหล่านั้นมาแปรรูปเป็นอะไรได้บ้าง
เพื่อให้มีความหลากหลายและมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
2. ครูนาตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปมาให้นักเรียนดู เช่น มะขามกวน มะขามแช่อิ่ม กล้วยกวน กล้วย
ตาก กล้วยฉาบ ลูกชิ้น แยม นมผง ไอศกรีม หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่หาได้ (หากไม่มีของจริง นาภาพมาให้ดูแทนก็ได้)
จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ทามาจากอะไรบ้าง (ตัวอย่างคาตอบ มะขาม กล้วย เนื้อสัตว์ ผลไม้ นม)
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้มีข้อดีอย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ ช่วยถนอมอาหาร ทาให้มีกลิ่น
และรสชาติดีขึ้น สามารถจาหน่ายได้สะดวกขึ้น)
ในท้องถิ่นของนักเรียนมีผลผลิตทางการเกษตรอะไรบ้าง (ตัวอย่างคาตอบ กล้วย มะม่วง ขนุน
เนื้อหมู)
นักเรียนคิดว่าผลผลิตทางการเกษตรเหล่านั้นสามารถนามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้าง
(ตัวอย่างคาตอบ กล้วยตาก มะม่วงกวน ขนุนทอด หมูยอ ลูกชิ้นหมู)
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
3. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่องความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดย
ครูใช้คาถาม ดังนี้
การแปรรูปอาหาร หมายถึงอะไร (ตัวอย่างคาตอบ ขั้นตอนและวิธีการในการเปลี่ยนแปลง
ผลผลิตทางการเกษตร เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ธัญพืชด้วยการสับละเอียดแล้วทาให้เปื่อยยุ่ย คั้นเอาของเหลว
ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วนามาปรุงให้สุกด้วยวิธีการต่าง ๆ เติมเครื่องปรุงหรือส่วนผสมเพิ่มรสชาติเพื่อเป็น
อาหารและเครื่องดื่มสาหรับบริโภค)
4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันศึกษาข้อมูลการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีในท้องถิ่นของตนเอง
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วบันทึกลงในตาราง แล้วนาเสนอหน้าชั้นเรียน
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์แปรรูป

5. ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายตารางบันทึกผลของแต่ละกลุ่ม ว่าถูกต้องหรือไม่
ถ้าไม่ถูกต้องควรปรับเปลี่ยนอย่างไร

กิจกรรมรวบยอด
6. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้
การแปรรูปอาหารช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร สร้างงาน
สร้างรายได้ให้แก่คนในประเทศ
การแปรรูปอาหาร ต้องยับยั้งและทาลายจุลินทรีย์ซึ่งเป็นสาเหตุให้อาหารเน่าเสีย ส่งเสริมกิจกรรม
ของจุลินทรีย์และเอนไซม์บางชนิด ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพกระบวนการแปรรูปอาหารทุกขั้นตอน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปอาหารอยู่ตลอดเวลา
กิจกรรมเสนอแนะ
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
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
แบ่งกลุ่มพอดีกับจานวน
นักเรียน
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
และเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง

ครูนาเนื้อหาไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์
กับผู้เรียน

จัดเนื้อหาตรงตาม
หลักสูตรที่กาหนด

ส่งเสริมให้นักเรียนใฝุเรียนรู้
และมีทักษะในการแก้ปัญหา
นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรงในการจัดการเรียนรู้

มีวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

จัดการเรียนรู้ได้จาม
กระบวนการครบถ้วนตามที่
วางแผนไว้
ครูสามารถใช้กระบวนการ
กลุ่มในการจัดการเรียนรู้ได้
ตามขั้นตอน

จัดเตรียมใบงาน ใบความรู้
ช่วยให้การเรียนการสอน
เกิดประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ได้
ครอบคลุมการเรียนรู้ที่
กาหนดไว้
นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และแสดงศักยภาพของ
ตนเองเพื่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจ

การประเมินผล

เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม

มีการออกแบบการวัด
มีการออกแบบเครื่องมือวัด
มีการวัดและประเมินผล
และประเมินผลได้
และประเมินผลที่สอดคล้อง ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ
เพียงพอกับจุดประสงค์ กับเนื้อที่ต้องการ
และตรงตามเปูาหมายมี่
และเหมาะสมกับเวลา
ต้องการวัด
นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร
ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างความพอเพียง

8.2 สาหรับผู้เรียน : ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
ความพอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
-นักเรียนใช้เวลาปฏิบัติ
-ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตาม -รู้จักการกวางแผนการ
หลักพอเพียง กิจกรรมได้เหมาะสม
ขั้นตอนและสาเร็จตาม
ทางานอย่างเป็นระบบให้งาน
เปูาหมาย
ประสบความสาเร็จ
-นักเรียนแบ่งหน้าที่การ
-แก้ปัญหาในการทางานให้
ทางานภายในกลุ่มได้
สาเร็จตามเปูาหมาย
เหมาะสมกับความสามารถ
ของแต่ละคน
เงื่อนไขความรู้ -นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง การแปรรูปอาหาร
เงื่อนไข
ดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง ใฝุเรียนรู้
คุณธรรม

-ปรับตัวในการทางานกับ
เพื่อนพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง

9. การประเมินผลลัพท์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัด
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
ความรู้
ความรู้เกี่ยวกับการ -มีการวางแผนในการทางาน มีความรอบรู้ใน การเรียนรู้สอดคล้อง
แปรรูปอาหาร
เป็นกระบวนการกลุ่ม
การใช้แหล่ง
กับวิถีชีวิตของนักเรียน
-มีความรู้ในการนาเสนองาน เรียนรู้
นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันการทาใบงาน
ทักษะ
-มีทักษะในการใช้ -มีทักษะในการดาเนินชีวิต
-ดารงตนอยู่ในสังคมได้
วัสดุอุปกรณ์อย่าง ด้วยความพอเพียง
อย่างมีความสุข
ประหยัดและคุ้มค่า -มีทักษะในการแก้ปัญหา
-ปฏิบัติตามข้อตกลง
- เลือกใช้วัสดุ
- มีทักษะในการทางานกลุ่ม
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
อุปกรณ์ได้อย่าง
ข้อบังคับของครอบครัว
เหมาะสม
โรงเรียน และสังคมได้

ค่านิยม

ตระหนักถึงผลที่
เกิดจากการใช้วัสดุ
ในการอยู่ร่วมกันใน
ชุมชน

-มีความรับผิดชอบต่อการ
ทางานกลุ่ม
-ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมี
ความสุข

-มีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
-ใช้ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ประหยัด

-สืบสานอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
-การใช้แหล่งเรียนรู้
โดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

10.ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
( นายกาธร สังข์มา )
ความคิดเห็นของรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………….…………….
( นายสุเชษฐ์ พันธ์หวยพงศ์ )
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...........................................
( นางนิตยา สังข์มา )
ตาแหน่ง ครู

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน

ที่

รายการประเมิน
ความสามารถในการ ความสามารถ ความสามารถ รวม
คิด
ในการ
ในการทักษะ
แก้ปัญหา
ชีวิต
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
( นางนิตยา สังข์มา)

สรุปผลการ
ประเมิน

ตราโรงเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การทาอาหารแปรรูป
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 รหัส ง 33101
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
หน่ายการเรียนรู้ที 3 เรื่อง เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรด้วยการแปรรูป เวลา 1 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการ
จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และ
ลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและ
ครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.4-6/6 มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทางาน
2. ความคิดรวบยอด
การทาอาหารแปรรูปแต่ละชนิดต้องนาความรู้เกี่ยวกับหลักการแปรรูปอาหาร และกระบวนการแปร
รูปอาหารมาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และการจัดจาหน่าย ผู้ผลิตต้องมีความรู้
เกี่ยวกับการตลาด การกาหนดราคา การจัดจาหน่าย และการจัดทาบัญชี
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
อธิบายขั้นตอนกระบวนการทาอาหารแปรรูป
3.2 ด้านทักษะ (p)
การทาอาหารแปรรูป
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
เห็นประโยชน์และความสาคัญของการทาอาหารแปรรูป
3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด
3.4.1. ความสามารถในการแก้ปัญหา
3.4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

3.4.3 ความสามารถในการคิด
- ทักษะการวิเคราะห์
- ทักษะการสร้างความรู้
- ทักษะการนาความรู้ไปใช้
-ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
4. การบูรณาการ
4.1 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
สุขศึกษา : อาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
4.2 การบูรณาการอาเซียน : อาหารการกินของชาวเมียนมาร์
5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1 ความรู้ (K)
1) หลักการแปรรูปอาหาร
2) กระบวนการแปรรูปอาหาร
3) การจัดจาหน่าย
4) การทาอาหารแปรรูป
5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
การทาอาหารแปรรูป
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1) ความสามารถในการแก้ปัญหา
2) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
3) ความสามารถในการคิด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีมากในท้องถิ่น 1 ชนิด
2. ใบงาน เรื่องการบันทึกผลการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีมากในท้องถิ่น 1 ชนิด

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
ประเมินผล
อธิบายขั้นตอน
กระบวนการ
ทาอาหารแปรรูป
( K)

ความสามารถและทักษะ
พูด อธิบายขั้นตอน
กระบวนการทาอาหาร
แปรรูป

วิธีการวัดและประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
แบบประเมิน
เกณฑ์การ
ผ่านเกณฑ์ระดับ
ประเมินผลตาม 2 ขึ้นไป
สภาพจริง
(Rubrics)

การทาอาหารแปรรูป ทาอาหารแปรรูป
แบบประเมิน
(p)
วินัย(A)
ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
-ความสามารถในการ -ความสามารถในการ
ประเมินสมรรถนะ
แก้ปัญหา
แก้ปัญหา
ผู้เรียน
- ความสามารถใน
-ความสามารถในการใช้
การใช้ทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต
- ความสามารถใน
- ความสามารถในการคิด
การคิด (c)

แบบประเมินผล ผ่านเกณฑ์การ
(Rubrics)
ประเมินระดับพอใช้
แบบประเมิน ผ่านเกณฑ์ระดับ
2 ขึ้นไป

ประเมิน
สมรรถนะ
ผู้เรียน

ผ่านเกณฑ์ระดับ
2 ขึ้นไป

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
นักเรียนคิดว่าความน่าสนใจของอาหารแปรรูปอยู่ที่อะไรบ้าง
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
2. ให้นักเรียนทบทวนความรู้เกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปอาหาร แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น ดังนี้
การแปรรูปอาหารให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ควรปฏิบัติตามกระบวนการใดบ้าง
(ตัวอย่างคาตอบ วางแผนการแปรรูปอาหาร คัดเลือกวัตถุดิบ ทาความสะอาดและตัดแต่ง
วัตถุดิบ แปรรูปอาหารด้วยวิธีการต่าง ๆ บรรจุและเก็บรักษา)
จากนั้นร่วมกันเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ได้เลือกไว้
3. ครูอธิบายเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ดังนี้
อาหารการกินของชาวเมียนมาร์
ชาวเมียนมาร์นิยมทานกะปิและปลาร้าเช่นเดียวกับคนไทย เมียนมาร์จะเรียกกะปิและปลาร้ารวม ๆ กันว่า งาปิ๊
ออกเสียงสั้น ๆ ว่า งะปิ๊ คานี้แปลตามศัพท์ได้ว่า “ปลาหมัก” นั่นคือ งา แปลว่า “ปลา” และปิ๊ แปลว่า “หมักหรือกด
อัด” คาว่ากะปิของไทยจึงน่าจะเพี้ยนมาจากงะปิ๊ของเมียนมาร์ (ภาษามอญเรียกปลาว่า ก๊ะ) งะปิ๊เมียนมาร์มีหลายชนิด
หากเป็นปลาร้าตัวโต ๆ จะเหมือนกับปลาหมักเค็มเรียกว่า งะปิ๊ก่อง หากเป็นปลาหมักตัวเล็ก ๆ ก็จะเหมือนกับปลาร้าของไทย
แต่ถ้าทากินเป็นปลาร้าหลนเรียกว่า งะปิ๊เหย่โจ่ และถ้าทาเป็นน้าจิ้มเจือแค่พริกปุนจะเรียกว่า งะปิ๊แชะ ส่วนกะปิที่ทา
มาจากกุ้งจะเรียกว่า เซงซา งะปิ๊ หากทาจากกุ้งเคยจะเรียก เคว-งะปิ๊ หรือ มยีงงะปิ๊ เมื่อนากะปิมาโขลกจะเรียกว่า
จะปิ๊ทอง ชาวเมียนมาร์ตอนล่างเท่านั้นที่นิยมกินกะปิปลาร้าเหมือน ๆ ไทยภาคกลาง แต่เมียนมาร์ตอนบนจะนิยมกินถั่วเน่า
ที่เรียกว่า แบ-งะปิ๊ หรือแบโปฺะ คาหลังแปลว่า “ถั่วเน่า” ความหมายจึงตรงกับที่ไทยเรียก โดยทั่วไปจะเห็นคนเมียนมาร์ใน
ย่างกุ้งกินน้าพริกปลาร้ามากกว่าน้าพริกกะปิ ด้วยเหตุผลคือหากะปิดี ๆ มาตากินไม่ค่อยได้ กะปิที่มีชื่อของเมียนมาร์คือ
กะปิจากเมืองมะริด เขตจังหวัดตะนาวศรี รองลงมาก็จากเมืองเควในรัฐยะไข่ เป็นกะปิดี ขึ้นชื่อเทียบได้กับกะปิระยอง
ของไทยเรา จะเห็นได้ว่า กะปิของเมียนมาร์ จึงมีทั้งที่ทาจากปลา กุ้ง เคย ถั่ว แล้วเรียกเหมือนกันว่า งะปิ๊ มีความหมายคลุม
ทั้งกะปิ ปลาร้า และถั่วเน่า นอกจากนี้เมียนมาร์ยังนิยมกินน้าถั่วหมักที่เรียกว่า โปงเหย่ และงาหมักที่เรียกว่า นังพัดฉี่ง
เป็นเครื่องจิ้มหรือคลุกข้าวกิน จากร่องรอยของศัพท์กะปิจากเมียนมาร์ และน้าปลาจากไทย น่าจะบอกได้ว่าเมียนมาร์
กับไทยคงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริโภคกะปิกับน้าปลากันมาแต่อดีต

4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีมากในท้องถิ่น 1 ชนิด ชนิด ตามขั้นตอน
5. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนาอาหารแปรรูปของกลุ่มตนเองมาแลกเปลี่ยนกันชิม ให้แต่ละกลุ่มเลือกใช้บรรจุ
ภัณฑ์ที่สวยงามและเหมาะสมมาบรรจุผลิตภัณฑ์นั้น ๆ แล้วนาเสนอหน้าชั้นเรียน

6. ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของแต่ละกลุ่ม และ
ร่วมกันประเมินผลงาน ลงในตาราง

ชื่อกลุ่ม

รสชาติ
ความสะอาด
การตกแต่ง
ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี
พอใช้

กิจกรรมรวบยอด
7. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ กระบวนการแปรรูปอาหารมีขั้นตอน ดังนี้
การแปรรูปอาหารเป็นการถนอมอาหารและรสชาติของอาหารให้ดีขึ้น และการแปรรูปอาหาร
ที่มีวัตถุประสงค์ในการทาเพื่อจาหน่าย ผู้ผลิตต้องมีความรู้เกี่ยวกับการตลาด การกาหนดราคา การจัดจาหน่าย
และการจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
8. ให้นักเรียนทาใบ เรื่อง การบันทึกผลการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีมากในท้องถิ่น 1 ชนิด
กิจกรรมเสนอแนะ
ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันสืบค้นข้อมูลสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของแต่ละจังหวัด
หรือแต่ละภูมิภาค ที่นาผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปให้มูลค่ามากยิ่งขึ้น แล้วนามาจัดปูายนิเทศหน้าชั้นเรียน
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

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

เงื่อนไขความรู้

จัดเนื้อหาและจัด
ครูนาเนื้อหาไปใช้ในการ
จัดเนื้อหาตรงตาม
กิจกรรมให้สอดคล้องกับ จัดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ หลักสูตรที่กาหนด
ตัวชี้วัดความสามารถของ กับผู้เรียน
ผู้เรียน
กาหนดภาระงาน
ส่งเสริมให้นักเรียนใฝุเรียนรู้ 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
ตนเองเพือ่ ให้เกิดความ
และเกิดการเรียนรู้ด้วย
ภาคภูมิใจ
ตนเอง
มีการออกแบบการวัด
มีการออกแบบเครื่องมือวัด
มีการวัดและประเมินผล
และประเมินผลได้
และประเมินผลที่สอดคล้อง ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ
เพียงพอกับจุดประสงค์ กับเนื้อที่ต้องการ
และตรงตามเปูาหมายมี่
และเหมาะสมกับเวลา
ต้องการวัด
นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง ขั้นตอนการแปรรูปอาหาร

เงื่อนไขคุณธรรม

ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างความพอเพียง

แหล่งเรียนรู้
สื่อ/อุปกรณ์
เวลา
การจัดกิจกรรม

การประเมินผล

8.2 สาหรับผู้เรียน : ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
ความพอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
-นักเรียนใช้เวลาปฏิบัติ
-ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตาม -รู้จักการกวางแผนการ
หลักพอเพียง กิจกรรมได้เหมาะสม
ขั้นตอนและสาเร็จตาม
ทางานอย่างเป็นระบบให้งาน
เปูาหมาย
ประสบความสาเร็จ
-นักเรียนแบ่งหน้าที่การ
-แก้ปัญหาในการทางานให้
ทางานภายในกลุ่มได้
สาเร็จตามเปูาหมาย
เหมาะสมกับความสามารถ
ของแต่ละคน
เงื่อนไขความรู้ -นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง การแปรรูปอาหาร
เงื่อนไข
ดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง ใฝุเรียนรู้
คุณธรรม

-ปรับตัวในการทางานกับ
เพื่อนพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง

9. การประเมินผลลัพท์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัด
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
ความรู้
ความรู้เกี่ยวกับการ -มีการวางแผนในการทางาน มีความรอบรู้ใน การเรียนรู้สอดคล้อง
แปรรูปอาหาร
เป็นกระบวนการกลุ่ม
การใช้แหล่ง
กับวิถีชีวิตของนักเรียน
-มีความรู้ในการนาเสนองาน เรียนรู้
นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันการทาใบงาน
ทักษะ
-มีทักษะในการใช้ -มีทักษะในการดาเนินชีวิต
-ดารงตนอยู่ในสังคมได้
วัสดุอุปกรณ์อย่าง ด้วยความพอเพียง
อย่างมีความสุข
ประหยัดและคุ้มค่า -มีทักษะในการแก้ปัญหา
-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 พันธ์หวยพงศ์ )
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...........................................
( นางนิตยา สังข์มา )
ตาแหน่ง ครู

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน

ที่

รายการประเมิน
ความสามารถใน ความสามารถ ความสามารถ รวม
การคิด
ในการ
ในการทักษะ
แก้ปัญหา
ชีวิต
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

สรุปผลการ
ประเมิน

( นางนิตยา สังข์มา )

การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)
การประเมิน ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)
ใบงาน เรื่อง การบันทึกผลการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีมากในท้องถิ่น 1 ชนิด
ระดับคุณภาพ
ประเด็นการประเมิน
4
3
2
1
บันทึกผล
บันทึกผล
บันทึกผล
บันทึกผล
บันทึกผล
การแปรรูปผลผลิต
การแปรรูปผลผลิต การแปรรูปผลผลิต การแปรรูปผลผลิต การแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร
ทางการเกษตร
ทางการเกษตร
ทางการเกษตร
ทางการเกษตร
ที่มีมากในท้องถิ่น
ที่มีมากในท้องถิ่น ที่มีมากในท้องถิ่น ที่มีมากในท้องถิ่น ที่มีมากในท้องถิ่น
1 ชนิด
1 ชนิด
1 ชนิด
1 ชนิด
1 ชนิดได้
ได้สอดคล้องกับ
ได้สอดคล้องกับ
ได้สอดคล้องกับ
แต่ไม่สอดคล้องกับ
หัวข้อที่กาหนดให้ หัวข้อที่กาหนดให้ มี หัวข้อที่กาหนดให้ มี หัวข้อที่กาหนดให้
มีการเชื่อมโยงให้ การจาแนกข้อมูล
การเขียน
เขียนตามข้อมูลที่อ่าน
เห็นภาพรวม
หรืออธิบายให้เห็น ขยายความและ
ไม่มีการอธิบาย
แสดงให้เห็นถึง
ถึงความสัมพันธ์กับ ยกตัวอย่างเพิ่มเติม เพิ่มเติม
ความสัมพันธ์กับ ตนเองอย่าง
ให้เข้าใจง่าย
ตนเองและผู้อื่น
เป็นเหตุเป็นผล

กิจกรรม

การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีมากในท้องถิ่น 1 ชนิด
ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) ดังนี้
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
4
3
2
แปรรูปผลผลิต
แปรรูปผลผลิต
แปรรูปผลผลิต
แปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร
ทางการเกษตร
ทางการเกษตร
ทางการเกษตร
ที่มีมากในท้องถิ่น 1 ที่มีมากในท้องถิ่น ที่มีมากในท้องถิ่น ที่มีมากในท้องถิ่น
ชนิด
1 ชนิด
1 ชนิด
1 ชนิด
ร่วมกับผู้อื่นในการ ตามที่ตนเองคิด
ตามแบบได้ถูกต้อง
พัฒนาให้เกิด
ขึ้นมาเพื่อให้มี
และมีการดัดแปลง
ประโยชน์ต่อ
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ให้เหมาะสมกับ
ส่วนรวมและ
กว่าแบบอย่าง
ตนเอง โดยมีครู
สามารถแก้ไข
โดยมีครูหรือผู้อื่น
หรือผู้อื่นแนะนาบ้าง
ปัญหาในระหว่าง แนะนาบ้าง
การปฏิบัติได้

1
แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร
ที่มีมากในท้องถิ่น
1 ชนิด
ได้ตามแบบอย่างหรือ
ทาตามที่ครูแนะนา
เท่านั้น

ใบงาน
เรื่อง การบันทึกผลการถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีมากในท้องถิ่น 1 ชนิด
แบบบันทึก
1. นักเรียนนาผลผลิตทางการเกษตรอะไรมาถนอมอาหารหรือแปรรูป
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. นักเรียนจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอย่างไร
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. นักเรียนมีวิธีการและขั้นตอนในการถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอย่างไร
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. นักเรียนพบปัญหา/อุปสรรค อะไรบ้าง และแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. นักเรียนมีวิธีการในการพัฒนาการถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างไร
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. นักเรียนสามารถนาความรู้ ประสบการณ์ การถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร ไปประกอบอาชีพได้อย่างไร
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

ตราโรงเรีย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 การซ่อมแซมกระติกน้าร้อนไฟฟ้าอัตโนมัติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6
รหัส ง 33101 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
หน่ายการเรียนรู้ที 4 เรื่อง ซ่อมไว้ใช้ได้นานเวลา 1 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการ
จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และ
ลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและ
ครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.4-6/4 มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทางาน
2. ความคิดรวบยอด
การซ่อมแซมกระติกน้าร้อนไฟฟูา ควรพิจารณาจากลักษณะและสาเหตุของการชารุด เพื่อให้ซ่อมแซม
ได้ถูกต้อง และนากระติกน้าร้อนไฟฟูากลับมาใช้ได้อีกครั้ง
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
3.1.1 อธิบายลักษณะและสาเหตุการชารุดของกระติกน้าร้อนไฟฟูาอัตโนมัติ
3.1.2 บอกวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมแซมกระติกน้าร้อนไฟฟูาอัตโนมัติ
3.2 ด้านทักษะ (p)
3.2.1 ซ่อมแซมกระติกน้าร้อนไฟฟูาอัตโนมัติโดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
อย่างถูกต้องและปลอดภัย
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
3.3.1 เห็นความสาคัญของการซ่อมแซมกระติกน้าร้อนไฟฟูาอัตโนมัติด้วยตนเอง

3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด
3.4.1. ความสามารถในการแก้ปัญหา
3.4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
3.4.3 ความสามารถในการคิด
- ทักษะการวิเคราะห์
- ทักษะการสร้างความรู้
- ทักษะการนาความรู้ไปใช้
-ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
- ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้
4. การบูรณาการ
4.1 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
เทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร : ส่วนประกอบของกระติกน้าร้อนไฟฟูา
: การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
4.2 การบูรณาการอาเซียน : 5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1 ความรู้ (K)
การซ่อมแซมกระติกน้าร้อนไฟฟูาอัตโนมัติ
5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
ซ่อมแซมกระติกน้าร้อนไฟฟูาอัตโนมัติโดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
อย่างถูกต้องและปลอดภัย
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
ความมุ่งมั่นในการทางาน
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1) ความสามารถในการแก้ปัญหา
2) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
3) ความสามารถในการคิด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. แผนภาพความคิดปัญหาการชารุดของกระติกน้าร้อนไฟฟูาอัตโนมัติ
2. ซ่อมแซมกระติกน้าร้อนไฟฟูาอัตโนมัติ
3. รายงาน เรื่อง การซ่อมแซมกระติกน้าร้อนไฟฟูาอัตโนมัติ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
ความสามารถและทักษะ
ประเมินผล
การซ่อมแซมกระติก อธิบายการซ่อมแซม
น้าร้อนไฟฟูาอัตโนมัติ กระติกน้าร้อนไฟฟูา
(K)
การซ่อมแซมกระติก
น้าร้อนไฟฟูาอัตโนมัติ
โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์
และเครื่องมือ
อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย (p)
วินัย(A)

ซ่อมแซมกระติกน้าร้อน
ไฟฟูาอัตโนมัติโดยใช้วัสดุ
อุปกรณ์และเครื่องมือ
อย่างถูกต้องและปลอดภัย

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
แบบประเมิน
เกณฑ์การ
ประเมินผลตาม
สภาพจริง
(Rubrics)
แบบประเมิน
แบบประเมินผล
(Rubrics)

มีความมุ่งมั่นในการทางาน ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
-ความสามารถในการ -ความสามารถในการ
ประเมินสมรรถนะ
แก้ปัญหา
แก้ปัญหา
ผู้เรียน
- ความสามารถใน
-ความสามารถในการใช้
การใช้ทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต
- ความสามารถใน
- ความสามารถในการคิด
การคิด (c)

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ระดับ
2 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินระดับพอใช้

แบบประเมิน

ผ่านเกณฑ์ระดับ
2 ขึ้นไป

ประเมิน
สมรรถนะ
ผู้เรียน

ผ่านเกณฑ์ระดับ
2 ขึ้นไป

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
ถ้านักเรียนจะซ่อมแซมกระติกน้าร้อนไฟฟูาอัตโนมัติด้วยตนเอง ควรระมัดระวังในเรื่องใดบ้าง
2. ให้นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับปัญหาการชารุดของกระติกน้าร้อนไฟฟูาอัตโนมัติที่พบบ่อย
แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
ปัญหาการชารุดของกระติกน้าร้อนไฟฟูาอัตโนมัติที่พบบ่อย คืออะไรบ้าง
(น้าไม่ค่อยร้อน ช่องรินน้าอุดตัน ขอบยางที่ฝาในกระติกน้าร้อนหลุดออกมา)

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
3. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่อง การซ่อมแซมกระติกน้าร้อนไฟฟูาอัตโนมัติ และวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและ
ขั้นตอนการซ่อมแซมกระติกน้าร้อนไฟฟูาอัตโนมัติ แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
เพราะเหตุใดจึงต้องซ่อมแซมกระติกน้าร้อนไฟฟูาอัตโนมัติด้วยตนเอง (ตัวอย่างคาตอบ
ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา)
หลักการสาคัญในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟูาคืออะไร (ตัวอย่างคาตอบ การศึกษาหาสาเหตุการชารุด
ของกระติกน้าร้อนไฟฟูาอัตโนมัติ ซ่อมแซมให้ถูกต้องตามขั้นตอน)
การซ่อมแซมกระติกน้าร้อนไฟฟูาอัตโนมัติต้องมีความรู้เรื่องใดบ้าง (ตัวอย่างคาตอบ การใช้วัสดุ
อุปกรณ์ และเครื่องมือซ่อมแซม ขั้นตอนการซ่อมแซม)
การใช้กระติกน้าร้อนไฟฟูาอัตโนมัติอย่างปลอดภัยมีแนวทางอย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ อ่านคู่มือการใช้
กระติกน้าร้อนไฟฟูาอัตโนมัติให้เข้าใจก่อนการใช้งาน)
นักเรียนจะนาความรู้เรื่องการซ่อมแซมกระติกน้าร้อนไฟฟูาอัตโนมัติไปใช้ประโยชน์อย่างไร (ตัวอย่าง
คาตอบ นามาซ่อมแซมกระติกน้าร้อนไฟฟูาอัตโนมัติภายในบ้านตามขั้นตอนที่ถูกต้อง)
4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันตรวจสอบสภาพการชารุดของกระติกน้าร้อนไฟฟูาอัตโนมัติ
จากนั้นฝึกซ่อมแซมกระติกน้าร้อนไฟฟูาอัตโนมัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง แล้วสรุปขั้นตอนการซ่อมแซมกระติกน้าร้อนไฟฟูา
อัตโนมัติลงในแผนภาพความคิด แล้วนาเสนอหน้าชั้นเรียน พร้อมเขียนเป็นรายงานส่งครู
5. ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายขั้นตอนการซ่อมแซมกระติกน้าร้อนไฟฟูาอัตโนมัติของแต่ละกลุ่ม
ว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องควรปรับเปลี่ยนอย่างไร
กิจกรรมรวบยอด
6. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้
การซ่อมแซมกระติกน้าร้อนไฟฟูา ควรพิจารณาจากลักษณะและสาเหตุของการชารุด เพื่อให้ซ่อมแซม
ได้ถูกต้อง และนากระติกน้าร้อนไฟฟูากลับมาใช้ได้อีกครั้ง
7. ให้นักเรียนทารายงานเรื่อง การซ่อมแซมกระติกน้าร้อนไฟฟูาอัตโนมัติ
กิจกรรมเสนอแนะ
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. กระติกน้าร้อนไฟฟูาอัตโนมัติ
2. เครื่องมือที่ใช้สาหรับซ่อมแซมกระติกน้าร้อนไฟฟูาอัตโนมัติ
3. รายงาน เรื่อง การซ่อมแซมกระติกน้าร้อนไฟฟูาอัตโนมัติ

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
ส่งเสริมให้นักเรียนใฝุเรียนรู้ 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
และตรงตามเปูาหมายมี่
และเหมาะสมกับเวลา
ต้องการวัด
นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง การซ่อมแซมกระติกน้าร้อนไฟฟูา
นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน

8.2 สาหรับผู้เรียน : ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
ความพอประมาณ
-นักเรียนใช้เวลาปฏิบัติ
หลักพอเพียง กิจกรรมได้เหมาะสม

มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
-ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตาม -รู้จักการกวางแผนการ
ขั้นตอนและสาเร็จตาม
ทางานอย่างเป็นระบบให้งาน
เปูาหมาย
ประสบความสาเร็จ

-นักเรียนแบ่งหน้าที่การ
ทางานภายในกลุ่มได้
-แก้ปัญหาในการทางานให้
-ปรับตัวในการทางานกับ
เหมาะสมกับความสามารถ
สาเร็จตามเปูาหมาย
เพื่อนพร้อมรับการ
ของแต่ละคน
เปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขความรู้ นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง การซ่อมแซมกระติกน้าร้อนไฟฟูา
เงื่อนไข
นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน
คุณธรรม
9. การประเมินผลลัพท์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
วัด
ความรู้

ทักษะ

ค่านิยม

อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
ความรู้เกี่ยวกับ
-มีการวางแผนในการทางาน มีความรอบรู้ใน การเรียนรู้สอดคล้อง
การซ่อมแซม
เป็นกระบวนการกลุ่ม
การใช้แหล่ง
กับวิถีชีวิตของนักเรียน
กระติกน้าร้อน
-มีความรู้ในการนาเสนองาน เรียนรู้
ไฟฟูา
นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันการทาใบงาน
-มีทักษะในการใช้ -มีทักษะในการดาเนินชีวิต
-ดารงตนอยู่ในสังคมได้
วัสดุอุปกรณ์อย่าง อย่างพอเพียง
อย่างมีความสุข
ประหยัดและคุ้มค่า -มีทักษะในการแก้ปัญหา
-ปฏิบัติตามข้อตกลง
- เลือกใช้วัสดุ
- มีทักษะในการทางานกลุ่ม
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
อุปกรณ์ได้อย่าง
ข้อบังคับของครอบครัว
เหมาะสม
โรงเรียน และสังคมได้
ตระหนักถึงผลที่
มีความมุ่งมั่นในการทางาน
-มีจิตสานึกในการ -สืบสานอนุรักษ์ภูมิ
เกิดจากการใช้วัสดุ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา ปัญญาท้องถิ่น
ในการอยู่ร่วมกันใน
ท้องถิ่น
-การใช้แหล่งเรียนรู้
ชุมชน
-ใช้ทรัพยากรและ โดยใช้ภูมิปัญญา
สิ่งแวดล้อมอย่าง ท้องถิ่น
ประหยัด

10.ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
( นายกาธร สังข์มา )
ความคิดเห็นของรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………….…………….
( นายสุเชษฐ์ พันธ์หวยพงศ์ )
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...........................................
( นางนิตยา สังข์มา )
ตาแหน่ง ครู

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน

ที่

ความสามารถใน
การคิด

ชื่อ-สกุล

3

เกณฑ์การประเมิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ได้ระดับ 3
ได้ระดับ 2
ได้ระดับ 1

2

1

รายการประเมิน
ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา
3

2

1

ความสามารถ รวม
ในการทักษะ
ชีวิต
3 2 1 9

เกณฑ์การตัดสิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้ประเมิน

ได้
ได้
ได้

7-9
4-6
1-3

สรุปผลการ
ประเมิน

(นางนิตยา สังข์มา)

การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)
การประเมินชิ้นงาน ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)
เรื่อง การบันทึกผลการซ่อมแซมกระติกน้าร้อนไฟฟูาอัตโนมัติ
ระดับคุณภาพ
ประเด็นการประเมิน
4
3
2
1
บันทึกผลการ
บันทึกผลการ
บันทึกผลการ
บันทึกผลการ
บันทึกผลการ
ซ่อมแซม
ซ่อมแซม
ซ่อมแซม
ซ่อมแซม
ซ่อมแซม
กระติกน้าร้อน
กระติกน้าร้อน
กระติกน้าร้อนไฟฟูา กระติกน้าร้อนไฟฟูา กระติกน้าร้อน
ไฟฟูาอัตโนมัติ
ไฟฟูาอัตโนมัติ
อัตโนมัติ
อัตโนมัติ
ไฟฟูาอัตโนมัติได้
ได้สอดคล้องกับ
ได้สอดคล้องกับ
ได้สอดคล้องกับ
แต่ไม่สอดคล้องกับ
หัวข้อที่กาหนดให้ หัวข้อที่กาหนดให้ มี หัวข้อที่กาหนดให้ มี หัวข้อที่กาหนดให้
มีการเชื่อมโยง
การจาแนกข้อมูล
การเขียน
เขียนตามข้อมูลที่อ่าน
ให้เห็นภาพรวม
หรืออธิบายให้เห็น ขยายความ
ไม่มีการอธิบาย
แสดงให้เห็นถึง
ถึงความสัมพันธ์
และยกตัวอย่าง
เพิ่มเติม
ความสัมพันธ์กับ กับตนเองอย่าง
เพิ่มเติมให้เข้าใจง่าย
ตนเองและผู้อื่น
เป็นเหตุเป็นผล

กิจกรรม

การซ่อมแซมกระติกน้าร้อนไฟฟูาอัตโนมัติ
ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) ดังนี้
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
4
3
2
ซ่อมแซมกระติกน้า ซ่อมแซมกระติกน้า ซ่อมแซมกระติกน้า ซ่อมแซมกระติกน้า
ร้อนไฟฟูาอัตโนมัติ ร้อนไฟฟูาอัตโนมัติ ร้อนไฟฟูาอัตโนมัติ ร้อนไฟฟูาอัตโนมัติ
ร่วมกับผู้อื่นในการ ตามที่ตนเองคิด
ตามแบบได้ถูกต้อง
พัฒนาให้เกิด
ขึ้นมาเพื่อให้มี
และมีการดัดแปลง
ประโยชน์ต่อ
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ให้เหมาะสมกับ
ส่วนรวมและ
กว่าแบบอย่าง โดย ตนเอง โดยมีครู
สามารถแก้ไข
มีครูหรือผู้อื่น
หรือผู้อื่นแนะนาบ้าง
ปัญหาในระหว่าง แนะนาบ้าง
การปฏิบัติได้

1
ซ่อมแซมกระติกน้า
ร้อนไฟฟูาอัตโนมัติ
ได้ตามแบบอย่างหรือ
ทาตามที่ครูแนะนา
เท่านั้น

ตราโรงเรีย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 ความรู้เกี่ยวกับการแกะสลักผักและผลไม้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6
รหัส ง 33102 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
หน่ายการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง อาหารวิจิตรด้วยผักและผลไม้แกะสลัก เวลา 1 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการ
จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และ
ลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและ
ครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.4-6/5 มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดารงชีวิต
2. ความคิดรวบยอด
การแกะสลักผักและผลไม้เป็นของใช้ต้องนาความรู้เกี่ยวกับหลักการแกะสลัก วัสดุ อุปกรณ์ ขั้นตอน
การแกะสลักมาประยุกต์ใช้และเก็บรักษาอย่างถูกวิธีเพื่อให้นาผลงานไปใช้หรือจัดแสดงได้อย่างสวยงาม
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
3.1.1 อธิบายความรู้เกี่ยวกับการแกะสลักผักและผลไม้
3.2 ด้านทักษะ (p)
3.2.1 นาความรู้เกี่ยวกับการแกะสลักผักและผลไม้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
3.3.1 ชื่นชมความงามของศิลปะการแกะสลักผักและผลไม้
3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด
3.4.1. ความสามารถในการแก้ปัญหา
3.4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
3.4.3 ความสามารถในการคิด
- ทักษะการวิเคราะห์
- ทักษะการสร้างความรู้
- ทักษะการนาความรู้ไปใช้
-ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา

4.1 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
เทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร : การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
ศิลปะ
: การแกะสลักผักและผลไม้
ภาษาไทย
: การอ่านจับใจความ การพูดแสดงความคิดเห็น
การรายงานหน้าชั้น
4.2 การบูรณาการอาเซียน : ศิลปินแห่งชาติของไทย สาขา การแกะสลัก
5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1 ความรู้ (K)
อธิบายความรู้เกี่ยวกับการแกะสลักผักและผลไม้
5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
3.2.1 นาความรู้เกี่ยวกับการแกะสลักผักและผลไม้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
ความมุ่งมั่นในการทางาน : ความเพียรพยายาม ความอดทน
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1) ความสามารถในการแก้ปัญหา
2) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
3) ความสามารถในการคิด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
แผนภาพความคิดสืบค้นลวดลายและต้นแบบใช้ในการแกะสลักผักและผลไม้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
ความสามารถและทักษะ
ประเมินผล
ความรู้เกี่ยวกับการ ความรู้เกี่ยวกับการ
แกะสลักผักและผลไม้ แกะสลักผักและผลไม้
(K)

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
แบบประเมิน
เกณฑ์การ
ประเมินผลตาม
สภาพจริง
(Rubrics)
ความรู้เกี่ยวกับการ
นาความรู้เกี่ยวกับการ
แบบประเมิน
แบบประเมินผล
แกะสลักผักและผลไม้ แกะสลักผักและผลไม้ไปใช้
(Rubrics)
ไปใช้ประโยชน์อย่าง ประโยชน์อย่างถูกต้อง
ถูกต้อง
และเหมาะสม
และเหมาะสม
(p)

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ระดับ
2 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินระดับพอใช้

วินัย(A)

มีความมุ่งมั่นในการทางาน ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
-ความสามารถในการ -ความสามารถในการ
ประเมินสมรรถนะ
แก้ปัญหา
แก้ปัญหา
ผู้เรียน
- ความสามารถใน
-ความสามารถในการใช้
การใช้ทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต
- ความสามารถใน
- ความสามารถในการคิด
การคิด (c)

แบบประเมิน

ผ่านเกณฑ์ระดับ
2 ขึ้นไป

ประเมิน
สมรรถนะ
ผู้เรียน

ผ่านเกณฑ์ระดับ
2 ขึ้นไป

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
ถ้านักเรียนได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันการแกะสลักผักและผลไม้ นักเรียนจะเลือกผัก
และผลไม้ชนิดใด และแกะสลักลวดลายอะไร
2. ครูนาผลงานการแกะสลักผักและผลไม้มาให้นักเรียนสังเกต แล้วแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
ผลงานการแกะสลักที่นักเรียนเห็น ใช้ผักและผลไม้ชนิดใดบ้าง (ตัวอย่างคาตอบ แตงโม ฟักทอง
แตงกวา มันฝรั่ง)
นักเรียนคิดว่าผักและผลไม้ชนิดใดสามารถนามาแกะสลักได้บ้าง (ตัวอย่างคาตอบ ฟักทอง
แตงกวา มันฝรั่ง มะละกอ)
การแกะสลักผักและผลไม้มีประโยชน์หรือคุณค่าอย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ ทาให้อาหารมีความสวยงาม
และน่ารับประทาน เป็นการรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย)
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
3. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการแกะสลักผักและผลไม้ แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดย
ครูใช้คาถาม ดังนี้
การแกะสลักผักและผลไม้ หมายถึงอะไร (ตัวอย่างคาตอบ การใช้มีดหรือของมีคมต่าง ๆ
ปอก หั่น คว้านเมล็ด แกะ กรีด เจียน เซาะร่อง ตัด แต่ง ดุน ขูดหรือขีดผักและผลไม้ให้เป็นรูปทรงและลวดลาย
ตามต้องการ)
การแกะสลักผักและผลไม้มีความสาคัญอย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ อานวยความสะดวก
ในการรับประทาน โดยใช้วิธีปอก ใช้จัดตกแต่งอาหารให้สวยงามในโอกาสพิเศษ สร้างความสงบและสมาธิ
ให้แก่ผู้แกะสลัก สร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแกะสลักลวดลายใหม่ ๆ สร้างความภูมิใจแก่ตนเอง อนุรักษ์สืบสาน
ศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของไทย )

หลักการแกะสลักผักและผลไม้ (ตัวอย่างคาตอบ เลือกผักและผลไม้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์แกะสลักให้เหมาะสมกับลักษณะงานและใช้มีดแกะสลักเนื้อสเตนเลส อย่างดี จับมีด
แกะสลักให้ถูกต้อง การแกะสลักไม่ควรแกะเนื้อผักและผลไม้ออกมากเกินไป ลวดลายและรูปแบบในการ
แกะสลักควรเลือกให้เหมาะสมกับโอกาสที่จะใช้ เก็บรักษาผักและผลไม้ที่แกะสลักแล้วให้ถูกวิธี)
4. ครูอธิบายเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ดังนี้
นางเพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์-แกะสลักเครื่องสด) พ.ศ. 2552
เป็นผู้นาเสนอศิลปะการแกะสลักผักผลไม้แก่สายตาชาวโลก โดยอบรมถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ ตลอดจนนาเครื่องสดมาตกแต่งในงานเลี้ยงรับรองทูตและราชอาคันตุกะจากต่างประเทศ และเป็นคนแรก
ที่ริเริ่มจัดงานประกวดการแกะสลักผักและผลไม้ในเมืองไทย
5. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันสืบค้นลวดลายและต้นแบบใช้ในการแกะสลักผักและผลไม้ แล้วสรุปความรู้
ลงในแผนภาพความคิด แล้วนาเสนอหน้าชั้นเรียน

ลวดลายและ
ต้ นแบบทีใ่ ช้ ในการ
แกะสลักผักและ
ผลไม้

6. ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายแผนภาพความคิดของแต่ละกลุ่ม ว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่
ถูกต้องควรปรับเปลี่ยนอย่างไร

กิจกรรมรวบยอด
7. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้
การแกะสลักผักและผลไม้เป็นของใช้ต้องนาความรู้เกี่ยวกับหลักการแกะสลัก วัสดุ อุปกรณ์
ขั้นตอนการแกะสลักมาประยุกต์ใช้และเก็บรักษาอย่างถูกวิธีเพื่อให้นาผลงานไปใช้หรือจัดแสดงได้อย่างสวยงาม
กิจกรรมเสนอแนะ
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
ผลงานผักและผลไม้แกะสลัก
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
และประเมินผลได้
เพียงพอกับจุดประสงค์
และเหมาะสมกับเวลา

ครูนาเนื้อหาไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์
กับผู้เรียน

จัดเนื้อหาตรงตาม
หลักสูตรที่กาหนด

ส่งเสริมให้นักเรียนใฝุเรียนรู้
และมีทักษะในการแก้ปัญหา
นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรงในการจัดการเรียนรู้

มีวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

จัดการเรียนรู้ได้จาม
กระบวนการครบถ้วนตามที่
วางแผนไว้
ครูสามารถใช้กระบวนการ
กลุ่มในการจัดการเรียนรู้ได้
ตามขั้นตอน
มีการออกแบบเครื่องมือวัด
และประเมินผลที่สอดคล้อง
กับเนื้อที่ต้องการ

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

เงื่อนไขความรู้

นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการแกะสลักผักและผลไม้

เงื่อนไขคุณธรรม

นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน ความอดทน ความเพียร

8.2 สาหรับผู้เรียน : ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
ความพอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
-นักเรียนใช้เวลาปฏิบัติ
-ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตาม -รู้จักการกวางแผนการ
หลักพอเพียง กิจกรรมได้เหมาะสม
ขั้นตอนและสาเร็จตาม
ทางานอย่างเป็นระบบให้งาน
เปูาหมาย
ประสบความสาเร็จ
-นักเรียนแบ่งหน้าที่การ
ทางานภายในกลุ่มได้
-แก้ปัญหาในการทางานให้
-ปรับตัวในการทางานกับ
เหมาะสมกับความสามารถ
สาเร็จตามเปูาหมาย
เพื่อนพร้อมรับการ
ของแต่ละคน
เปลี่ยนแปลง
นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการแกะสลักผักและผล
เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไข
คุณธรรม

นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน ความอดทน ความเพียร

9. การประเมินผลลัพท์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัด
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
ความรู้
ความรู้เกี่ยวกับ
-มีการวางแผนในการทางาน มีความรอบรู้ใน การเรียนรู้สอดคล้อง
การแกะสลักผัก
เป็นกระบวนการกลุ่ม
การใช้แหล่ง
กับวิถีชีวิตของนักเรียน
และผล
-มีความรู้ในการนาเสนองาน เรียนรู้
นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันการทาใบงาน
ทักษะ
-มีทักษะในการใช้ -มีทักษะในการดาเนินชีวิต
-ดารงตนอยู่ในสังคมได้
วัสดุอุปกรณ์อย่าง อย่างพอเพียง
อย่างมีความสุข
ประหยัดและคุ้มค่า -มีทักษะในการแก้ปัญหา
-ปฏิบัติตามข้อตกลง
- เลือกใช้วัสดุ
- มีทักษะในการทางานกลุ่ม
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
อุปกรณ์ได้อย่าง
ข้อบังคับของครอบครัว
เหมาะสม
โรงเรียน และสังคมได้

ค่านิยม

ตระหนักถึงผลที่
มีความมุ่งมั่นในการทางาน
เกิดจากการใช้วัสดุ ความอดทน ความเพียร
ในการอยู่ร่วมกันใน
ชุมชน

-มีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
-ใช้ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ประหยัด

-สืบสานอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
-การใช้แหล่งเรียนรู้
โดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

10.ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
( นายกาธร สังข์มา )
ความคิดเห็นของรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………….…………….
( นายสุเชษฐ์ พันธ์หวยพงศ์ )
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...........................................
( นางนิตยา สังข์มา )
ตาแหน่ง ครู

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน

ที่

ความสามารถใน
การคิด

ชื่อ-สกุล

3

เกณฑ์การประเมิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ได้ระดับ 3
ได้ระดับ 2
ได้ระดับ 1

2

1

รายการประเมิน
ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา
3

2

1

ความสามารถ รวม
ในการทักษะ
ชีวิต
3 2 1 9

เกณฑ์การตัดสิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้ประเมิน
( นางนิตยา สังข์มา)

ได้
ได้
ได้

7-9
4-6
1-3

สรุปผลการ
ประเมิน

ตราโรงเรีย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 การแกะสลักผักและผลไม้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6
รหัส ง 33102 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
หน่ายการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง อาหารวิจิตรด้วยผักและผลไม้แกะสลัก เวลา 1 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการ
จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และ
ลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและ
ครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.4-6/6 มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทางาน
2. ความคิดรวบยอด
การแกะสลักผักและผลไม้เป็นของใช้ต้องนาความรู้เกี่ยวกับหลักการแกะสลัก วัสดุ อุปกรณ์
ขั้นตอนการแกะสลักมาประยุกต์ใช้และเก็บรักษาอย่างถูกวิธีเพื่อให้นาผลงานไปใช้หรือจัดแสดงได้อย่างสวยงาม
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
3.1.1 ขั้นตอนวิธีการแกะสลักผักและผลไม้
3.2.2 ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการแกะสลักผักและผลไม้ได้อย่างถูกต้อง
3.2 ด้านทักษะ (p)
3.2.1 การแกะสลักผักและผลไม้เป็นของใช้
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
3.3.1 ความมุ่งมั่นในการทางาน
3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด
3.4.1. ความสามารถในการแก้ปัญหา
3.4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
3.4.3 ความสามารถในการคิด
- ทักษะการวิเคราะห์
- ทักษะการสร้างความรู้
- ทักษะการนาความรู้ไปใช้
- ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา

4. การบูรณาการ
4.1 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
เทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร : การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
ศิลปะ
: การแกะสลักผักและผลไม้
ภาษาไทย
: การอ่านจับใจความ การพูดแสดงความคิดเห็น
การรายงานหน้าชั้น
4.2 การบูรณาการอาเซียน : 5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1 ความรู้ (K)
5.1.1 อธิบายขั้นตอนวิธีการแกะสลักผักและผลไม้
5.1.2 ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการแกะสลักผักและผลไม้ได้อย่างถูกต้อง
5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
5.2.1 การแกะสลักผักและผลไม้เป็นของใช้
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
5.3.1 ความมุ่งมั่นในการทางาน : ความเพียรพยายาม ความอดทน
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.4.1 ความสามารถในการแก้ปัญหา
5.4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5.4.3 ความสามารถในการคิด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. การแกะสลักผักและผลไม้
2. ชิ้นงาน เรื่อง บันทึกผลการแกะสลักผักและผลไม้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
วิธีการวัดและประเมินผล
ความสามารถและทักษะ
ประเมินผล
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
ขั้นตอนและวิธีการ ขั้นตอนและวิธีการ
แบบประเมิน
เกณฑ์การ
แกะสลักผักและผลไม้ แกะสลักผักและผลไม้
ประเมินผลตาม
ใช้วัสดุอุปกรณ์
สภาพจริง
(K)
(Rubrics)
แกะสลักผักและผลไม้ นาความรู้เกี่ยวกับการ
แบบประเมิน
แบบประเมินผล
ได้อย่างสวยงาม (p) แกะสลักผักและผลไม้ไปใช้
(Rubrics)
แกะสลักผักและผลไม้ได้
อย่างสวยงาม
วินัย(A)
มีความมุ่งมั่นในการทางาน ประเมินคุณลักษณะ แบบประเมิน
อันพึงประสงค์

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ระดับ
2 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินระดับพอใช้
ผ่านเกณฑ์ระดับ
2 ขึ้นไป

-ความสามารถในการ
แก้ปัญหา
- ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต
- ความสามารถใน
การคิด (c)

-ความสามารถในการ
แก้ปัญหา
-ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต
- ความสามารถในการคิด

ประเมินสมรรถนะ
ผู้เรียน

ประเมิน
สมรรถนะ
ผู้เรียน

ผ่านเกณฑ์ระดับ
2 ขึ้นไป

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
ถ้านักเรียนต้องการแกะสลักผักและผลไม้ให้กับแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ นักเรียนจะเลือกผัก
และผลไม้ชนิดใด และแกะสลักเป็นรูปอะไร เพราะอะไร
2. ให้นักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการแกะสลักผักและผลไม้ แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถาม
ดังนี้
นักเรียนเคยแกะสลักผักและผลไม้หรือไม่ (ตัวอย่างคาตอบ เคย/ไม่เคย)
นักเรียนใช้ผักและผลไม้ชนิดใดในการแกะสลัก (ตัวอย่างคาตอบ ฟักทอง แตงโม แตงกวา)
ถ้านักเรียนต้องการแกะสลักผักและผลไม้เป็นของใช้นักเรียนจะแกะสลักเป็นรูปอะไร
(ตอบตามประสบการณ์ของนักเรียน)
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
3. ให้นักเรียนศึกษาขั้นตอนการแกะสลักผักและผลไม้ แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
การแกะสลักผักและผลไม้มีขั้นตอนอย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ เตรียมผักและผลไม้ที่จะนามาแกะสลัก
ออกแบบลวดลายที่จะแกะสลักลงบนผักและผลไม้ ร่างลวดลายที่จะแกะลงบนผิวผักและผลไม้ ใช้มีดแกะสลักแกะสลักผัก
และผลไม้ตามที่ร่างลวดลายไว้)
จากนั้นให้นักเรียนเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะสลักผักและผลไม้ และเตรียมสถานที่ที่จะใช้ในการแกะสลัก
ผักและผลไม้
4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันแกะสลักผอบฟักทอง และกระเช้าแตงโมอย่างละ 1 ชิ้น แล้วนาเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียน
5. ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายการแกะสลักผักและผลไม้ของแต่ละกลุ่ม ว่าถูกต้องหรือไม่
ถ้าไม่ถูกต้อง ควรปรับเปลี่ยนอย่างไร

กิจกรรมรวบยอด
6. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้
การแกะสลักผักและผลไม้สามารถทาได้โดยเตรียมผักและผลไม้ออกแบบลวดลาย ร่างลวดลาย
ที่ออกแบบผักและผลไม้ แล้วแกะสลักตามแบบ เมื่อได้ผลไม้แกะสลักแล้ว ถ้าจะใช้ทันทีต้องแช่น้าเย็นจัดก่อนนาไปใช้
แต่ถ้ายังไม่ใช้ให้ใช้ผ้าขาวบางชุบน้าคลุม หรือเก็บในกล่องพลาสติกมีฝาปิด แยกชนิดของชิ้นงาน
7. ให้นักเรียนทาใบงาน เรื่อง บันทึกผลการแกะสลักผักและผลไม้
กิจกรรมเสนอแนะ
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ผักและผลไม้แกะสลัก
2. วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการแกะสลัก
3. ชิ้นงาน เรื่อง บันทึกผลการแกะสลักผักและผลไม้
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
แบ่งกลุ่มพอดีกับจานวน
นักเรียน
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
และเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง

ครูนาเนื้อหาไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์
กับผู้เรียน

จัดเนื้อหาตรงตาม
หลักสูตรที่กาหนด

ส่งเสริมให้นักเรียนใฝุเรียนรู้
และมีทักษะในการแก้ปัญหา
นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรงในการจัดการเรียนรู้

มีวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

จัดการเรียนรู้ได้จาม
กระบวนการครบถ้วนตามที่
วางแผนไว้
ครูสามารถใช้กระบวนการ
กลุ่มในการจัดการเรียนรู้ได้
ตามขั้นตอน

จัดเตรียมใบงาน ใบความรู้
ช่วยให้การเรียนการสอน
เกิดประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ได้
ครอบคลุมการเรียนรู้ที่
กาหนดไว้
นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และแสดงศักยภาพของ
ตนเองเพื่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจ

การประเมินผล

เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม

มีการออกแบบการวัด
มีการออกแบบเครื่องมือวัด
มีการวัดและประเมินผล
และประเมินผลได้
และประเมินผลที่สอดคล้อง ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ
เพียงพอกับจุดประสงค์ กับเนื้อที่ต้องการ
และตรงตามเปูาหมายมี่
และเหมาะสมกับเวลา
ต้องการวัด
นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง ขั้นตอนวิธีการแกะสลักผักและผลไม้
และใช้วัสดุอุปกรณ์ในการแกะสลักผักและผลไม้ได้อย่างถูกต้อง
นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน ความอดทน ความเพียร

8.2 สาหรับผู้เรียน : ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
ความพอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
-นักเรียนใช้เวลาปฏิบัติ
-ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตาม -รู้จักการกวางแผนการ
หลักพอเพียง กิจกรรมได้เหมาะสม
ขั้นตอนและสาเร็จตาม
ทางานอย่างเป็นระบบให้งาน
เปูาหมาย
ประสบความสาเร็จ
-นักเรียนแบ่งหน้าที่การ
ทางานภายในกลุ่มได้
-แก้ปัญหาในการทางานให้
-ปรับตัวในการทางานกับ
เหมาะสมกับความสามารถ
สาเร็จตามเปูาหมาย
เพื่อนพร้อมรับการ
ของแต่ละคน
เปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขความรู้ นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการแกะสลักผักและผล
เงื่อนไข
คุณธรรม

นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน ความอดทน ความเพียร

1. การประเมินผลลัพท์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
วัด
ความรู้

ทักษะ

อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
ขั้นตอนวิธีการ
-มีการวางแผนในการทางาน มีความรอบรู้ใน การเรียนรู้สอดคล้อง
แกะสลักผักและ
เป็นกระบวนการกลุ่ม
การใช้แหล่ง
กับวิถีชีวิตของนักเรียน
ผลไม้
-มีความรู้ในการนาเสนองาน เรียนรู้
นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันการทาใบงาน
-มีทักษะในการใช้ -มีทักษะในการดาเนินชีวิต
-ดารงตนอยู่ในสังคมได้
วัสดุอุปกรณ์อย่าง อย่างพอเพียง
อย่างมีความสุข
ประหยัดและคุ้มค่า -มีทักษะในการแก้ปัญหา
-ปฏิบัติตามข้อตกลง
- เลือกใช้วัสดุ
- มีทักษะในการทางานกลุ่ม
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
อุปกรณ์ได้อย่าง
ข้อบังคับของครอบครัว
เหมาะสม
โรงเรียน และสังคมได้

ค่านิยม

ตระหนักถึงผลที่
มีความมุ่งมั่นในการทางาน
เกิดจากการใช้วัสดุ ความอดทน ความเพียร
ในการอยู่ร่วมกันใน
ชุมชน

-มีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
-ใช้ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ประหยัด

-สืบสานอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
-การใช้แหล่งเรียนรู้
โดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

10.ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
( นายกาธร สังข์มา )
ความคิดเห็นของรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………….…………….
( นายสุเชษฐ์ พันธ์หวยพงศ์ )
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...........................................
( นางนิตยา สังข์มา )
ตาแหน่ง ครู

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน

ที่

ความสามารถใน
การคิด

ชื่อ-สกุล

3

เกณฑ์การประเมิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ได้ระดับ 3
ได้ระดับ 2
ได้ระดับ 1

2

1

รายการประเมิน
ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา
3

2

1

ความสามารถ รวม
ในการทักษะ
ชีวิต
3 2 1 9

เกณฑ์การตัดสิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้ประเมิน

ได้
ได้
ได้

7-9
4-6
1-3

สรุปผลการ
ประเมิน

(นางนิตยา สังข์มา)
ใบงาน เรื่อง การบันทึกผลการแกะสลักผักและผลไม้
ให้นักเรียนบันทึกผลการแกะสลักผักและผลไม้ ลงในแบบบันทึก
แบบบันทึก
1. นักเรียนนาผักและผลไม้ชนิดใดมาแกะสลัก
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. นักเรียนจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการแกะสลักผักและผลไม้อย่างไร
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. นักเรียนมีวิธีการและขั้นตอนในการแกะสลักผักและผลไม้อย่างไร
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. นักเรียนพบปัญหา/อุปสรรค อะไรบ้าง และแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. นักเรียนมีวิธีการในการพัฒนาการแกะสลักผักและผลไม้ได้อย่างไร
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)
การประเมินชิ้นงาน ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)
เรื่อง บันทึกผลการแกะสลักผักและผลไม้
ระดับคุณภาพ
ประเด็นการประเมิน
4
3
2
1
บันทึกผล
บันทึกผล
บันทึกผล
บันทึกผล
บันทึกผล
การแกะสลักผัก
การแกะสลักผัก
การแกะสลักผักและ การแกะสลักผักและ การแกะสลักผัก
และผลไม้
และผลไม้
ผลไม้
ผลไม้
และผลไม้ได้
ได้สอดคล้องกับ
ได้สอดคล้องกับ
ได้สอดคล้องกับหัวข้อ แต่ไม่สอดคล้องกับ
หัวข้อที่กาหนดให้
หัวข้อที่กาหนดให้ มี ที่กาหนดให้
หัวข้อที่กาหนดให้
มีการเชื่อมโยงให้เห็น การจาแนกข้อมูล
มีการเขียนขยายความ เขียนตามข้อมูลที่อ่าน
ภาพรวม
หรืออธิบายให้เห็น และยกตัวอย่าง
ไม่มีการอธิบาย
แสดงให้เห็นถึง
ถึงความสัมพันธ์กับ เพิ่มเติมให้เข้าใจง่าย เพิ่มเติม
ความสัมพันธ์กับ
ตนเองอย่าง
ตนเองและผู้อื่น
เป็นเหตุเป็นผล

กิจกรรม

การแกะสลักผอบฟักทอง และกระเช้าแตงโมอย่างละ 1 ชิ้น
ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) ดังนี้
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
4
3
2
แกะสลักผอบ
แกะสลักผอบ
แกะสลักผอบ
แกะสลักผอบ
ฟักทอง และ
ฟักทอง
ฟักทอง
ฟักทอง
กระเช้าแตงโมอย่าง และกระเช้าแตงโม และกระเช้าแตงโม และกระเช้าแตงโม
ละ 1 ชิ้น
อย่างละ 1 ชิ้น
อย่างละ 1 ชิ้น
อย่างละ 1 ชิ้น
ร่วมกับผู้อื่นในการ ตามที่ตนเองคิด
ตามแบบได้ถูกต้อง
พัฒนาให้เกิด
ขึ้นมาเพื่อให้มี
และมีการดัดแปลง
ประโยชน์ต่อ
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ให้เหมาะสมกับ
ส่วนรวมและ
กว่าแบบอย่าง
ตนเอง โดยมีครู
สามารถแก้ไข
โดยมีครูหรือผู้อื่น
หรือผู้อื่นแนะนาบ้าง
ปัญหาในระหว่าง แนะนาบ้าง
การปฏิบัติได้

1
แกะสลักผอบ
ฟักทอง
และกระเช้าแตงโม
อย่างละ 1 ชิ้น
ได้ตามแบบอย่าง
หรือทาตามที่ครู
แนะนาเท่านั้น

ตราโรงเรีย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6
รหัส ง 33101 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
หน่ายการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง เลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์ เวลา 1 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการ
จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และ
ลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและ
ครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.4-6/6 มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทางาน
2. ความคิดรวบยอด
การเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์ช่วยทาให้ผู้เลี้ยงเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีอาหารบริโภคในครัวเรือน
มีรายได้มาใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน สร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
3.1.1 อธิบายความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์
3.2 ด้านทักษะ (p)
3.2.1 สารวจการขายผลิตภัณฑ์สัตว์ในตลาดชุมชน
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
3.3.1 เห็นประโยชน์และความสาคัญของการเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์
3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด
3.4.1. ความสามารถในการแก้ปัญหา
3.4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
3.4.3 ความสามารถในการคิด
- ทักษะการวิเคราะห์
- ทักษะการสร้างความรู้
- ทักษะการนาความรู้ไปใช้
- ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา

4. การบูรณาการ
4.1 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
วิทยาศาสตร์ : การเจริญเติบโตของสัตว์
สุขศึกษา : อันตรายจากการปฏิบัติงาน
: ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
4.2 การบูรณาการอาเซียน : การเลี้ยงสัตว์ในประเทศเวียตนาม
5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1 ความรู้ (K)
5.1.1 ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์
1) ความหมายของการเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์
2) ความสาคัญของการเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์
3) คุณลักษณะทั่วไปของผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์
4) แนวทางการเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์
5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
5.2.1 เห็นประโยชน์และความสาคัญของการเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
5.3.1 ความซื่อสัตย์สุจริต
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.4.1 ความสามารถในการแก้ปัญหา
5.4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5.4.3 ความสามารถในการคิด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
การสารวจการขายผลิตภัณฑ์สัตว์ในตลาดชุมชน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
ความสามารถและทักษะ
ประเมินผล
ความรู้เกี่ยวกับการ ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยง
เลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์ สัตว์เชิงพาณิชย์
(K)
สารวจการขาย
ผลิตภัณฑ์สัตว์ใน
ตลาดชุมชน(p)

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
แบบประเมิน
เกณฑ์การ
ประเมินผลตาม
สภาพจริง
(Rubrics)
สารวจการขายผลิตภัณฑ์ แบบประเมิน
แบบประเมินผล
สัตว์ในตลาดชุมชน
(Rubrics)

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ระดับ
2 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินระดับพอใช้

วินัย(A)

ความซื่อสัตย์สุจริต

-ความสามารถในการ
แก้ปัญหา
- ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต
- ความสามารถใน
การคิด (c)

-ความสามารถในการ
แก้ปัญหา
-ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต
- ความสามารถในการคิด

ประเมินคุณลักษณะ แบบประเมิน
อันพึงประสงค์
ประเมินสมรรถนะ ประเมิน
ผู้เรียน
สมรรถนะ
ผู้เรียน

ผ่านเกณฑ์ระดับ
2 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ระดับ
2 ขึ้นไป

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
ถ้านักเรียนต้องการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพ จะเลือกเลี้ยงสัตว์ชนิดใด เพราะอะไร
2. ครูร่วมสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสัตว์เศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
ในปัจจุบันเกษตรกรนิยมเลี้ยงสัตว์ชนิดใดเป็นอาชีพบ้าง (ตัวอย่างคาตอบ สุกร ไก่ เป็ด โคเนื้อ โคนม)
การเลี้ยงสัตว์มีประโยชน์และความสาคัญอย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ เลี้ยงไว้เพื่อบริโภค
และจาหน่าย เป็นอาชีพของคนในท้องถิ่น)
ถ้าต้องการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพ นักเรียนควรมีความรู้เรื่องใดบ้าง (ตัวอย่างคาตอบ การสร้าง
โรงเลี้ยง การคัดเลือกพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ การตลาด)
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
3. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์ แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดย
ครูใช้คาถาม ดังนี้
การเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์มีความหมายว่าอย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ การเลี้ยงสัตว์แล้วนาผลผลิต
ที่ได้ไปจาหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้เลี้ยง โดยผู้เลี้ยงจะต้องมีความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์เป็นอย่างดี เข้าใจ
หลักการตลาด สามารถบริหารกิจการ และจัดจาหน่ายได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้การเลี้ยงสัตว์มีกาไร ไม่ขาดทุน)
การเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์มีความสาคัญทางด้านใดบ้าง (ตัวอย่างคาตอบ ด้านการดารงชีวิต
และครอบครัว ด้านอาชีพ)
คุณลักษณะทั่วไปของผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์ ควรเป็นอย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ
มีความรู้เกี่ยวกับสัตว์ที่จะเลี้ยงเพื่อจาหน่ายเป็นอย่างดี มีทัศนคติที่ดีต่อการเลี้ยงสัตว์ มีความอดทน
ขยันหมั่นเพียร มีความรู้เกี่ยวกับการทาธุรกิจ มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค)
การเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์ควรมีแนวทางอย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ สารวจความต้องการ
ของตลาด ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสัตว์ที่ต้องการเลี้ยง วางแผนการเลี้ยงสัตว์ จัดหาพันธุ์สัตว์มาเลี้ยง เลี้ยงด้วย
ความเอาใจใส่ จัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย จัดการผลผลิตอย่างมืออาชีพ ขนส่งอย่างปลอดภัย จาหน่ายผลผลิต
โดยหาสถานที่จาหน่ายที่เหมาะสม เพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์เลี้ยง
ที่จาหน่าย)

4. ครูอธิบายเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ดังนี้
เจ้าหน้าที่สภาการจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ASC) จะช่วยให้เกษตรกรในประเทศเวียดนาม
เลี้ยงปลาดุกโดยให้ความช่วยเหลือในด้านค่าใช้จ่าย และช่วยเหลือทางด้านเทคนิคให้ได้มาตรฐานในการเลี้ยง
ปลาอย่างยั่งยืน และช่วยในการสร้างอุตสาหกรรมปลาที่แข็งแกร่งในประเทศเวียดนาม
5. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันสารวจการขายผลิตภัณฑ์สัตว์ในตลาดชุมชน แล้ววิเคราะห์
ว่าควรเลี้ยงสัตว์ประเภทใดเพื่อจาหน่าย พร้อมบอกเหตุผลประกอบหน้าชั้นเรียน
6. ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายการสารวจการขายผลิตภัณฑ์สัตว์ในตลาดชุมชน ว่า
เหมาะสมหรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสมควรปรับเปลี่ยนอย่างไร
กิจกรรมรวบยอด
7. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้
การเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์ หมายถึง การเลี้ยงสัตว์ แล้วนาผลผลิตที่ได้ไปจาหน่ายเพื่อสร้างรายได้
ให้แก่ผู้เลี้ยง โดยผู้เลี้ยงจะต้องมีความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์เป็นอย่างดี เข้าใจหลักการตลาด สามารถบริหาร
กิจการ และจัดจาหน่ายได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้การเลี้ยงสัตว์มีกาไร ไม่ขาดทุน
กิจกรรมเสนอแนะ
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
8. การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 สาหรับครูผู้สอนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้
3 ห่วง
ความพอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
ประเด็น
เนื้อหา

แหล่งเรียนรู้
สื่อ/อุปกรณ์

จัดเนื้อหาและจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดความสามารถของ
ผู้เรียน
กาหนดภาระงาน
เหมาะสมกับตัวชี้วัด
จัดเตรียมใบงาน ใบ
ความรู้ที่เหมาะสมกับ
เนื้อหา

ครูนาเนื้อหาไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์
กับผู้เรียน

จัดเนื้อหาตรงตาม
หลักสูตรที่กาหนด

ส่งเสริมให้นักเรียนใฝุเรียนรู้
และมีทักษะในการแก้ปัญหา
นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรงในการจัดการเรียนรู้

มีวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
จัดเตรียมใบงาน ใบความรู้
ช่วยให้การเรียนการสอน
เกิดประสิทธิภาพ

เวลา
การจัดกิจกรรม

การประเมินผล

เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม

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
และตรงตามเปูาหมายมี่
และเหมาะสมกับเวลา
ต้องการวัด
นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์
ความซื่อสัตย์สุจริต

8.2 สาหรับผู้เรียน : ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
ความพอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
-นักเรียนใช้เวลาปฏิบัติ
-ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตาม -รู้จักการกวางแผนการ
หลักพอเพียง กิจกรรมได้เหมาะสม
ขั้นตอนและสาเร็จตาม
ทางานอย่างเป็นระบบให้งาน
เปูาหมาย
ประสบความสาเร็จ
-นักเรียนแบ่งหน้าที่การ
ทางานภายในกลุ่มได้
-แก้ปัญหาในการทางานให้
-ปรับตัวในการทางานกับ
เหมาะสมกับความสามารถ
สาเร็จตามเปูาหมาย
เพื่อนพร้อมรับการ
ของแต่ละคน
เปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขความรู้ นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการแกะสลักผักและผล
เงื่อนไข
คุณธรรม

นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต

9. การประเมินผลลัพท์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัด
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
ความรู้
ความรู้เกี่ยวกับการ -มีการวางแผนในการทางาน มีความรอบรู้ใน การเรียนรู้สอดคล้อง
เลี้ยงสัตว์เชิง
เป็นกระบวนการกลุ่ม
การใช้แหล่ง
กับวิถีชีวิตของนักเรียน
พาณิชย์
-มีความรู้ในการนาเสนองาน เรียนรู้
นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันการทาใบงาน

ทักษะ

ค่านิยม

-มีทักษะในการใช้
วัสดุอุปกรณ์อย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า
- เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ได้อย่าง
เหมาะสม
ตระหนักถึงผลที่
เกิดจากการใช้วัสดุ
ในการอยู่ร่วม

-มีทักษะในการดาเนินชีวิต
อย่างพอเพียง
-มีทักษะในการแก้ปัญหา
- มีทักษะในการทางานกลุ่ม
มีความมุ่งมั่นในการทางาน
ความอดทน ความเพียร

-

-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 พันธ์หวยพงศ์ )
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...........................................
( นางนิตยา สังข์มา )
ตาแหน่ง ครู

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน

ที่

ความสามารถใน
การคิด

ชื่อ-สกุล

3

เกณฑ์การประเมิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ได้ระดับ 3
ได้ระดับ 2
ได้ระดับ 1

2

1

รายการประเมิน
ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา
3

2

1

ความสามารถ รวม
ในการทักษะ
ชีวิต
3 2 1
9

เกณฑ์การตัดสิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้ประเมิน
(นางนิตยา สังข์มา)

ได้
ได้
ได้

7-9
4-6
1-3

สรุปผลการ
ประเมิน

ตราโรงเรีย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเชิงพาณิชย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6
รหัส ง 33102 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
หน่ายการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง เลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์ เวลา 1 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการ
จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และ
ลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและ
ครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.4-6/6 มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทางาน
2. ความคิดรวบยอด
การเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์ช่วยทาให้ผู้เลี้ยงเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีอาหารบริโภคในครัวเรือน
มีรายได้มาใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน สร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
3.1.1 อธิบายขั้นตอนวิธีการเตรียมพร้อมในการเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์
3.2 ด้านทักษะ (p)
3.2.1 เลือกพันธุ์ไก่พื้นเมืองเชิงพาณิชย์ (หรือสัตว์ชนิดอื่นที่เหมาะสมจะเลี้ยงในท้องถิ่น
ของตนเอง)
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
3.3.1 เห็นประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์
3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด
3.4.1. ความสามารถในการแก้ปัญหา
3.4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
3.4.3 ความสามารถในการคิด
- ทักษะการวิเคราะห์
- ทักษะการสร้างความรู้
- ทักษะการนาความรู้ไปใช้
- ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา

4. การบูรณาการ
4.1 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
วิทยาศาสตร์ : การเจริญเติบโตของสัตว์
สุขศึกษา : อันตรายจากการปฏิบัติงาน
: ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
4.2 การบูรณาการอาเซียน : การเลี้ยงสัตว์ในประเทศเวียดนาม
5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1 ความรู้ (K)
5.1.1 การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเชิงพาณิชย์
5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
5.2.1 เห็นประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
5.3.1 ซื่อสัตย์สุจริต
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.4.1 ความสามารถในการแก้ปัญหา
5.4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5.4.3 ความสามารถในการคิด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
เลือกพันธุ์ไก่พื้นเมืองเชิงพาณิชย์ (หรือสัตว์ชนิดอื่นที่เหมาะสมจะเลี้ยงในท้องถิ่นของตนเอง)
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
ความสามารถและทักษะ
ประเมินผล
การเลี้ยงไก่เชิง
การเลี้ยงไก่เชิงพาณิชย์
พาณิชย์ (K)
การเลือกพันธุ์ไก่
พื้นเมืองเชิงพาณิชย์
(p)
วินัย(A)

เลือกพันธุ์ไก่พื้นเมืองเชิง
พาณิชย์
ความซื่อสัตย์สุจริต

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
แบบประเมิน
เกณฑ์การ
ประเมินผลตาม
สภาพจริง
(Rubrics)
แบบประเมิน
แบบประเมินผล
(Rubrics)
ประเมินคุณลักษณะ แบบประเมิน
อันพึงประสงค์

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ระดับ
2 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินระดับพอใช้
ผ่านเกณฑ์ระดับ
2 ขึ้นไป

-ความสามารถในการ
แก้ปัญหา
- ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต
- ความสามารถใน
การคิด (c)

-ความสามารถในการ
แก้ปัญหา
-ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต
- ความสามารถในการคิด

ประเมินสมรรถนะ
ผู้เรียน

ประเมิน
สมรรถนะ
ผู้เรียน

ผ่านเกณฑ์ระดับ
2 ขึ้นไป

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
ถ้านักเรียนต้องการเลี้ยงไก่เชิงพาณิชย์ จะเริ่มต้นอย่างไร
2. ให้นักเรียนทบทวนความรู้เกี่ยวกับ คุณลักษณะทั่วไปของผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์
และแนวทางการเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์ โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
เพราะเหตุใดการเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์จึงต้องใช้ความอดทนและความขยันหมั่นเพียร
ในการเลี้ยง (ตัวอย่างคาตอบ การเลี้ยงสัตว์ ผู้เลี้ยงต้องคอยดูแลเอาใจใส่สัตว์ที่เลี้ยงอยู่เสมอ และต้องรอคอยเพื่อให้สัตว์
ที่เลี้ยงเจริญเติบโตจนให้ผลผลิต)
การทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย ในการเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์มีความสาคัญอย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนเลี้ยงสัตว์ให้ได้กาไรและไม่ขาดทุน)
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันศึกษาเนื้อหาเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเชิงพาณิชย์
โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
การเลี้ยงไก่พื้นเมืองมีประโยชน์ต่อการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ
ได้อาหารประเภทโปรตีนจากเนื้อและไข่ไก่ไว้บริโภค ประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารเลี้ยงไก่ได้ สร้างอาชีพ
และสร้างรายได้จากการขายลูกไก่ เนื้อไก่)
การเลือกสถานที่เลี้ยงไก่พื้นเมือง มีข้อควรพิจารณาอย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ ควรเป็นที่เนิน
และเป็นที่ระบายน้าได้ดี ใกล้แหล่งน้าจืด สถานที่ที่จะเลี้ยงไก่พื้นเมืองไม่ควรเป็นที่ที่เคยมีโรคระบาดมาก่อน
อยู่ห่างจากแหล่งชุมชนพอสมควร อยู่ใกล้เส้นทางคมนาคม บริเวณที่เลี้ยงไก่ควรมีต้นไม้เพื่อบังแดดในตอนกลางวัน ต้อง
ไม่ไกลจากบ้านพักอาศัยของผู้เลี้ยง ปลอดภัยจากขโมยและสัตว์ต่าง ๆ)
4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันเลือกพันธุ์ไก่พื้นเมืองเชิงพาณิชย์ (หรือสัตว์ชนิดอื่นที่เหมาะสมจะเลี้ยง
ในท้องถิ่นของตนเอง) โดยทารายงานสรุปร่วมกันเตรียมโรงเรือน วัสดุ และอุปกรณ์ ในการเลี้ยง
5. ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายการเลือกพันธุ์ไก่พื้นเมืองเชิงพาณิชย์ (หรือสัตว์ชนิดอื่น
ที่เหมาะสมจะเลี้ยงในท้องถิ่นของตนเอง) ว่าเหมาะสมหรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสมควรปรับเปลี่ยนอย่างไร

กิจกรรมรวบยอด
6. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้
การเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์ช่วยทาให้ผู้เลี้ยงเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีอาหารบริโภคในครัวเรือน
มีรายได้มาใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน สร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน
กิจกรรมเสนอแนะ
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
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
และประเมินผลได้
เพียงพอกับจุดประสงค์
และเหมาะสมกับเวลา

ครูนาเนื้อหาไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์
กับผู้เรียน

จัดเนื้อหาตรงตาม
หลักสูตรที่กาหนด

ส่งเสริมให้นักเรียนใฝุเรียนรู้
และมีทักษะในการแก้ปัญหา
นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรงในการจัดการเรียนรู้

มีวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

จัดการเรียนรู้ได้จาม
กระบวนการครบถ้วนตามที่
วางแผนไว้
ครูสามารถใช้กระบวนการ
กลุ่มในการจัดการเรียนรู้ได้
ตามขั้นตอน
มีการออกแบบเครื่องมือวัด
และประเมินผลที่สอดคล้อง
กับเนื้อที่ต้องการ

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

เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม

นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง การเลี้ยงไก่เชิงพาณิชย์ การเลือกพันธุ์ไก่พื้นเมือง
เชิงพาณิชย์
ความซื่อสัตย์สุจริต

8.2 สาหรับผู้เรียน : ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
ความพอประมาณ
-นักเรียนใช้เวลาปฏิบัติ
หลักพอเพียง กิจกรรมได้เหมาะสม

มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
-ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตาม -รู้จักการกวางแผนการ
ขั้นตอนและสาเร็จตาม
ทางานอย่างเป็นระบบให้งาน
เปูาหมาย
ประสบความสาเร็จ

-นักเรียนแบ่งหน้าที่การ
ทางานภายในกลุ่มได้
-แก้ปัญหาในการทางานให้
-ปรับตัวในการทางานกับ
เหมาะสมกับความสามารถ
สาเร็จตามเปูาหมาย
เพื่อนพร้อมรับการ
ของแต่ละคน
เปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขความรู้ นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการแกะสลักผักและผล
เงื่อนไข
คุณธรรม

นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต

9. การประเมินผลลัพท์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
วัด
ความรู้

ทักษะ

อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
ความรู้เกี่ยวกับการ -มีการวางแผนในการทางาน มีความรอบรู้ใน การเรียนรู้สอดคล้อง
เลี้ยงสัตว์เชิง
เป็นกระบวนการกลุ่ม
การใช้แหล่ง
กับวิถีชีวิตของนักเรียน
พาณิชย์
-มีความรู้ในการนาเสนองาน เรียนรู้
นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันการทาใบงาน
-มีทักษะในการใช้ -มีทักษะในการดาเนินชีวิต
มีทักษะในการใช้ -ดารงตนอยู่ในสังคมได้
วัสดุอุปกรณ์อย่าง อย่างพอเพียง
ทรัพยากร
อย่างมีความสุข
ประหยัดและคุ้มค่า -มีทักษะในการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมให้ -ปฏิบัติตามข้อตกลง
- เลือกใช้วัสดุ
- มีทักษะในการทางานกลุ่ม
คุ้มค่า
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
อุปกรณ์ได้อย่าง
ข้อบังคับของครอบครัว
เหมาะสม
โรงเรียน และสังคมได้

ค่านิยม

ตระหนักถึงผลที่
มีความมุ่งมั่นในการทางาน
เกิดจากการใช้วัสดุ ความอดทน ความเพียร
ในการอยู่ร่วม

-มีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
-ใช้ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ประหยัด

-สืบสานอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
-การใช้แหล่งเรียนรู้
โดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

10.ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
( นายกาธร สังข์มา )
ความคิดเห็นของรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………….…………….
( นายสุเชษฐ์ พันธ์หวยพงศ์ )
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...........................................
( นางนิตยา สังข์มา )
ตาแหน่ง ครู

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน

ที่

รายการประเมิน
ความสามารถใน ความสามารถ ความสามาร รวม สรุปผลการ
ประเมิน
การคิด
ในการ
ถในการ
แก้ปัญหา
ทักษะชีวิต
3 2 1 3 2 1 3 2 1 9

ชื่อ-สกุล

เกณฑ์การประเมิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ได้ระดับ 3
ได้ระดับ 2
ได้ระดับ 1

เกณฑ์การตัดสิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้ประเมิน
(นางนิตยา สังข์มา)

ได้
ได้
ได้

7-9
4-6
1-3

ตราโรงเรีย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6
รหัส ง 33102 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
หน่ายการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี เวลา 1 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการ
จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และ
ลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและ
ครอบครัว
ง 2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้
หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต
สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.4-6/7 ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการทางานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ง 2.1 ม.4-6/3 สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายและแบบจาลองเพื่อนาไปสู่การสร้างชิ้นงาน
หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจาลองความคิดและการรายงานผล
โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบหรือนาเสนอผลงาน
ง 2.1 ม.4-6/4 มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง
หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผู้อื่นผลิต
2. ความคิดรวบยอด
การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพและได้ผลผลิตหรือผลลัพธ์
ที่มีคุณภาพ ต้องทาตามลาดับขั้นตอน และนาความรู้เรื่องภาพฉาย แบบจาลอง ความคิดสร้างสรรค์ กลไก
และการควบคุมไฟฟูา-อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ในการออกแบบและการนาเสนอผลงานมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
3.1.1 อธิบายความรู้เกี่ยวกับการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี
3.2 ด้านทักษะ (p)
3.2.1 ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยีไป
ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
3.3.1 เห็นความสาคัญจากการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี
3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด
3.4.1. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
3.4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
3.4.3 ความสามารถในการคิด
- ทักษะการวิเคราะห์
- ทักษะการสร้างความรู้
- ทักษะการนาความรู้ไปใช้
- ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
4. การบูรณาการ
4.1 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ : กลไกการควบคุมไฟฟูา-อิเล็กทรอนิกส์
ศิลปะ : การออกแบบรูปเล่มรายงาน การออกแบบชิ้นงาน แบบจาลองความคิด ภาพฉาย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : ทักษะกระบวนการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
4.2 การบูรณาการอาเซียน : 5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1 ความรู้ (K)
5.1.1 การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี
5.1.2 ภาพฉาย แบบจาลอง
5.1.3 การควบคุมไฟฟูา-อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์
5.1.4 การออกแบบ
5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
5.2.1 เห็นประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
5.3.1 ความมุ่งมั่นในการทางาน
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.4.1 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
5.4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.4.3 ความสามารถในการคิด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
แผนภาพความคิดการวางแผนสร้างสิ่งของเครื่องใช้โดยใช้ขั้นตอนกระบวนการของเทคโนโลยี

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
วิธีการวัดและประเมินผล
ความสามารถและทักษะ
ประเมินผล
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
ความรู้เกี่ยวกับการ ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง
แบบประเมิน
เกณฑ์การ
สร้างสิ่งของเครื่องใช้ สิ่งของเครื่องใช้ตาม
ประเมินผลตาม
ตามกระบวนการ
กระบวนการเทคโนโลยี
สภาพจริง
เทคโนโลยี (K)
(Rubrics)
การนาความรู้
นาความรู้เกี่ยวกับการสร้าง แบบประเมิน
แบบประเมินผล
เกี่ยวกับการสร้าง
สิ่งของเครื่องใช้ตาม
(Rubrics)
สิ่งของเครื่องใช้ตาม กระบวนการเทคโนโลยีไปใช้
กระบวนการ
ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
เทคโนโลยีไปใช้
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวัน (p)
วินัย(A)
ความมุ่งมั่นในการทางาน ประเมินคุณลักษณะ แบบประเมิน
อันพึงประสงค์
-ความสามารถในการ -ความสามารถในการใช้
ประเมินสมรรถนะ ประเมิน
ใช้เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
ผู้เรียน
สมรรถนะ
- ความสามารถใน
-ความสามารถในการใช้
ผู้เรียน
การใช้ทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต
- ความสามารถใน
- ความสามารถในการคิด
การคิด (c)

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ระดับ
2 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินระดับพอใช้

ผ่านเกณฑ์ระดับ
2 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ระดับ
2 ขึ้นไป

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
ถ้านักเรียนมีไม้ที่ไม่ได้ใช้งาน อยู่ 1 ท่อน จะเลือกนามาสร้างหรือประดิษฐ์ของใช้อะไร
2. ให้นักเรียนยกตัวอย่างสิ่งของเครื่องใช้ที่ต้องการให้มีไว้ในบ้าน 1 อย่าง พร้อมอธิบายเหตุผล
ประกอบหน้าชั้นเรียน
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
3. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี
โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
กระบวนการเทคโนโลยีประกอบด้วยขั้นตอนอะไรบ้าง (ตัวอย่างคาตอบ
ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดปัญหาหรือความต้องการ
ขันตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูลเพื่อแสวงหาวิธีแก้ปัญหา
ขั้นตอนที่ 3 การเลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ
ขั้นตอนที่ 4 การออกแบบและปฏิบัติการ
ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบ
ขั้นตอนที่ 6 การปรับปรุงแก้ไข
ขั้นตอนที่ 7 การประเมินผล)
ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์มีลักษณะที่แตกต่างกัน โดยแบ่งเป็นลักษณะความคิดสร้างสรรค์
ได้อย่างไรบ้าง (ตัวอย่างคาตอบ 1. ความคิดริเริ่ม 2. ความคล่องในการคิด 3. ความยืดหยุ่นในการคิด
4. ความคิดละเอียดลออ)
ภาพฉายและแบบจาลองชิ้นงานมีประโยชน์ต่อการสร้างสิ่งของเครื่องใช้อย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ
เป็นแนวทางในการนาไปสร้างชิ้นงานจริง และทดสอบหลักการแนวคิดถ่ายทอดหรือสื่อสารข้อมูล ทาให้สามารถมองเห็น
ภาพของแนวคิดได้ชัดเจน และใช้นาเสนอผลงาน)
การใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการสร้างแบบจาลองชิ้นงานมีประโยชน์อย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ
ประหยัดเวลาในการทางานและเกิดความแม่นยาในการทางานมากกว่าการเขียนแบบหรือออกแบบชิ้นงาน
ด้วยมือ สามารถนาเสนอหรือถ่ายทอดความคิดในการออกแบบให้ผู้อื่นเข้าใจง่ายมากขึ้น)
4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันเลือกวางแผนสร้างสิ่งของเครื่องใช้ที่ตนเองสนใจ ตามกระบวนการเทคโนโลยี ลง
บนแผนภาพความคิดแล้วนาเสนอหน้าชั้นเรียน
5. ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายการวางแผนสร้างสิ่งของเครื่องใช้โดยใช้ขั้นตอนกระบวนการ
เทคโนโลยี ว่าเหมาะสมหรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสมควรปรับเปลี่ยนอย่างไร

กิจกรรมรวบยอด
6. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้
การเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์ช่วยทาให้ผู้เลี้ยงเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีอาหารบริโภคในครัวเรือน
มีรายได้มาใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน สร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน
กิจกรรมเสนอแนะ
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
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
และประเมินผลได้
เพียงพอกับจุดประสงค์

ครูนาเนื้อหาไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์
กับผู้เรียน

จัดเนื้อหาตรงตาม
หลักสูตรที่กาหนด

ส่งเสริมให้นักเรียนใฝุเรียนรู้
และมีทักษะในการแก้ปัญหา
นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรงในการจัดการเรียนรู้

มีวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

จัดการเรียนรู้ได้จาม
กระบวนการครบถ้วนตามที่
วางแผนไว้
ครูสามารถใช้กระบวนการ
กลุ่มในการจัดการเรียนรู้ได้
ตามขั้นตอน
มีการออกแบบเครื่องมือวัด
และประเมินผลที่สอดคล้อง
กับเนื้อที่ต้องการ

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

เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม

และเหมาะสมกับเวลา
ต้องการวัด
นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตาม
กระบวนการเทคโนโลยี
ความมุ่งมั่นในการทางาน ตั้งใจ รับผิดชอบ

8.2 สาหรับผู้เรียน : ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
ความพอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
-นักเรียนใช้เวลาปฏิบัติ
-ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตาม -รู้จักการวางแผนการทางาน
หลักพอเพียง กิจกรรมได้เหมาะสม
ขั้นตอนและสาเร็จตาม
อย่างเป็นระบบให้งานประสบ
เปูาหมาย
ความสาเร็จ
-นักเรียนแบ่งหน้าที่การ
ทางานภายในกลุ่มได้
-แก้ปัญหาในการทางานให้
-ปรับตัวในการทางานกับ
เหมาะสมกับความสามารถ
สาเร็จตามเปูาหมาย
เพื่อนพร้อมรับการ
ของแต่ละคน
เปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขความรู้ นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการ
เทคโนโลยี
เงื่อนไข
คุณธรรม

นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน ตั้งใจ รับผิดชอบ

2. การประเมินผลลัพท์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
วัด
ความรู้

ทักษะ

อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
ความรู้เกี่ยวกับการ -มีการวางแผนในการทางาน มีความรอบรู้ใน การเรียนรู้สอดคล้อง
เลี้ยงสัตว์เชิง
เป็นกระบวนการกลุ่ม
การใช้แหล่ง
กับวิถีชีวิตของนักเรียน
พาณิชย์
-มีความรู้ในการนาเสนองาน เรียนรู้
นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันการทาใบงาน
-มีทักษะในการใช้ -มีทักษะในการดาเนินชีวิต
-ดารงตนอยู่ในสังคมได้
วัสดุอุปกรณ์อย่าง อย่างพอเพียง
อย่างมีความสุข
ประหยัดและคุ้มค่า -มีทักษะในการแก้ปัญหา
-ประกอบอาชีพที่สุจริต
- เลือกใช้วัสดุ
- มีทักษะในการทางานกลุ่ม
อุปกรณ์ได้อย่าง
เหมาะสม

ค่านิยม

ตระหนักถึงผลที่
มีความมุ่งมั่นในการทางาน
-มีจิตสานึกในการ
เกิดจากการใช้วัสดุ ความตั้งใจ ความรับผิดชอบ อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ในการอยู่ร่วม
ท้องถิน่
-ใช้ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ประหยัด

-สืบสานอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
-การใช้แหล่งเรียนรู้
โดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

10.ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
( นายกาธร สังข์มา )
ความคิดเห็นของรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………….…………….
( นายสุเชษฐ์ พันธ์หวยพงศ์ )
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...........................................
( นางนิตยา สังข์มา )
ตาแหน่ง ครู

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน

ที่

รายการประเมิน
ความสามารถใน
ความสามารถ
การคิด
ในการใช้
เทคโนโลยี
3
2
1
3
2 1

ชื่อ-สกุล

เกณฑ์การประเมิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ได้ระดับ 3
ได้ระดับ 2
ได้ระดับ 1

ความสามารถ รวม
ในการทักษะ
ชีวิต
3 2 1
9

เกณฑ์การตัดสิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ได้
ได้
ได้

7-9
4-6
1-3

สรุปผลการ
ประเมิน

ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้ประเมิน
(นางนิตยา สังข์มา)

ตราโรงเรีย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6
รหัส ง 33102 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
หน่ายการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี เวลา 1 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการ
จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และ
ลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและ
ครอบครัว
ง 2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้
หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต
สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.4-6/7 ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการทางานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ง 2.1 ม.4-6/3 สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายและแบบจาลองเพื่อนาไปสู่การสร้างชิ้นงาน
หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจาลองความคิดและการรายงานผล
โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบหรือนาเสนอผลงาน
ง 2.1 ม.4-6/4 มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง
หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผู้อื่นผลิต
2. ความคิดรวบยอด
การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพและได้ผลผลิตหรือผลลัพธ์
ที่มีคุณภาพ ต้องทาตามลาดับขั้นตอน และนาความรู้เรื่องภาพฉาย แบบจาลอง ความคิดสร้างสรรค์ กลไก
และการควบคุมไฟฟูา-อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ในการออกแบบและการนาเสนอผลงานมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
3.1.1 อธิบายขั้นตอนกระบวนการ และเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างชิ้นงาน
3.2 ด้านทักษะ (p)
3.2.1 เขียนภาพฉายและทาแบบจาลองชิ้นงาน
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
3.3.1 ชื่นชมผลงานแบบจาลองชิ้นงานของตนเองและผู้อื่น
3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด
3.4.1. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
3.4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
3.4.3 ความสามารถในการคิด
- ทักษะการวิเคราะห์
- ทักษะการสร้างความรู้
- ทักษะการนาความรู้ไปใช้
- ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
4. การบูรณาการ
4.1 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ : กลไกการควบคุมไฟฟูา-อิเล็กทรอนิกส์
ศิลปะ : การออกแบบรูปเล่มรายงาน การออกแบบชิ้นงาน แบบจาลองความคิด ภาพฉาย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : ทักษะกระบวนการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
4.2 การบูรณาการอาเซียน : 5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1 ความรู้ (K)
5.1.1 การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี
5.1.2 ภาพฉาย แบบจาลอง
5.1.3 การควบคุมไฟฟูา-อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์
5.1.4 การออกแบบ
5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
5.2.1 เขียนภาพฉายและทาแบบจาลองชิ้นงาน
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
5.3.1 ความมุ่งมั่นในการทางาน
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.4.1 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

5.4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5.4.3 ความสามารถในการคิด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
การเขียนภาพฉายและทาแบบจาลองชิ้นงานตามกระบวนการเทคโนโลยี
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
วิธีการวัดและประเมินผล
ความสามารถและทักษะ
ประเมินผล
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
อธิบายขั้นตอน
อธิบายขั้นตอน
แบบประเมิน
เกณฑ์การ
กระบวนการ และ
กระบวนการ และ
ประเมินผลตาม
เครื่องมือที่ใช้ในการ เครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง
สภาพจริง
สร้างชิ้นงาน (K)
ชิ้นงาน
(Rubrics)
การเขียนภาพฉาย
เขียนภาพฉายและทา
แบบประเมิน
แบบประเมินผล
และทาแบบจาลอง แบบจาลองชิ้นงาน
(Rubrics)
ชิ้นงาน (p)
วินัย (A)
ความมุ่งมั่นในการทางาน ประเมินคุณลักษณะ แบบประเมิน
อันพึงประสงค์
-ความสามารถในการ -ความสามารถในการใช้
ประเมินสมรรถนะ ประเมิน
ใช้เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
ผู้เรียน
สมรรถนะ
- ความสามารถใน
-ความสามารถในการใช้
ผู้เรียน
การใช้ทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต
- ความสามารถใน
- ความสามารถในการคิด
การคิด (c)

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ระดับ
2 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินระดับพอใช้
ผ่านเกณฑ์ระดับ
2 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ระดับ
2 ขึ้นไป

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
ถ้านักเรียนต้องการสร้างตู้จดหมายมีเสียงเพลง จะต้องใช้ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมืออะไรบ้าง
2. ครูนาตัวอย่างตู้จดหมายมีเสียงเพลงมาให้นักเรียนดู แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
ผลงานประดิษฐ์นี้คืออะไร (ตัวอย่างคาตอบ ตู้จดหมายมีเสียงเพลง)
นักเรียนสามารถประดิษฐ์เองได้หรือไม่ ต้องมีความรู้ทางด้านใดบ้าง (ตัวอย่างคาตอบ ได้ การสร้าง
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนภาพฉายและแบบจาลอง)
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
3. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนเทคโนโลยี

1. ภาพฉายและแบบจาลอง
2. การใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนาเสนอผลงาน
3. กลไกและการควบคุมไฟฟูา-อิเล็กทรอนิกส์
4. การสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์
4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมคิดสร้างชิ้นงานและร่วมกันเขียนภาพฉายและทาแบบจาลองชิ้นงาน ตาม
กระบวนการเทคโนโลยี แล้วนาเสนอหน้าชั้นเรียน
5. ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายการเขียนภาพฉายและทาแบบจาลองชิ้นงานของกลุ่มนักเรียน
ตามกระบวนการเทคโนโลยีของแต่ละกลุ่มว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องควรปรับเปลี่ยนอย่างไร
กิจกรรมรวบยอด
6. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้
เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี
ให้มีประสิทธิภาพและได้ผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ ต้องทาตามลาดับขั้นตอน และนาความรู้เรื่องภาพฉาย
แบบจาลอง ความคิดสร้างสรรค์ กลไกและการควบคุมไฟฟูา-อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ในการออกแบบ
และการนาเสนอผลงานมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน
กิจกรรมเสนอแนะ
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
8. การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 สาหรับครูผู้สอนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้
3 ห่วง
ความพอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
ประเด็น
เนื้อหา

แหล่งเรียนรู้
สื่อ/อุปกรณ์
เวลา

จัดเนื้อหาและจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดความสามารถของ
ผู้เรียน
กาหนดภาระงาน
เหมาะสมกับตัวชี้วัด
จัดเตรียมใบงาน ใบ
ความรู้ที่เหมาะสมกับ
เนื้อหา
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้

ครูนาเนื้อหาไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์
กับผู้เรียน

จัดเนื้อหาตรงตาม
หลักสูตรที่กาหนด

ส่งเสริมให้นักเรียนใฝุเรียนรู้
และมีทักษะในการแก้ปัญหา
นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรงในการจัดการเรียนรู้

มีวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

จัดการเรียนรู้ได้จาม

จัดเตรียมใบงาน ใบความรู้
ช่วยให้การเรียนการสอน
เกิดประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ได้

เหมาะสมเพียงพอกับ
เวลาที่กาหนดไว้
การจัดกิจกรรม

การประเมินผล

เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม

กระบวนการครบถ้วนตามที่
วางแผนไว้

ครอบคลุมการเรียนรู้ที่
กาหนดไว้

แบ่งกลุ่มพอดีกับจานวน ครูสามารถใช้กระบวนการ
นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นักเรียน
กลุ่มในการจัดการเรียนรู้ได้
และแสดงศักยภาพของ
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ตามขั้นตอน
ตนเองเพื่อให้เกิดความ
และเกิดการเรียนรู้ด้วย
ภาคภูมิใจ
ตนเอง
มีการออกแบบการวัด
มีการออกแบบเครื่องมือวัด
มีการวัดและประเมินผล
และประเมินผลได้
และประเมินผลที่สอดคล้อง ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ
เพียงพอกับจุดประสงค์ กับเนื้อที่ต้องการ
และตรงตามเปูาหมายมี่
และเหมาะสมกับเวลา
ต้องการวัด
นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง ขั้นตอนการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการ
เทคโนโลยี
ความมุ่งมั่นในการทางาน ตั้งใจ รับผิดชอบ

8.2 สาหรับผู้เรียน : ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
ความพอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
-นักเรียนใช้เวลาปฏิบัติ
-ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตาม -รู้จักการวางแผนการทางาน
หลักพอเพียง กิจกรรมได้เหมาะสม
ขั้นตอนและสาเร็จตาม
อย่างเป็นระบบให้งานประสบ
เปูาหมาย
ความสาเร็จ
-นักเรียนแบ่งหน้าที่การ
ทางานภายในกลุ่มได้
-แก้ปัญหาในการทางานให้
-ปรับตัวในการทางานกับ
เหมาะสมกับความสามารถ
สาเร็จตามเปูาหมาย
เพื่อนพร้อมรับการ
ของแต่ละคน
เปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขความรู้ นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง ขั้นตอนการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการ
เทคโนโลยี
เงื่อนไข
คุณธรรม

นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน ตั้งใจ รับผิดชอบ

9. การประเมินผลลัพท์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
วัด
ความรู้

ทักษะ

ค่านิยม

อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
ขั้นตอนการสร้าง -มีการวางแผนในการทางาน มีความรอบรู้ใน การเรียนรู้สอดคล้อง
สิ่งของเครื่องใช้ตาม เป็นกระบวนการกลุ่ม
การใช้แหล่ง
กับวิถีชีวิตของนักเรียน
กระบวนการ
-มีความรู้ในการนาเสนองาน เรียนรู้
เทคโนโลยี
นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันการทาใบงาน
-มีทักษะในการใช้ -มีทักษะในการดาเนินชีวิต
-ดารงตนอยู่ในสังคมได้
วัสดุอุปกรณ์อย่าง อย่างพอเพียง
อย่างมีความสุข
ประหยัดและคุ้มค่า -มีทักษะในการแก้ปัญหา
-ประกอบอาชีพที่สุจริต
- เลือกใช้วัสดุ
- มีทักษะในการทางานกลุ่ม
อุปกรณ์ได้อย่าง
เหมาะสม
ตระหนักถึงผลที่
มีความมุ่งมั่นในการทางาน
-มีจิตสานึกในการ -สืบสานอนุรักษ์ภูมิ
เกิดจากการใช้วัสดุ ความตั้งใจ ความรับผิดชอบ อนุรักษ์ภูมิปัญญา ปัญญาท้องถิ่น
ในการอยู่ร่วม
ท้องถิ่น
-การใช้แหล่งเรียนรู้
-ใช้ทรัพยากรและ โดยใช้ภูมิปัญญา
สิ่งแวดล้อมอย่าง ท้องถิ่น
ประหยัด

10.ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
( นายกาธร สังข์มา )
ความคิดเห็นของรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………….…………….
( นายสุเชษฐ์ พันธ์หวยพงศ์ )
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...........................................
( นางนิตยา สังข์มา )
ตาแหน่ง ครู

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน

ที่

รายการประเมิน
ความสามารถใน
ความสามารถ
การคิด
ในการใช้
เทคโนโลยี
3
2
1
3
2 1

ชื่อ-สกุล

เกณฑ์การประเมิน
ดี

ได้ระดับ 3

ความสามารถ รวม
ในการทักษะ
ชีวิต
3 2 1
9

เกณฑ์การตัดสิน
ดี

ได้

7-9

สรุปผลการ
ประเมิน

พอใช้
ปรับปรุง

ได้ระดับ 2
ได้ระดับ 1

พอใช้
ปรับปรุง

ได้
ได้

4-6
1-3

ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้ประเมิน
(นางนิตยา สังข์มา)

ใบงาน เรื่อง การบันทึกผลการสร้ างชิ้นงานตามกระบวนการเทคโนโลยี

ให้ นักเรียนบันทึกผลการสร้ างชิ้นงานตามกระบวนการเทคโนโลยี ลงในแบบบันทึก
แบบบันทึก
1. ผลงานที่นกั เรี ยนสร้างขึ้นคืออะไร
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. นักเรี ยนจัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือในการสร้างชิ้นงานอย่างไร
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. นักเรี ยนมีวธิ ี การและขั้นตอนในการสร้างชิ้นงานอย่างไร
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. นักเรี ยนพบปั ญหา/อุปสรรค อะไรบ้าง และแก้ไขปั ญหานั้นอย่างไร
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. นักเรี ยนมีวธิ ี การในการพัฒนาชิ้นงานดีข้ ึนได้อย่างไร
___________________________________________________________________________
___________________________________

ตราโรงเรีย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 การจาลองอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6
รหัส ง 33102 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
หน่ายการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สร้างประสบการณ์ในอาชีพ เวลา 1 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
มาตรฐานการเรียนรู้
ง 4.1

เข้าใจ มีทักษะที่จาเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

ตัวชี้วัด
ง 4.1 ม.4-6/3 มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ
ง 4.1 ม.4-6/4 มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ
2. ความคิดรวบยอด
การจาลองอาชีพเพื่อให้เกิดประสบการณ์ในอาชีพ ทาได้โดยการจัดนิทรรศการและการแสดงบทบาท
สมมุติเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองถนัดและสนใจ โดยใช้สื่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอาชีพ นาเสนอและ
ให้ความรู้กับผู้อื่นไปด้วย
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
3.1.1 อธิบายความหมายและวิธีการจัดนิทรรศการ
3.2 ด้านทักษะ (p)
3.2.1 จัดการจาลองอาชีพโดยใช้รูปแบบของนิทรรศการหรือการแสดงบทบาทสมมุติ
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
3.3.1 เห็นความสาคัญของอาชีพ

3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด
3.4.1. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
3.4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
3.4.3 ความสามารถในการคิด
- ทักษะการวิเคราะห์
- ทักษะการสร้างความรู้
- ทักษะการนาความรู้ไปใช้
- ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
4. การบูรณาการ
4.1 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
- ศิลปะ : การออกแบบชิ้นงาน
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (เศรษฐศาสตร์) : อาชีพและการสร้างรายได้
- ดนตรี-นาฏศิลป์ : การแสดงบทบาทสมมุติ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
- ภาษาไทย : การอ่านจับใจความ การพูดแสดงความคิดเห็น การรายงานหน้าชั้น
4.2 การบูรณาการอาเซียน : 5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1 ความรู้ (K)
5.1.1 การจาลองอาชีพ
-การจัดนิทรรศการ
-การแสดงบทบาทสมมติ
5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
5.2.1 จัดการจาลองอาชีพโดยใช้รูปแบบของนิทรรศการหรือการแสดงบทบาทสมมุติ
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
5.3.1 อยู่อย่างพอเพียง : มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.4.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5.4.3 ความสามารถในการคิด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
จัดนิทรรศการหรือแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับอาชีพที่ถนัด และสนใจ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
ความสามารถและทักษะ
ประเมินผล
อธิบายการจาลอง
การจาลองอาชีพ
อาชีพ (K)
การจัดการจาลอง
อาชีพโดยใช้รูปแบบ
ของนิทรรศการหรือ
การแสดงบทบาท
สมมุต(ิ p)
วินัย (A)
-ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี
- ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต
- ความสามารถใน
การคิด (c)

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
แบบประเมิน
เกณฑ์การ
ประเมินผลตาม
สภาพจริง
(Rubrics)
จัดการจาลองอาชีพโดยใช้ แบบประเมิน
แบบประเมินผล
รูปแบบของนิทรรศการ
(Rubrics)
หรือการแสดงบทบาท
สมมุติ
อยู่อย่างพอเพียง
-ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี
-ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต
- ความสามารถในการคิด

ประเมินคุณลักษณะ แบบประเมิน
อันพึงประสงค์
ประเมินสมรรถนะ ประเมิน
ผู้เรียน
สมรรถนะ
ผู้เรียน

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ระดับ
2 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินระดับพอใช้

ผ่านเกณฑ์ระดับ
2 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ระดับ
2 ขึ้นไป

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
นักเรียนคิดว่าตนเองเหมาะสมกับอาชีพใดมากที่สุด เพราะอะไร
2. ให้นักเรียนยกตัวอย่างอาชีพที่สนใจและคิดว่าตนเองจะทาได้ดี พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบหน้าชั้นเรียน
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
3. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่อง การจัดนิทรรศการ แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
การจัดนิทรรศการหมายถึงอะไร (ตัวอย่าง การจัดแสดงข้อมูล เนื้อหา ผลงานต่าง ๆ ด้วยวัสดุ
สิ่งของ อุปกรณ์และกิจกรรมที่หลากหลาย แต่มีความสัมพันธ์กันในแต่ละเรื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน
มีการวางแผนและออกแบบที่ดึงดูดความสนใจให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการดู การฟัง การสังเกต การจับต้อง และ
การทดลองด้วยสื่อที่หลากหลาย)
นักเรียนเคยเข้าร่วมกิจกรรมหรือนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพหรือไม่
(ตัวอย่างคาตอบ เคย/ไม่เคย)

กิจกรรมหรือนิทรรศการเหล่านี้จัดขึ้นที่ใด (ตัวอย่างคาตอบ โรงเรียน สถานที่ราชการ
และเอกชน พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การประชุมต่าง ๆ)
จากนั้นครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า การจัดกิจกรรมหรือนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีทักษะการทางานอาชีพ เห็นคุณค่าของงานอาชีพสุจริต
และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ เราเรียกว่า การจาลองอาชีพ
4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันจัดนิทรรศการหรือแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับอาชีพที่ถนัด และสนใจภายใน
ห้องเรียน หน้าห้องเรียนหรือในบริเวณโรงเรียน
5. ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายการจัดนิทรรศการหรือแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับอาชีพ
ที่ถนัด และสนใจของแต่ละกลุ่มว่าเหมาะสมหรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสมควรปรับเปลี่ยนอย่างไร
กิจกรรมรวบยอด
6. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้
การจาลองอาชีพเพื่อให้เกิดประสบการณ์ในอาชีพ ทาได้โดยการจัดนิทรรศการและการแสดงบทบาทสมมุติ
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองถนัดและสนใจ โดยใช้สื่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอาชีพ นาเสนอและให้ความรู้กับผู้อื่นไปด้วย
7. นักเรียนทาแบบทดสอบ
กิจกรรมเสนอแนะ
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
อาชีพที่นักเรียนสนใจ
8. การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 สาหรับครูผู้สอนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้
3 ห่วง
ความพอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
ประเด็น
เนื้อหา

แหล่งเรียนรู้
สื่อ/อุปกรณ์

จัดเนื้อหาและจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดความสามารถของ
ผู้เรียน
กาหนดภาระงาน
เหมาะสมกับตัวชี้วัด
จัดเตรียมใบงาน ใบ
ความรู้ที่เหมาะสมกับ
เนื้อหา

ครูนาเนื้อหาไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์
กับผู้เรียน

จัดเนื้อหาตรงตาม
หลักสูตรที่กาหนด

ส่งเสริมให้นักเรียนใฝุเรียนรู้
และมีทักษะในการแก้ปัญหา
นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรงในการจัดการเรียนรู้

มีวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
จัดเตรียมใบงาน ใบความรู้
ช่วยให้การเรียนการสอน
เกิดประสิทธิภาพ

เวลา

จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ จัดการเรียนรู้ได้จาม
เหมาะสมเพียงพอกับ
กระบวนการครบถ้วนตามที่
เวลาที่กาหนดไว้
วางแผนไว้

การจัดกิจกรรม

แบ่งกลุ่มพอดีกับจานวน ครูสามารถใช้กระบวนการ
นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นักเรียน
กลุ่มในการจัดการเรียนรู้ได้
และแสดงศักยภาพของ
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ตามขั้นตอน
ตนเองเพื่อให้เกิดความ
และเกิดการเรียนรู้ด้วย
ภาคภูมิใจ
ตนเอง
มีการออกแบบการวัด
มีการออกแบบเครื่องมือวัด
มีการวัดและประเมินผล
และประเมินผลได้
และประเมินผลที่สอดคล้อง ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ
เพียงพอกับจุดประสงค์ กับเนื้อที่ต้องการ
และตรงตามเปูาหมายมี่
และเหมาะสมกับเวลา
ต้องการวัด
นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง การจาลองอาชีพ
อยู่อย่างพอเพียง มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

การประเมินผล

เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม

การจัดการเรียนรู้ได้
ครอบคลุมการเรียนรู้ที่
กาหนดไว้

8.2 สาหรับผู้เรียน : ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
ความพอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
-นักเรียนใช้เวลาปฏิบัติ
-ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตาม -รู้จักการวางแผนการทางาน
หลักพอเพียง กิจกรรมได้เหมาะสม
ขั้นตอนและสาเร็จตาม
อย่างเป็นระบบให้งานประสบ
เปูาหมาย
ความสาเร็จ
-นักเรียนแบ่งหน้าที่การ
ทางานภายในกลุ่มได้
-แก้ปัญหาในการทางานให้
-ปรับตัวในการทางานกับ
เหมาะสมกับความสามารถ
สาเร็จตามเปูาหมาย
เพื่อนพร้อมรับการ
ของแต่ละคน
เปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขความรู้ นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง การจาลองอาชีพ
เงื่อนไข
นักเรียนอยู่อย่างพอเพียง มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
คุณธรรม

9. การประเมินผลลัพท์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
วัด
ความรู้

ทักษะ

ค่านิยม

อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
การจาลองอาชีพ -มีการวางแผนในการทางาน มีความรอบรู้ใน การเรียนรู้สอดคล้อง
เป็นกระบวนการกลุ่ม
การใช้แหล่ง
กับวิถีชีวิตของนักเรียน
-มีความรู้ในการนาเสนองาน เรียนรู้
นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันการทาใบงาน
-มีทักษะในการใช้ -มีทักษะในการดาเนินชีวิต
ใช้ทรัพยากรอย่าง -ดารงตนอยู่ในสังคมได้
วัสดุอุปกรณ์อย่าง อย่างพอเพียง
คุ้มค่า ด้วยความ อย่างมีความสุข
ประหยัดและคุ้มค่า -มีทักษะในการแก้ปัญหา
ประหยัด
-ประกอบอาชีพที่สุจริต
- เลือกใช้วัสดุ
- มีทักษะในการทางานกลุ่ม
อุปกรณ์ได้อย่าง
เหมาะสม
ตระหนักถึงผลที่
มีความมุ่งมั่นในการทางาน
-มีจิตสานึกในการ -สืบสานอนุรักษ์ภูมิ
เกิดจากการใช้วัสดุ ความตั้งใจ ความรับผิดชอบ อนุรักษ์ภูมิปัญญา ปัญญาท้องถิ่น
ในการอยู่ร่วม
ท้องถิ่น
-การใช้แหล่งเรียนรู้
-ใช้ทรัพยากรและ โดยใช้ภูมิปัญญา
สิ่งแวดล้อมอย่าง ท้องถิ่น
ประหยัด

10.ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
( นายกาธร สังข์มา )
ความคิดเห็นของรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………….…………….
( นายสุเชษฐ์ พันธ์หวยพงศ์ )
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...........................................
( นางนิตยา สังข์มา )
ตาแหน่ง ครู

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน

ที่

รายการประเมิน
ความสามารถใน
ความสามารถ
การคิด
ในการใช้
เทคโนโลยี
3
2
1
3
2 1

ชื่อ-สกุล

เกณฑ์การประเมิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ได้ระดับ 3
ได้ระดับ 2
ได้ระดับ 1

ความสามารถ รวม
ในการทักษะ
ชีวิต
3 2 1
9

เกณฑ์การตัดสิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ได้
ได้
ได้

7-9
4-6
1-3

สรุปผลการ
ประเมิน

ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้ประเมิน
(นางนิตยา สังข์มา)
การประเมินผลตัวชี้วัด
กิจกรรม การจัดนิทรรศการหรือแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับอาชีพที่ถนัด และสนใจภายในห้องเรียน
หน้าห้องเรียนหรือในบริเวณโรงเรียน
ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) ดังนี้
ประเด็น
การประเมิน
จัดนิทรรศการหรือ
แสดงบทบาทสมมุติ
เกี่ยวกับอาชีพที่
ถนัด และสนใจ
ภายในห้องเรียน
หน้าห้องเรียนหรือ
ในบริเวณโรงเรียน

ระดับคุณภาพ
4
จัดนิทรรศการหรือ
แสดงบทบาท
สมมุติเกี่ยวกับ
อาชีพที่ถนัด และ
สนใจภายใน
ห้องเรียน หน้า
ห้องเรียนหรือใน
บริเวณโรงเรียน
ร่วมกับผู้อื่นในการ
พัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมและ
สามารถแก้ไข
ปัญหาในระหว่าง
การปฏิบัติได้

3
จัดนิทรรศการหรือ
แสดงบทบาทสมมุติ
เกี่ยวกับอาชีพที่ถนัด
และสนใจภายใน
ห้องเรียน หน้า
ห้องเรียนหรือใน
บริเวณโรงเรียน
ตามที่ตนเองคิด
ขึ้นมาเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
กว่าแบบอย่าง โดย
มีครูหรือผู้อื่น
แนะนาบ้าง

2
จัดนิทรรศการหรือ
แสดงบทบาทสมมุติ
เกี่ยวกับอาชีพที่ถนัด
และสนใจภายใน
ห้องเรียน หน้า
ห้องเรียนหรือใน
บริเวณโรงเรียน
ตามแบบได้ถูกต้อง
และมีการดัดแปลง
ให้เหมาะสมกับ
ตนเอง โดยมีครูหรือ
ผู้อื่นแนะนาบ้าง

1
จัดนิทรรศการหรือ
แสดงบทบาทสมมุติ
เกี่ยวกับอาชีพที่
ถนัด และสนใจ
ภายในห้องเรียน
หน้าห้องเรียนหรือ
ในบริเวณโรงเรียน
ได้ตามแบบอย่าง
หรือทาตามที่ครู
แนะนาเท่านั้น

ตราโรงเรีย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 กิจกรรมอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6
รหัส ง 33102 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
หน่ายการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สร้างประสบการณ์ในอาชีพ เวลา 1 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
มาตรฐานการเรียนรู้
ง 4.1

เข้าใจ มีทักษะที่จาเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

ตัวชี้วัด
ง 4.1 ม.4-6/3 มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ
ง 4.1 ม.4-6/4 มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ
2. ความคิดรวบยอด
การจาลองอาชีพเพื่อให้เกิดประสบการณ์ในอาชีพ ทาได้โดยการจัดนิทรรศการและการแสดงบทบาท
สมมุติเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองถนัดและสนใจ โดยใช้สื่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอาชีพ นาเสนอและ
ให้ความรู้กับผู้อื่นไปด้วย
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
3.1.1 ยกตัวอย่างกิจกรรมอาชีพที่น่าสนใจในปัจจุบัน
3.2 ด้านทักษะ (p)
3.2.1 . เขียนโครงการกิจกรรมอาชีพที่ตนเองสนใจ
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
3.3.1 เห็นความสาคัญของอาชีพ

3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด
3.4.1. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
3.4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
3.4.3 ความสามารถในการคิด
- ทักษะการวิเคราะห์
- ทักษะการสร้างความรู้
- ทักษะการนาความรู้ไปใช้
- ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
4. การบูรณาการ
4.1 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
- ศิลปะ : การออกแบบชิ้นงาน
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (เศรษฐศาสตร์) : อาชีพและการสร้างรายได้
- ดนตรี-นาฏศิลป์ : การแสดงบทบาทสมมุติ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
- ภาษาไทย : การอ่านจับใจความ การพูดแสดงความคิดเห็น การรายงานหน้าชั้น
4.2 การบูรณาการอาเซียน : อาชีพคนรับส่งน้านมแม่ ในประเทศอินโดนีเซีย
5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1 ความรู้ (K)
5.1.1 การจาลองอาชีพ
-กิจกรรมอาชีพ
5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
5.2.1 เขียนโครงการอาชีพที่ตนเองสนใจ
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
5.3.1 อยู่อย่างพอเพียง : มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.4.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5.4.3 ความสามารถในการคิด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
การเขียนโครงการกิจกรรมอาชีพที่ตนเองสนใจ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
ความสามารถและทักษะ
ประเมินผล
กิจกรรมอาชีพ (K)
อธิบายกิจกรรมอาชีพ

การเขียนโครงการ
อาชีพที่ตนเองสนใจ
(p)
วินัย (A)

เขียนโครงการอาชีพที่
ตนเองสนใจ

-ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี
- ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต
- ความสามารถใน
การคิด (c)

-ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี
-ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต
- ความสามารถในการคิด

อยู่อย่างพอเพียง

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
แบบประเมิน
เกณฑ์การ
ประเมินผลตาม
สภาพจริง
(Rubrics)
แบบประเมิน
แบบประเมินผล
(Rubrics)
ประเมินคุณลักษณะ แบบประเมิน
อันพึงประสงค์
ประเมินสมรรถนะ ประเมิน
ผู้เรียน
สมรรถนะ
ผู้เรียน

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ระดับ
2 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินระดับพอใช้
ผ่านเกณฑ์ระดับ
2 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ระดับ
2 ขึ้นไป

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
นักเรียนคิดว่าในอนาคตอาชีพใดจะประสบความสาเร็จมากที่สุด เพราะอะไร
2. ให้นักเรียนยกตัวอย่างอาชีพที่สนใจในปัจจุบันคนละ 1 อาชีพ ห้ามซ้ากัน วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของอาชีพ
และแนวโน้มความสาเร็จในอาชีพแต่ละอาชีพ
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
3. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่อง กิจกรรมอาชีพ แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
กิจกรรมอาชีพที่น่าสนใจในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นอาชีพใด (ตัวอย่างคาตอบ อาชีพอิสระในรูปแบบธุรกิจ
ขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม หรือธุรกิจแฟรนไชส์)
ในชุมชนของนักเรียนมีธุรกิจเหล่านี้หรือไม่ (ตัวอย่างคาตอบ มี/ไม่มี)
ทาเลที่ตั้งในการประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ควรมีลักษณะอย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ ควรอยู่ในแหล่งชุมชน)

4. ครูอธิบายเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ดังนี้
ประเทศอินโดนีเซียผุดอาชีพใหม่รับส่งนมแม่ เพื่อแก้ปัญหาแม่ไม่มีเวลาให้นมลูก เนื่องจากต้องออกไป
ทางาน
อาชีพคนรับส่งน้านมแม่ จะปฏิบัติหน้าที่รับส่งโดยจะเดินทางมาทางานช่วงบ่าย เพื่อรับน้านมแม่
ที่ปั๊มออกมาจากนั้นจะนาไปส่งยังบ้านที่บอกไว้ใช้เวลาเดินทางเพียงแค่ 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ต่อครั้ง โดยคิดค่าบริการ
รับส่ง ครั้งละ 100-140 บาท อาชีพคนรับส่งนมแม่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับคนในชาติทางอ้อม เพราะถ้าเด็ก
เกิดใหม่ได้รับประทานน้านมแม่อย่างเพียงพอ เด็กก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงต่อไปในอนาคต และปัจจุบัน
อินโดนีเซียก็ผุดนโยบายส่งเสริมทารกให้ได้กินนมแม่ ซึ่งปัจจุบันตัวเลขส่วนนี้มีแต่จะลดลง เนื่องจากคุณแม่จานวนมาก
ไม่มีเวลาให้นมลูก เพราะต้องออกไปทางานหาเลี้ยงครอบครัว
5. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันเขียนโครงการหรือแผนการประกอบอาชีพของตนเองในอนาคต
จากนั้นนาเสนอโครงการหรือแผนการประกอบอาชีพของตนเองในอนาคตหน้าชั้นเรียน
6. ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับโครงการหรือแผนการประกอบอาชีพของตนเอง
ในอนาคต ของแต่ละกลุ่ม ว่าเหมาะสมหรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสมควรปรับเปลี่ยนอย่างไร
กิจกรรมรวบยอด
7. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้
กิจกรรมอาชีพที่น่าสนใจในปัจจุบันมักพบในรูปแบบ ร้านสารพัดบริการ ร้านเช่าหนังสือ
มักจะเป็นอาชีพอิสระ ซึ่งไม่จาเป็นต้องจบการศึกษาสูง แต่ต้องมีความรู้ในอาชีพที่จะทาอย่างถ่องแท้
สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในอาชีพได้ และมีใจรักบริการ เอาใจใส่ลูกค้า ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา
8. นักเรียนทาแบบทดสอบ
กิจกรรมเสนอแนะ
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
อาชีพที่นักเรียนสนใจ

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

ส่งเสริมให้นักเรียนใฝุเรียนรู้
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
และตรงตามเปูาหมายมี่
และเหมาะสมกับเวลา
ต้องการวัด
นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง กิจกรรมอาชีพ
เขียนโครงการอาชีพที่ตนเองสนใจ
อยู่อย่างพอเพียง มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

8.2 สาหรับผู้เรียน : ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
ความพอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
-นักเรียนใช้เวลาปฏิบัติ
-ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตาม -รู้จักการวางแผนการทางาน
หลักพอเพียง กิจกรรมได้เหมาะสม
ขั้นตอนและสาเร็จตาม
อย่างเป็นระบบให้งานประสบ
เปูาหมาย
ความสาเร็จ
-นักเรียนแบ่งหน้าที่การ
ทางานภายในกลุ่มได้
-แก้ปัญหาในการทางานให้
-ปรับตัวในการทางานกับ
เหมาะสมกับความสามารถ
สาเร็จตามเปูาหมาย
เพื่อนพร้อมรับการ
ของแต่ละคน
เปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขความรู้ นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง กิจกรรมอาชีพ
เขียนโครงการอาชีพที่ตนเองสนใจ
เงื่อนไข
นักเรียนอยู่อย่างพอเพียง มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
คุณธรรม
9. การประเมินผลลัพท์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
วัด
ความรู้

ทักษะ

ค่านิยม

อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
กิจกรรมอาชีพ
-มีการวางแผนในการทางาน มีความรอบรู้ใน การเรียนรู้สอดคล้อง
เป็นกระบวนการกลุ่ม
การใช้แหล่ง
กับวิถีชีวิตของนักเรียน
-มีความรู้ในการนาเสนองาน เรียนรู้
นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันการทาใบงาน
-มีทักษะในการใช้ -มีทักษะในการดาเนินชีวิต
ใช้ทรัพยากรอย่าง -ดารงตนอยู่ในสังคมได้
วัสดุอุปกรณ์อย่าง อย่างพอเพียง
คุ้มค่า ด้วยความ อย่างมีความสุข
ประหยัดและคุ้มค่า -มีทักษะในการแก้ปัญหา
ประหยัด
-ประกอบอาชีพที่สุจริต
- เลือกใช้วัสดุ
- มีทักษะในการทางานกลุ่ม
อุปกรณ์ได้อย่าง
เหมาะสม
ตระหนักถึงผลที่
นักเรียนอยู่อย่างพอเพียง มี -มีจิตสานึกในการ -สืบสานอนุรักษ์ภูมิ
เกิดจากการใช้วัสดุ ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัว
อนุรักษ์ภูมิปัญญา ปัญญาท้องถิ่น
ในการอยู่ร่วม
เพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมี
ท้องถิ่น
-การใช้แหล่งเรียนรู้
ความสุข
-ใช้ทรัพยากรและ โดยใช้ภูมิปัญญา
สิ่งแวดล้อมอย่าง ท้องถิ่น
ประหยัด

10.ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
( นายกาธร สังข์มา )
ความคิดเห็นของรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………….…………….
( นายสุเชษฐ์ พันธ์หวยพงศ์ )
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...........................................
( นางนิตยา สังข์มา )
ตาแหน่ง ครู

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน

ที่

รายการประเมิน
ความสามารถใน
ความสามารถ
การคิด
ในการใช้
เทคโนโลยี
3
2
1
3
2 1

ชื่อ-สกุล

เกณฑ์การประเมิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ได้ระดับ 3
ได้ระดับ 2
ได้ระดับ 1

ความสามารถ รวม
ในการทักษะ
ชีวิต
3 2 1
9

เกณฑ์การตัดสิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้ประเมิน
(นางนิตยา สังข์มา)

ได้
ได้
ได้

7-9
4-6
1-3

สรุปผลการ
ประเมิน

ตราโรงเรีย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 ความรู้เกี่ยวกับการทาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6
รหัส ง 33102 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
หน่ายการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ธุรกิจยุคใหม่ เวลา 1 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
มาตรฐานการเรียนรู้
ง 1.1

เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มี
คุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว

ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.4-6/3 มีทักษะการจัดการในการทางาน
ง 1.1 ม.4-6/4 มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทางาน
ง 1.1 ม.4-6/5 มีทกั ษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดารงชีวิต
2. ความคิดรวบยอด
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นธุรกิจยุคใหม่ที่ทาได้ง่าย ลงทุนน้อย รายได้ดี อานวยความสะดวกต่อผู้ผลิต
ผู้ขาย และผู้บริโภค
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
3.1.1 อธิบายความรู้เกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3.2 ด้านทักษะ (p)
3.2.1 . แผนภาพความคิดการวิเคราะห์และอภิปรายลักษณะ หรือรูปแบบเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจ
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
3.3.1 เห็นประโยชน์จากการเรียนรู้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด
3.4.1. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
3.4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
3.4.3 ความสามารถในการคิด
- ทักษะการวิเคราะห์
- ทักษะการสร้างความรู้
- ทักษะการนาความรู้ไปใช้
- ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
4. การบูรณาการ
4.1 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
- ศิลปะ : การออกแบบชิ้นงาน
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (เศรษฐศาสตร์) : อาชีพและการสร้างรายได้
- ดนตรี-นาฏศิลป์ : การแสดงบทบาทสมมุติ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
- ภาษาไทย : การอ่านจับใจความ การพูดแสดงความคิดเห็น การรายงานหน้าชั้น
4.2 การบูรณาการอาเซียน : อาชีพคนรับส่งน้านมแม่ ในประเทศอินโดนีเซีย
5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1 ความรู้ (K)
5.1.1 การจาลองอาชีพ
-กิจกรรมอาชีพ
5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
5.2.1 เขียนโครงการอาชีพที่ตนเองสนใจ
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
5.3.1 อยู่อย่างพอเพียง : มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.4.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5.4.3 ความสามารถในการคิด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
การเขียนโครงการกิจกรรมอาชีพที่ตนเองสนใจ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
ความสามารถและทักษะ
ประเมินผล
กิจกรรมอาชีพ (K)
อธิบายกิจกรรมอาชีพ

การเขียนโครงการ
อาชีพที่ตนเองสนใจ
(p)
วินัย (A)

เขียนโครงการอาชีพที่
ตนเองสนใจ

-ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี
- ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต
- ความสามารถใน
การคิด (c)

-ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี
-ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต
- ความสามารถในการคิด

อยู่อย่างพอเพียง

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
แบบประเมิน
เกณฑ์การ
ประเมินผลตาม
สภาพจริง
(Rubrics)
แบบประเมิน
แบบประเมินผล
(Rubrics)
ประเมินคุณลักษณะ แบบประเมิน
อันพึงประสงค์
ประเมินสมรรถนะ ประเมิน
ผู้เรียน
สมรรถนะ
ผู้เรียน

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ระดับ
2 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินระดับพอใช้
ผ่านเกณฑ์ระดับ
2 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ระดับ
2 ขึ้นไป

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
นักเรียนคิดว่าในอนาคตอาชีพใดจะประสบความสาเร็จมากที่สุด เพราะอะไร
2. ให้นักเรียนยกตัวอย่างอาชีพที่สนใจในปัจจุบันคนละ 1 อาชีพ ห้ามซ้ากัน วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของอาชีพ
และแนวโน้มความสาเร็จในอาชีพแต่ละอาชีพ
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
3. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่อง กิจกรรมอาชีพ แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
กิจกรรมอาชีพที่น่าสนใจในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นอาชีพใด (ตัวอย่างคาตอบ อาชีพอิสระในรูปแบบธุรกิจ
ขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม หรือธุรกิจแฟรนไชส์)
ในชุมชนของนักเรียนมีธุรกิจเหล่านี้หรือไม่ (ตัวอย่างคาตอบ มี/ไม่มี)
ทาเลที่ตั้งในการประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ควรมีลักษณะอย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ ควรอยู่ในแหล่งชุมชน)

4. ครูอธิบายเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ดังนี้
ประเทศอินโดนีเซียผุดอาชีพใหม่รับส่งนมแม่ เพื่อแก้ปัญหาแม่ไม่มีเวลาให้นมลูก เนื่องจากต้องออกไป
ทางาน
อาชีพคนรับส่งน้านมแม่ จะปฏิบัติหน้าที่รับส่งโดยจะเดินทางมาทางานช่วงบ่าย เพื่อรับน้านมแม่
ที่ปั๊มออกมาจากนั้นจะนาไปส่งยังบ้านที่บอกไว้ใช้เวลาเดินทางเพียงแค่ 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ต่อครั้ง โดยคิดค่าบริการ
รับส่ง ครั้งละ 100-140 บาท อาชีพคนรับส่งนมแม่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับคนในชาติทางอ้อม เพราะถ้าเด็ก
เกิดใหม่ได้รับประทานน้านมแม่อย่างเพียงพอ เด็กก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงต่อไปในอนาคต และปัจจุบัน
อินโดนีเซียก็ผุดนโยบายส่งเสริมทารกให้ได้กินนมแม่ ซึ่งปัจจุบันตัวเลขส่วนนี้มีแต่จะลดลง เนื่องจากคุณแม่จานวนมาก
ไม่มีเวลาให้นมลูก เพราะต้องออกไปทางานหาเลี้ยงครอบครัว
5. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันเขียนโครงการหรือแผนการประกอบอาชีพของตนเองในอนาคต
จากนั้นนาเสนอโครงการหรือแผนการประกอบอาชีพของตนเองในอนาคตหน้าชั้นเรียน
6. ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับโครงการหรือแผนการประกอบอาชีพของตนเอง
ในอนาคต ของแต่ละกลุ่ม ว่าเหมาะสมหรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสมควรปรับเปลี่ยนอย่างไร
กิจกรรมรวบยอด
7. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้
กิจกรรมอาชีพที่น่าสนใจในปัจจุบันมักพบในรูปแบบ ร้านสารพัดบริการ ร้านเช่าหนังสือ
มักจะเป็นอาชีพอิสระ ซึ่งไม่จาเป็นต้องจบการศึกษาสูง แต่ต้องมีความรู้ในอาชีพที่จะทาอย่างถ่องแท้
สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในอาชีพได้ และมีใจรักบริการ เอาใจใส่ลูกค้า ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา
8. นักเรียนทาแบบทดสอบ
กิจกรรมเสนอแนะ
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
อาชีพที่นักเรียนสนใจ

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

ส่งเสริมให้นักเรียนใฝุเรียนรู้
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
และตรงตามเปูาหมายมี่
และเหมาะสมกับเวลา
ต้องการวัด
นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง กิจกรรมอาชีพ
เขียนโครงการอาชีพที่ตนเองสนใจ
อยู่อย่างพอเพียง มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

8.2 สาหรับผู้เรียน : ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
ความพอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
-นักเรียนใช้เวลาปฏิบัติ
-ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตาม -รู้จักการวางแผนการทางาน
หลักพอเพียง กิจกรรมได้เหมาะสม
ขั้นตอนและสาเร็จตาม
อย่างเป็นระบบให้งานประสบ
เปูาหมาย
ความสาเร็จ
-นักเรียนแบ่งหน้าที่การ
ทางานภายในกลุ่มได้
-แก้ปัญหาในการทางานให้
-ปรับตัวในการทางานกับ
เหมาะสมกับความสามารถ
สาเร็จตามเปูาหมาย
เพื่อนพร้อมรับการ
ของแต่ละคน
เปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขความรู้ นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง กิจกรรมอาชีพ
เขียนโครงการอาชีพที่ตนเองสนใจ
เงื่อนไข
นักเรียนอยู่อย่างพอเพียง มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
คุณธรรม
9. การประเมินผลลัพท์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
วัด
ความรู้

ทักษะ

ค่านิยม

อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
กิจกรรมอาชีพ
-มีการวางแผนในการทางาน มีความรอบรู้ใน การเรียนรู้สอดคล้อง
เป็นกระบวนการกลุ่ม
การใช้แหล่ง
กับวิถีชีวิตของนักเรียน
-มีความรู้ในการนาเสนองาน เรียนรู้
นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันการทาใบงาน
-มีทักษะในการใช้ -มีทักษะในการดาเนินชีวิต
ใช้ทรัพยากรอย่าง -ดารงตนอยู่ในสังคมได้
วัสดุอุปกรณ์อย่าง อย่างพอเพียง
คุ้มค่า ด้วยความ อย่างมีความสุข
ประหยัดและคุ้มค่า -มีทักษะในการแก้ปัญหา
ประหยัด
-ประกอบอาชีพที่สุจริต
- เลือกใช้วัสดุ
- มีทักษะในการทางานกลุ่ม
อุปกรณ์ได้อย่าง
เหมาะสม
ตระหนักถึงผลที่
นักเรียนอยู่อย่างพอเพียง มี -มีจิตสานึกในการ -สืบสานอนุรักษ์ภูมิ
เกิดจากการใช้วัสดุ ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัว
อนุรักษ์ภูมิปัญญา ปัญญาท้องถิ่น
ในการอยู่ร่วม
เพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมี
ท้องถิ่น
-การใช้แหล่งเรียนรู้
ความสุข
-ใช้ทรัพยากรและ โดยใช้ภูมิปัญญา
สิ่งแวดล้อมอย่าง ท้องถิ่น
ประหยัด

10.ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
( นายกาธร สังข์มา )
ความคิดเห็นของรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………….…………….
( นายสุเชษฐ์ พันธ์หวยพงศ์ )
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...........................................
( นางนิตยา สังข์มา )
ตาแหน่ง ครู

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน

ที่

รายการประเมิน
ความสามารถใน
ความสามารถ
การคิด
ในการใช้
เทคโนโลยี
3
2
1
3
2 1

ชื่อ-สกุล

เกณฑ์การประเมิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ได้ระดับ 3
ได้ระดับ 2
ได้ระดับ 1

ความสามารถ รวม
ในการทักษะ
ชีวิต
3 2 1
9

เกณฑ์การตัดสิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้ประเมิน
(นางนิตยา สังข์มา)

ได้
ได้
ได้

7-9
4-6
1-3

สรุปผลการ
ประเมิน

ตราโรงเรีย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 เรื่อง การทาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6
รหัส ง 33102 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
หน่ายการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ธุรกิจยุคใหม่ เวลา 1 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
มาตรฐานการเรียนรู้
ง 1.1

เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มี
คุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว

ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.4-6/3 มีทักษะการจัดการในการทางาน
ง 1.1 ม.4-6/4 มีทกั ษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทางาน
ง 1.1 ม.4-6/5 มีทกั ษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดารงชีวิต
2. ความคิดรวบยอด
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นธุรกิจยุคใหม่ที่ทาได้ง่าย ลงทุนน้อย รายได้ดี อานวยความสะดวกต่อผู้ผลิต
ผู้ขาย และผู้บริโภค
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
3.1.1 อธิบายขั้นตอนการทาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3.2 ด้านทักษะ (p)
3.2.1 . วางแผนเลือกทาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1 อย่าง
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
3.3.1 เห็นประโยชน์จากการเรียนรู้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด
3.4.1. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
3.4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

3.4.3 ความสามารถในการคิด
- ทักษะการวิเคราะห์
- ทักษะการนาความรู้ไปใช้

- ทักษะการสร้างความรู้
- ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา

4. การบูรณาการ
4.1 การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
- ศิลปะ : การออกแบบชิ้นงาน
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (เศรษฐศาสตร์) : อาชีพและการสร้างรายได้
- ดนตรี-นาฏศิลป์ : การแสดงบทบาทสมมุติ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
- ภาษาไทย : การอ่านจับใจความ การพูดแสดงความคิดเห็น การรายงานหน้าชั้น
4.2 การบูรณาการอาเซียน : 5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1 ความรู้ (K)
5.1.1 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
5.2 ทักษะกระบวนการ (P)
5.2.1 วางแผนเลือกทาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1 อย่าง
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
5.3.1 รักความเป็นไทย
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.4.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.4.2 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
5.4.3 ความสามารถในการคิด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. การวางแผนเลือกทาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1 อย่าง
2. ใบงานเรื่อง การวางแผนเลือกทาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตนเองสนใจ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
ความสามารถและทักษะ
ประเมินผล
การทาพาณิชย์
ขั้นตอนการทาพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (K)
อิเล็กทรอนิกส์

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
แบบประเมิน
เกณฑ์การ
ประเมินผลตาม
สภาพจริง
(Rubrics)
แบบประเมิน
แบบประเมินผล
(Rubrics)

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ระดับ
2 ขึ้นไป

การเขียนโครงการ
อาชีพที่ตนเองสนใจ
(p)
วินัย (A)

เขียนโครงการอาชีพที่
ตนเองสนใจ

เห็นคุณค่าและใช้
ประเมินคุณลักษณะ แบบประเมิน
ภาษาไทยในการสื่อสารได้ อันพึงประสงค์
อย่างถูกต้องเหมาะสม

ผ่านเกณฑ์ระดับ
2 ขึ้นไป

-ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี
- ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต
- ความสามารถใน
การคิด (c)

-ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี
-ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต
- ความสามารถในการคิด

ผ่านเกณฑ์ระดับ
2 ขึ้นไป

ประเมินสมรรถนะ
ผู้เรียน

ประเมิน
สมรรถนะ
ผู้เรียน

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินระดับพอใช้

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามท้าทาย ดังนี้
ถ้านักเรียนต้องการขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต จะเลือกขายอะไร เพราะอะไร
2. ให้นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับประสบการณ์การซื้อ-ขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต
แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยครูใช้คาถาม ดังนี้
นักเรียนเคยซื้อ-ขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตประเภทใดบ้าง (ตอบตามประสบการณ์ของนักเรียน)
เพราะเหตุใดนักเรียนจึงเลือกซื้อ-ขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต (ตัวอย่างคาตอบ มีช่องทางการติดต่อ
ที่สะดวก มีสินค้าที่สนใจตรงกับความต้องการ เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือ)
นักเรียนคิดว่าการซื้อ-ขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตมีผลดี/ผลเสียอย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ ผลดี
มีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย สามารถปรับปรุงสินค้าและการบริการได้ตลอดเวลา ผลเสีย มีโอกาสต่อการ
ถูกหลอกลวง สินค้าอาจถูกลอกเลียนแบบ)

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
3. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่อง การทาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น
โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
องค์ประกอบหลักของระบบการทาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ตัวอย่างคาตอบ เว็บเพจ
หรือร้านค้าบนเว็บ ระบบตะกร้าสั่งซื้อ ระบบคานวณเงินและชาระค่าสินค้าที่ปลอดภัย)
ขั้นตอนการทาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีขั้นตอนอย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ สารวจสินค้า
หรือบริการที่ตลาดต้องการ ศึกษาค้นคว้าวิธีการเขียนโฮมเพจหรือเว็บเพจ จดทะเบียนโดเมนเนมกับองค์กรผู้ให้บริการเชื่อมต่อ
ระบบการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต จดทะเบียนเพื่อขอรับโปรแกรมชาระเงินผ่านทางอินเทอร์เน็ต ติดต่อ
กับธนาคารเพื่อรองรับการชาระเงินของผู้บริโภคหรือลูกค้าผ่านระบบออนไลน์ การดาเนินพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)
ถ้านักเรียนต้องการทาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นักเรียนจะมีวิธีการสร้างเว็บเพจในการขายสินค้า
ของตนเองอย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ มีรูปลักษณ์สวยงาม น่าสนใจ มีรูปภาพประกอบ สีสันดึงดูดใจแตกต่าง
จากเว็บไซต์อื่น ๆ ส่วนประกอบของเว็บไซต์ต้องมีวิธีการใช้งานที่ง่าย สะดวกรวดเร็วทันสมัย และปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ)
4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันวางแผนเลือกทาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1 อย่าง และอธิบายขั้นตอนการ
ดาเนินงานลงในแผนภาพความคิด แล้วนาเสนอหน้าชั้นเรียน
5. ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายการวางแผนเลือกทาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ว่าเหมาะสม
หรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสมควรปรับเปลี่ยนอย่างไร
กิจกรรมรวบยอด
6. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นธุรกิจยุคใหม่ที่ทาได้ง่าย ลงทุนน้อย รายได้ดี อานวยความสะดวก
ต่อผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้บริโภค
7. ให้นักเรียนทาใบงาน เรื่อง การวางแผนเลือกทาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตนเองสนใจ
กิจกรรมเสนอแนะ
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
อาชีพที่นักเรียนสนใจ

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

ส่งเสริมให้นักเรียนใฝุเรียนรู้
และมีทักษะในการแก้ปัญหา
นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรงในการจัดการเรียนรู้

มีวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

จัดการเรียนรู้ได้จาม
กระบวนการครบถ้วนตามที่
วางแผนไว้

จัดเตรียมใบงาน ใบความรู้
ช่วยให้การเรียนการสอน
เกิดประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ได้
ครอบคลุมการเรียนรู้ที่
กาหนดไว้

เงื่อนไขความรู้

แบ่งกลุ่มพอดีกับจานวน ครูสามารถใช้กระบวนการ
นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นักเรียน
กลุ่มในการจัดการเรียนรู้ได้
และแสดงศักยภาพของ
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ตามขั้นตอน
ตนเองเพื่อให้เกิดความ
และเกิดการเรียนรู้ด้วย
ภาคภูมิใจ
ตนเอง
มีการออกแบบการวัด
มีการออกแบบเครื่องมือวัด
มีการวัดและประเมินผล
และประเมินผลได้
และประเมินผลที่สอดคล้อง ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ
เพียงพอกับจุดประสงค์ กับเนื้อที่ต้องการ
และตรงตามเปูาหมายมี่
และเหมาะสมกับเวลา
ต้องการวัด
นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง ขั้นตอนการทาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เงื่อนไขคุณธรรม

เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

การประเมินผล

8.2 สาหรับผู้เรียน : ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
ความพอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
-นักเรียนใช้เวลาปฏิบัติ
-ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตาม -รู้จักการวางแผนการทางาน
หลักพอเพียง กิจกรรมได้เหมาะสม
ขั้นตอนและสาเร็จตาม
อย่างเป็นระบบให้งานประสบ
เปูาหมาย
ความสาเร็จ
-นักเรียนแบ่งหน้าที่การ
ทางานภายในกลุ่มได้
-แก้ปัญหาในการทางานให้
-ปรับตัวในการทางานกับ
เหมาะสมกับความสามารถ
สาเร็จตามเปูาหมาย
เพื่อนพร้อมรับการ
ของแต่ละคน
เปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขความรู้ นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่อง ขั้นตอนการทาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เงื่อนไข
รักความเป็นไทย เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
คุณธรรม
9. การประเมินผลลัพท์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
วัด
ความรู้

ทักษะ

ค่านิยม

อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
ขั้นตอนการทา
-มีการวางแผนในการทางาน มีความรอบรู้ใน การเรียนรู้สอดคล้อง
พาณิชย์
เป็นกระบวนการกลุ่ม
การใช้แหล่ง
กับวิถีชีวิตของนักเรียน
อิเล็กทรอนิกส์
-มีความรู้ในการนาเสนองาน เรียนรู้
นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันการทาใบงาน
-มีทักษะในการใช้ -มีทักษะในการดาเนินชีวิต
ใช้ทรัพยากรอย่าง -ดารงตนอยู่ในสังคมได้
วัสดุอุปกรณ์อย่าง อย่างพอเพียง
คุ้มค่า ด้วยความ อย่างมีความสุข
ประหยัดและคุ้มค่า -มีทักษะในการแก้ปัญหา
ประหยัด
-ประกอบอาชีพที่สุจริต
- เลือกใช้วัสดุ
- มีทักษะในการทางานกลุ่ม
อุปกรณ์ได้อย่าง
เหมาะสม
ตระหนักถึงผลที่
นักเรียนอยู่อย่างพอเพียง มี -มีจิตสานึกในการ -สืบสานอนุรักษ์ภูมิ
เกิดจากการใช้วัสดุ ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัว
อนุรักษ์ภูมิปัญญา ปัญญาท้องถิ่น
ในการอยู่ร่วม
เพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมี
ท้องถิ่น
-การใช้แหล่งเรียนรู้
ความสุข
-ใช้ทรัพยากรและ โดยใช้ภูมิปัญญา
สิ่งแวดล้อมอย่าง ท้องถิ่น
ประหยัด

10.ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
( นายกาธร สังข์มา )
ความคิดเห็นของรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………….…………….
( นายสุเชษฐ์ พันธ์หวยพงศ์ )
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...........................................
( นางนิตยา สังข์มา )
ตาแหน่ง ครู

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คาชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน

ที่

รายการประเมิน
ความสามารถใน
ความสามารถ
การคิด
ในการใช้
เทคโนโลยี
3
2
1
3
2 1

ชื่อ-สกุล

เกณฑ์การประเมิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ได้ระดับ 3
ได้ระดับ 2
ได้ระดับ 1

ความสามารถ รวม
ในการสื่อสาร
3

2 1

9

เกณฑ์การตัดสิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้ประเมิน

ได้
ได้
ได้

7-9
4-6
1-3

สรุปผลการ
ประเมิน

(นางนิตยา สังข์มา)

การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)
การประเมินใบงาน ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)
เรื่อง การวางแผนเลือกทาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตนเองสนใจ
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
4
3
2
1
วางแผนเลือกทา
วางแผนเลือกทา วางแผนเลือกทา
วางแผนเลือกทา
วางแผนเลือกทา
พาณิชย์
พาณิชย์
พาณิชย์
พาณิชย์
พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่
อิเล็กทรอนิกส์ที่
อิเล็กทรอนิกส์ที่
อิเล็กทรอนิกส์ที่
อิเล็กทรอนิกส์ที่
ตนเองสนใจ
ตนเองสนใจ
ตนเองสนใจ
ตนเองสนใจ
ตนเองสนใจได้
ได้สอดคล้องกับการ ได้สอดคล้องกับ
ได้สอดคล้องกับ
แต่ไม่สอดคล้อง
ปฏิบัติ มีการ
การปฏิบัติ มีการ การปฏิบัติ มีการ กับการปฏิบัติ
เชื่อมโยงให้เห็น
จาแนกข้อมูลหรือ เขียนขยายความ เขียนตามข้อมูล
ภาพรวม แสดงให้ อธิบายให้เห็นถึง และยกตัวอย่าง
ที่อ่าน ไม่มีการ
เห็นถึงความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์กับ เพิ่มเติมให้เข้าใจง่าย อธิบายเพิ่มเติม
กับตนเองและผู้อื่น ตนเองอย่าง
เป็นเหตุเป็นผล

