
 



 
ค าน า 

 
 เอกสารแผนกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ รายวิชาการงานอาชีพ 1 รหัสวิชา ง21101 ชั้นมัธยมศึกษา      
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ ประกอบด้วย รายละเอียดการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ  
ที่ 21 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยการใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้         
ที่หลากหลาย ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 – 13 และตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรครู เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถ
พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
วิชาชีพครูในโอกาสต่อไป 
 
       พิชชานันท์ วชิรพงศ์มนัส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

 
 หน้า 
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
วิธีสอน (Teaching method) 
รูปแบบการเรียนการสอน (Instructional model) 
แนวการสอน (Teaching approach) 
เทคนิคการสอน (Teaching Techniques) 
แผนผังวิธีสอน รูปแบบการสอน แนวการสอนและเทคนิคการสอน 
กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้  
     แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เรียนรู้กระบวนการท างาน 
     แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กระบวนการกลุ่มในการท างาน 
     แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง บ้านและความเป็นอยู่ในบ้าน 
     แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การเลือกใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานบ้าน 
     แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การวางแผนจัดตกแต่งห้อง 
     แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง อาหารและโภชนาการที่มีต่อสุขภาพ 
     แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การเลือกซ้ืออาหาร 
     แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การประกอบอาหาร 
     แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
     แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งบ้าน 
     แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง งานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่น 
     แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง โลกของอาชีพ 
     แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง การสร้างอาชีพ 
ภาคผนวก 
     ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

1 
1 
1 
2 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชาการงานอาชีพ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 
 

มาตรฐานการเรียนรู ้
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
 
K 

กระบวนการ 
 
P 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ 
ของผู้เรียน 

C 
มาตรฐาน ง 1.1  
เข้าใจการท างาน มี
ความคิดสร้างสรรค์ มี
ทักษะกระบวนการ
ท างาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา ทักษะการ
ท างานร่วมกัน และ
ทักษะแสวงหาความรู้ มี
คุณธรรม และลักษณะ
นิสัยในการท างาน มี
จิตส านึกในการใช้
พลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการ
ด ารงชีวิตและครอบครัว 

 
เข้าใจการท างาน  
การด ารงชีวิตและ
ครอบครัว  

 
1.มีความคิด
สร้างสรรค ์
2.มีทักษะ
กระบวนการ
ท างาน 
3.มีทักษะการ
จัดการ 
4.มีทักษะ
กระบวนการ
แก้ปัญหา 
5.มีทักษะการ
ท างานร่วมกัน 
6.มีทักษะแสวงหา
ความรู้ 

 
1.มีคุณธรรม 
2.มีลักษณะนิสัยใน
การท างาน 
3.มีจิตส านึกในการ
ใช้พลังงาน 
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

 
1.ความสามารถใน
การคิด 
2.ความสามารถใน
การสื่อสาร 
3.ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวติ 
4.ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 
5.ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลย ี

ม.1/1 
วิเคราะห์ข้ันตอนการ
ท างานตามกระบวนการ
ท างาน 

 
-ขั้นตอนการ
ท างาน 
-กระบวนการ
ท างาน 

 
วิเคราะห์ 

 
- 

 
-ความสามารถใน
การคิด 
 

ม.1/2 
ใช้กระบวนการกลุ่มใน
การท างานด้วยความ
เสียสละ 

 
-กระบวนการกลุ่ม 
-การท างานด้วย
ความเสียสละ 

 
ใช้กระบวนการ
กลุ่ม 

 
ด้วยความเสียสละ 

 
1.ความสามารถใน
การคิด 
2.ความสามารถใน
การสื่อสาร 
3.ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 
4.ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวติ 
5.ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลย ี

 
 
 



 
ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชาการงานอาชีพ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 
 

มาตรฐานการเรียนรู ้
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
 
K 

กระบวนการ 
 
P 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ 
ของผู้เรียน 

C 
ม.1/3 
ตัดสินใจแก้ปัญหาการ
ท างานอย่างมีเหตุผล 

 
การท างานอย่างมี
เหตุผล  

 
ตัดสินใจ 

 
อย่างมีเหตุผล 

 
1.ความสามารถใน
การคิด 
2.ความสามารถใน
การสื่อสาร 
3.ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวติ 
4.ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 
5.ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลย ี

มาตรฐาน 
ง 2.1 เข้าใจ มีทักษะที่
จ าเป็น มปีระสบการณ์ 
เห็นแนวทางในงานอาชีพ 
ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
อาชีพ มีคุณธรรมและมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพ 

 
เข้าใจแนวทางใน
งานอาชีพ ใช้
เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาอาชีพ 

 
มีทักษะที่จ าเป็น 
มีประสบการณ ์

 
มีคุณธรรมและมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพ 

 
1.ความสามารถใน
การคิด 
2.ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวติ 
3.ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลย ี

ม.1/1 
อธิบายแนวทางการเลือก
อาชีพ 

 
แนวทางการเลือก
อาชีพ 

 
อธิบาย 

 
- 

 
1.ความสามารถใน
การคิด 
2.ความสามารถใน
การสื่อสาร 

ม.1/2 
มีเจตคติที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพ 

 
การประกอบอาชีพ 

 
- 

 
มีเจตคติที่ดี 

 
1.ความสามารถใน
การคิด 
2.ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวติ 

ม.1/3 
เห็นความส าคัญของการ 
สร้างอาชพี 

 
การสร้างอาชพี 

 
เห็นความส าคัญ 

 
- 

 
1.ความสามารถใน
การคิด 
2.ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวติ 

 



 
ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ง21101       รายวิชาการงานอาชีพ 1      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ภาคเรียนที่ 1          จ านวน 0.5 หน่วยกิต                     เวลาเรียน 20 ชั่วโมง 
 

 ศึกษาและวิเคราะห์ขั้นตอนการท างานตามกระบวนการท างาน โดยท าตามล าดับขั้นตอน        
ที่วางแผนไว้ในการใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานบ้าน การจัดและตกแต่งห้อง รู้จักวางแผน
การท างานเป็นกลุ่ม โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานด้วยความเสียสละ ในการเตรียม ประกอบ   
จัดตกแต่งและบริหารอาหาร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจาก
วัสดุในท้องถิ่น สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาการท างานอย่างมีเหตุผลในการจัดสวนในภาชนะ การซ่อมแซม
อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ พร้อมทั้งแสวงหาความรู้ เพ่ือน ามาประเมินผล ปรับปรุงงาน น ามาเป็น
แนวทางในการเลือกอาชีพ การมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ และเห็นความส าคัญของการสร้าง
อาชีพ 

 เพ่ือให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการท างาน มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการ
จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ สามารถน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่เหมาะสม รวมถึงมีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า มีการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน 

 การวัดและประเมินผล ตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้งก่อนการเรียนรู้ ระหว่างการ
เรียนรู้และหลังการเรียนรู้ในด้านความรู้ (K) ทักษะกระบวนการ (P) และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
สมรรถนะส าคัญ (C) โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรม การใช้ค าถาม การฝึกปฏิบัติและการทดสอบ อัตราส่วน
คะแนนระหว่างภาคต่อคะแนนปลายภาค 80 : 20 

 

 

 

รวม 6 ตัวช้ีวัด 
ง 1.1 ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3 
ง 2.1 ม.1/1  ม.1/2  ม. 1/3 
 
 
 
 
 



 
โครงสร้างรายวิชา 

รายวิชาการงานอาชีพ 1 รหัสวิชา ง21101 กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้/ 

สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ าหนัก
คะแนน 

 ปฐมนิเทศ   1  
1 เรียนรู้กระบวนการ

ท างาน 
ง 1.1  
  ม.1/1 
  ม.1/2 
  ม.1/3 

 

การท างานในชีวิตประจ าวนัจะต้องมี
ทักษะกระบวนการท างานเพื่อเป็น
พื้นฐานในการท างานอย่างเป็นขั้นตอน 
รู้จักวางแผนการท างาน วิเคราะห์งานที่
จะท า ปฏิบัติตามแผนการท างานที่วางไว้
และเมื่อท างานเสร็จจะต้องมีการ
ประเมินผลงาน เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข 
หรือเพื่อพัฒนาการท างานให้ดีมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ ยังต้องรู้จักการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น เพื่อเรียนรู้การท างานร่วมกันเป็นทีม 
รู้จักความเสียสละ ความรับผดิชอบ มี
เหตุผล ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น และ
รู้จักการแก้ปัญหาที่ดี ดังนัน้ การเรียนรู้
ทักษะกระบวนการท างาน สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ในการด าเนนิชวีิตประจ าวนั 

2 10 

2 การรักษาดูแลบา้น ง 1.1  
  ม.1/1 
  ม.1/2 
  ม.1/3 

 

การดูแลรักษาบ้านจะต้องท าตามขั้นตอน
ของกระบวนการท างาน และรู้จักวาง
แผนการท างานบ้าน จึงจะท าให้การ
ท างานนั้นส าเร็จตามเป้าหมายได้อย่าง
รวดเร็วยิ่งขึ้น การเลือกใช้อุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกในการท างาน ก็ควรเลือกใช้
ให้เหมาะสมกับงานหรือผลิตภัณฑ์ที่จะท า
ความสะอาด และควรดูแลรักษาให้ถูกวิธี 
เพราะจะช่วยให้อุปกรณ์มีระยะเวลาใน
การใช้งานที่ยาวขึ้น ส่วนการจัดตกแต่ง
ห้องต่าง ๆ ก็เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้
บ้านน่าอยู่อาศัย ท าให้สมาชิกมีความสุข
เพลิดเพลินที่จะอาศัยอยู่ในบ้าน 

4 15 

 

 



โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชาการงานอาชีพ 1 รหัสวิชา ง21101 กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้/ 

สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ าหนัก
คะแนน 

3 อาหารกับการด ารงชีวติ ง 1.1  
  ม.1/1 
  ม.1/2 
  ม.1/3 

 

อาหารและโภชนาการเป็นสิง่จ าเป็นของ
ครอบครัว การบริโภคแต่สิ่งที่ดแีละมี
ประโยชน์จะส่งผลดีต่อสุขภาพ สมาชิกใน
ครอบครัวร่วมกันดูแลเร่ืองการ
รับประทานอาหาร โดยการจัดเมนูอาหาร
ให้มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ควรเลือกซื้อ
อาหารที่สด ใหม่ สะอาด รู้จักเลอืกใช้
อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร การจัด
ตกแต่งอาหารให้ดูน่ารับประทาน และ
การให้บริการอาหารแก่สมาชิกใน
ครอบครัว เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัย 
อันน ามาซึ่งสุขภาพที่ดีและสัมพนัธภาพที่
ดีในครอบครัว  

5 20 

4 การประดิษฐ์ของใช้ของ
ตกแต่งจากวัสดุใน
ท้องถิ่น 

ง 1.1  
  ม.1/1 
  ม.1/2 
  ม.1/3 

 

การประดิษฐ์ของใช้และของตกแต่งจาก
วัสดุในท้องถิ่นเปน็การสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ขึ้นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์การใช้สอยเป็น
สิ่งส าคัญ ซึง่เป็นเอกลักษณ์ไทยที่สะท้อน
ให้เห็นถึงวิถีชีวิตของแต่ละท้องถิ่น ผู้
ประดิษฐ์สรา้งชิน้งานที่มีคุณคา่สามารถ
สร้างอาชพีได ้

3 15 

5 โลกอาชีพ ง 2.1  
  ม.1/1 
  ม.1/2 
  ม.1/3 

 

การประกอบอาชีพมีความส าคัญต่อการ
ด าเนินชีวิตของทุกคนเพราะเปน็การเพิ่ม
รายได้ให้กับตนเองและครอบครวั 
เทคโนโลยพีัฒนาไปรวดเร็ว มีผลต่อ
ตลาดแรงงาน ดงันัน้เราต้องเตรียมความ
พร้อมในการเลือกสาขาที่จะเรียน เพื่อ
ประกอบอาชีพทีต่นเองถนัด 

3 10 

   สอบกลางภาค 1 10 
   สอบปลายภาค 1 20 
   รวม 20 100 

 
 



กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 
 
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 ปัจจุบันเป็นยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
เชื่องโยงข้อมูลต่าง ๆ ของทุกมุมโลกเข้าด้วยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 
21 ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของคนในสังคมอย่างทั่วถึง การจัดการศึกษาต้องตื่นตัวและเตรียมความพร้อม
ให้ผู้เรียนมีทักษะส าหรับการด ารงชีวิต UNESCO ได้ประกาศการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 กล่าวถึง 4 
เสาหลักของการศึกษา (The Four pillars of learning) เป็นทิศทางการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 
ได้แก่ การเรียนเพ่ือรู้ การเรียนเพ่ือปฏิบัติได้จริง การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน และการเรียนรู้เพ่ือความเป็น
มนุษย์ (ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย,2559) 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ต้องเน้นให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ วิพากษ์  
วิจารณ์ แก้ปัญหาเป็น มีความตระหนัก มีจิตส านึกและสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ยึดหลักว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ กระบวนจัดการศึกษาต้องส่งเสริมผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติวิชา
และเต็มตามศักยภาพ ใช้กระบวนการเรียนรู้หาความรู้ มีการบูรณาการ ใช้แหล่งการเรียนรู้หลากหลาย  
มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง (พิมพ์พันธ์ เตชะคุปต์และพเยาว์ ยินดีสุข,2560) 
 บทบาทของครูในยุคปัจจุบัน ผู้สอนต้องสอนหรือฝึกผู้เรียน ดังนี้ 

1. ฝึกคิด คือสอนให้ผู้เรียนคิดเป็น 
2. ฝึกให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า ศึกษาให้ลึกซ้ึงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและมีการวิจัยค้นคว้า 
3. ฝึกให้ผู้ เรียนบริการสังคม คือ สิ่งที่ เรียนจะมีคุณค่า เมื่อใด้ใช้ความรู้ ให้ เป็น

ประโยชน์ต่อสังคม 

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้  
ซึ่งครูสามารถใช้วิธีสอน รูปแบบการสอน แนวทางการ และเทคนิคการสอนได้อย่างหลากหลาย ดังนี้ 

 วิธีสอน (Teaching method) 

 วิธีสอน คือ ขั้นตอนที่ผู้สอนด าเนินการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ด้วยวิธีการ   
ต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไปตามองค์ประกอบ และขั้นตอนส าคัญอันเป็นลักษณะเด่น หรือลักษณะเฉพาะที่
ขาดไม่ได้ของวิธีนั้น ๆ เช่น วิธีการสอนโดยใช้บรรยาย องค์ประกอบส าคัญ คือ เนื้อหาสาระที่จะบรรยาย
และการบรรยาย ขั้นตอนส าคัญ คือ การเตรียมเนื้อหา การบรรยาย (พูด บอก เล่า อธิบาย) และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการบรรยาย 

 รูปแบบการเรียนการสอน (Instructional model) 

 รูปแบบการเรียนการสอน/รูปแบบการสอน คือ รูปแบบแผนการด าเนินการสอนที่ได้รับการ
จัดเป็นระบบอย่างสัมพันธ์สอดคล้องกับทฤษฎี/หลักการเรียนรู้ หรือการสอนที่รูปแบบนั้นยึดถือและได้รับ
การพิสูจน์ ทดสอบว่ามีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายเฉพาะรูปแบบ



นั้น ๆ โดยทั่วไปแบบแผนการด าเนินการสอนดังกล่าว ประกอบด้วย ทฤษฎี/หลักการที่รูปแบบนั้นยึดถือ 
และกระบวนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะอันจะน าผู้เรียนไปสู่จุดมุ่งหมายเฉพาะที่รูปแบบนั้นก าหนด ซึ่ง
ผู้สอนสามารถน าไปใช้เป็นแบบแผน หรือแบบอย่างในการจัดและด าเนินการสอนอ่ืน ๆ ที่มีจุดมุ่งหมาย
เฉพาะเช่นเดียวกันได้ 

 แนวการสอน (Teaching approach) 

 แนวการสอน หมายถึง กลวิธี หรือยุทศาสตร์การสอนเป็นแนวทางกว้าง ๆ โดยมีทฤษฏี หลักการ 
แนวคิดสนับสนุน เพ่ือการจัดการเรียนการสอน แนวการสอนแบ่งเป็น แนวการสอนทางตรง แนวการสอน
ทางอ้อม และแนวการสอนแบบผสมผสาน 

 เทคนิคการสอน (Teaching Techniques) 

 เทคนิค คือ กลวิธีต่าง ๆ ที่ใช้เสริมกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ หรือการกระท าใด ๆ เพ่ือช่วยให้
กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ หรือการกระท านั้นมีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น เทคนิคการ
สอนจึงหมาถึง กลวิธีต่าง ๆ ที่ใช้เสริมกระบวนการสอน ขั้นตอนการสอน วิธีการสอนหรือการด าเนินการ
ทางการสอนใด ๆ เพ่ือช่วยให้การสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ในการบรรยายผู้สอนใช้
เทคนิคต่าง ๆ ที่สามารพช่วยให้การบรรยายมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การยกตัวอย่าง 
การใช้สื่อ การใช้ค าถาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิธีสอน รูปแบบการสอน แนวการสอน เทคนิคการสอนนี้ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ดังผังต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการสอน 
1.รูปแบบการเรียนรู้ CIPPA 
2.รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน 
3.รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 
4.รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน 

แนวการสอน 
1.การจัดการเรียนรู้เน้นนักเรียนเปน็ศูนย์กลาง 
2.การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
3.การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
4.การเรียนรู้ใช้วิจัยเป็นฐาน 
5.การเรียนรู้ใช้แหล่งเรยีนรู้เป็นฐาน 
6.การเรียนรู้ใช้กิจกรรมเป็นฐาน 
7.การเรียนรู้ใช้สถานการณ์จ าลองเป็นฐาน 
8.การเรียนรู้ใช้ประเด็นสังคมเป็นฐาน 
9.การเรียนรู้ใช้ประเด็นสังคมเช่ือมโยง 
  วิทยาศาสตรเ์ป็นฐาน 
10.กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น 

วิธีสอน 
1.วิธีสอนแบบสืบสอบ 
2.วิธีสอนแบบโครงงาน 
3.วิธีสอนแบบอุปนัย 
 

เทคนิคการสอน 
1.เทคนิคการใช้ค าถาม 
2.เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ 
3.เทคนิคการเรียนรูเ้สริมสร้างพหปุัญญา 
4.เทคนิคการใช้ผังกราฟฟิก 
5.เทคนิคการเสริมแรง 
6.เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน 
7.เทคนิคหมวก 6 ใบของเดอโบโน 

วิธี 
และ 

เทคนิคการสอน 



การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพ 1 รหัสวิชา ง21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) จัดท าค าอธิบายรายวิชา 
โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 5 หน่วย  แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 13 แผน ใช้วิธีสอน 
รูปแบบการสอน แนวการสอน เทคนิคการสอน เป็นกลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด ดังนี้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เรียนรู้กระบวนการท างาน 

 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
1. ใช้วิธีสอนเน้นทักษะกระบวนการคิดเชิงระบบโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  
2. ใช้เทคนิคค าถามเพ่ือกระตุ้นความสนใจของนักเรียน 
3. ใช้เทคนิคการเสริมแรงด้วยการให้ค าชื่นชม 
4. ใช้เทคนิคให้นักเรียนร่วมปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมกับครู 
5. ใช้เทคนิคให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
6. ใช้เทคนิคกระบวนการกลุ่มเพ่ือให้เพ่ือนช่วยเพื่อน 
7. ใช้เทคนิคการสรุปองค์ความรู้ด้วยการใช้ค าถาม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กระบวนการกลุ่มในการท างาน 

 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
1. ใช้วิธีสอนเน้นทักษะกระบวนการคิดเชิงระบบโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
2. ใช้เทคนิคค าถามที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์จริงของนักเรียน 
3. ใช้เทคนิคอธิบายเพิ่มเติม เพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน 
4. ใช้เทคนิคกระบวนการกลุ่มเพ่ือให้เพ่ือนช่วยเพื่อน 
5. ใช้เทคนิคการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันภายในกลุ่ม 
6. ใช้แนวการสอนแบบจ าลองสถานการณ์ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง บ้านและความเป็นอยู่ในบ้าน 

 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
1. ใช้วิธีสอนเน้นกระบวนการสร้างความตระหนัก 
2. ใช้เทคนิคค าถามเพ่ือกระตุ้นความสนใจของนักเรียน 

  3. ใช้เทคนิคอธิบายเพิ่มเติม เพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน 
  4. ใช้เทคนิคกระบวนการกลุ่มเพ่ือให้เพ่ือนช่วยเพื่อน 

5. ใช้แนวการสอนแบบจ าลองสถานการณ์ 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การเลือกใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานบ้าน 

 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
  1. ใช้วิธีสอนเน้นรูปแบบการสืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model) 
  2. ใช้เทคนิคค าถามเพ่ือกระตุ้นความสนใจของนักเรียน 
  3. ใช้เทคนิคอธิบายเพิ่มเติม เพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน 
  4. ใช้เทคนิคการเล่นเกม 
  5. ใช้เทคนิคกระบวนการกลุ่มเพ่ือให้เพ่ือนช่วยเพื่อน 
  6. ใช้เทคนิคการเขียนแผนที่ความคิด (Mind Mapping) 
  7. ใช้เทคนิคการเขียนแผนภาพขั้นตอนการวางแผนดูแลรักษาบ้าน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การวางแผนจัดตกแต่งห้อง 

 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
  1. ใช้วิธีการสอนเน้นกระบวนการกลุ่มร่วมกับเทคนิคการสอนการฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์ ทักษะกระบวนการท างาน 
  2. ใช้เทคนิคการสนทนากับนักเรียน 
  3. ใช้เทคนิคอธิบายเพิ่มเติม เพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน 
  4. ใช้เทคนิคกระบวนการกลุ่มเพ่ือให้เพ่ือนช่วยเพื่อน 
  5. ใช้เทคนิคการเสริมแรง เมื่อนักเรียนน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง อาหารและโภชนาการที่มีต่อสุขภาพ 

 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
  1. ใช้วิธีสอนเน้นกระบวนการกลุ่มร่วมกับเทคนิคการสอนการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 
  2. ใช้เทคนิคการตั้งค าถามเพ่ือกระตุ้นความสนใจ 
  3. ใช้เทคนิคอธิบายเนื้อหาเพ่ิมเติม 
  4. ใช้เทคนิคกระบวนการกลุ่มเพ่ือให้เพ่ือนช่วยเพื่อน 
  6. ใช้เทคนิคการท าใบงานที่ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การเลือกซ้ืออาหาร 

 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
  1. ใช้วิธีสอนเน้นกระบวนการกลุ่มร่วมกับเทคนิคการสอนการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
  2. ใช้เทคนิคการตั้งค าถามเพ่ือกระตุ้นความสนใจ 
  3. ใช้เทคนิคอธิบายเนื้อหาเพ่ิมเติม เพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน 
  4. ใช้เทคนิคกระบวนการกลุ่มเพ่ือให้เพ่ือนช่วยเพื่อน 
  5. ใช้เทคนิคการเขียนแผนที่ความคิด Mind Mapping 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การประกอบอาหาร 

 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
  1. ใช้วิธีสอนเน้นกระบวนการกลุ่มร่วมกับเทคนิคการสอนการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
  2. ใช้เทคนิคการเล่นเกม ตั้งค าถามเพ่ือกระตุ้นความสนใจและฝึกทักษะการคิด 
  3. ใช้เทคนิคอธิบายเนื้อหาเพ่ิมเติม เพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน 
  4. ใช้เทคนิคกระบวนการกลุ่มเพ่ือให้เพ่ือนช่วยเพื่อน 
  5. ใช้เทคนิคการเขียนแผนผังมโนทัศน์ 
  6. ใช้เทคนิคการท าใบงานที่ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
  7. ใช้เทคนิคการเสริมแรง เมื่อนักเรียนน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
  1. ใช้วิธีสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ร่วมกับเทคนิคการสอนการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์   

2. ใช้เทคนิคการตั้งค าถามเพ่ือกระตุ้นความสนใจ 
3. ใช้สื่อภาพประกอบการตั้งค าถาม  
4. ใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามยกสถานการณ์ ให้นักเรียนตอบ 

  5. ใช้เทคนิคอธิบายเนื้อหาเพ่ิมเติม เพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน 
  6. ใช้เทคนิคกระบวนการกลุ่มเพ่ือให้เพ่ือนช่วยเพื่อน 
  7. ใช้เทคนิคการท าใบงานที่ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
  8. ใช้เทคนิคการเขียนแผนผังมโนทัศน์ 
  9. ใช้แนวการสอนการลงมือปฏิบัติจริง 
         10. ใช้เทคนิคการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ โดยใช้การถอดบทเรียนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งบ้าน 

 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
  1. ใช้วิธีสอนเน้นกระบวนการกลุ่มร่วมกับเทคนิคการสอนการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
  2. ใช้เทคนิคการตั้งค าถามเพ่ือกระตุ้นความสนใจ 

3. ใช้เทคนิคอธิบายเนื้อหาเพ่ิมเติม เพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน 
4. ใช้เทคนิคการท าใบงานที่ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
5. ใช้เทคนิคกระบวนการกลุ่มเพ่ือให้เพ่ือนช่วยเพื่อน 
6. ใช้เทคนิคการเสริมแรง เมื่อนักเรียนน าเสนอผลงานหน้าชั้น 

          
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง งานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่น 

 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
  1. ใช้วิธีสอนเน้นกระบวนการกลุ่มร่วมกับเทคนิคการสอนการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
และคิดสร้างสรรค ์
  2. ใช้เทคนิคการตั้งค าถามเพ่ือกระตุ้นความสนใจ 

3. ใช้เทคนิคอธิบายเนื้อหาเพ่ิมเติม เพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน 
4. ใช้เทคนิคการท าใบงานที่ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
5. ใช้เทคนิคกระบวนการกลุ่มเพ่ือให้เพ่ือนช่วยเพื่อน 
6. ใช้แนวการสอนการลงมือปฏิบัติจริง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง โลกของอาชีพ 

 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
  1. ใช้วิธีสอนเน้นกระบวนการกลุ่มร่วมกับเทคนิคการสอนการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 
  2. ใช้เทคนิคการตั้งค าถามเพ่ือกระตุ้นความสนใจ 

3. ใช้เทคนิคเกม ตั้งค าถามเพ่ือกระตุ้นความสนใจ 
4. ใช้เทคนิคอธิบายเนื้อหาเพ่ิมเติม เพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน 
5. ใช้เทคนิคการท าใบงานทีฝ่ึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
6. ใช้เทคนิคกระบวนการกลุ่มเพ่ือให้เพ่ือนช่วยเพื่อน 
7. ใช้เทคนิคการเขียนผังมโนทัศน์ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง การสร้างอาชีพ 

 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
  1. ใช้วิธีสอนเน้นกระบวนการกลุ่มร่วมกับเทคนิคการสอนการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 
  2. ใช้เทคนิคการตั้งค าถามเพ่ือกระตุ้นความสนใจ 

3. ใช้เทคนิคอธิบายเนื้อหาเพ่ิมเติม เพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน 
4. ใช้เทคนิคการท าใบงานที่ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
5. ใช้เทคนิคกระบวนการกลุ่มเพ่ือให้เพ่ือนช่วยเพื่อน 
6. ใช้เทคนิคการเขียนผังมโนทัศน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 

เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 
เรื่อง การแปรรูปผลผลติทางการเกษตร 

วิชา การงานอาชีพ 1          รหัสวิชา ง21101                    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง อาหารกับการด ารงชีวิต  ภาคเรียนที่ 1                    เวลา 2 ชั่วโมง 
ครผูู้สอน นางพิชชานันท์ วชิรพงศ์มนัส                      โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   

มาตรฐาน ง 1.1  
 เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะ
นิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและ
ครอบครัว 
 ตัวช้ีวัด 
 ม.1.1 วิเคราะห์ขั้นตอนการท างานตามกระบวนการท างาน 
 ม.1.2 ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานด้วยความเสียสละ 
 ม.1.3 ตัดสินใจแก้ปัญหาการท างานอย่างมีเหตุผล  

2.สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นกระบวนการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงรูปร่าง รสชาติของ
ผลผลิตทางการเกษตรให้มีลักษณะแปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิม ช่วยป้องกันการล้นตลาด เพ่ิมมูลค่า 
เพ่ิมรายได้ สามารถเก็บไว้รับประทานได้นาน 

3. สาระการเรียนรู้  

 3.1 สาระการเรียนรู้ (K) 
  ขั้นตอนการท างานเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามทักษะกระบวนการท างาน โดยท าตามล าดับ
ขั้นตอนที่วางแผนไว้ เช่น การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 3.2 ทักษะกระบวนการ (P) 
  การท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มปฏิบัติงานตามขั้นตอนการท างาน เช่น แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหา สรุป น าเสนอองค์ความรู้ 
  การแก้ปัญหาในการท างานเพ่ือให้เกิดความคิดหาวิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น การแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร 
 3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
  นักเรียนมีวินัย มีความมุ่งม่ันในการท างานและส่งงานตรงเวลา 
 
 
 
 



 3.4 สมรรถนะส าคัญผู้เรียน(C) 
  1) ความสามารถในการสื่อสาร 
  2) ความสามารถในการคิด 
       3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้  
 4.1 อธิบายหลักการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรได้ถูกต้อง (K) 
 4.2 อธิบายประโยชน์ของการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรได้ถูกต้อง (K) 
 4.3 อธิบายวิธีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรได้ถูกต้อง (K) 
 4.4 แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 1 ชนิดและถอดบทเรียนได้อย่างถูกต้อง (P) 
 4.5 มีวินัย มุ่งม่ันการท างาน ส่งงานตรงเวลา (A) 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการกลุ่ม บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับ
เทคนิคการสอนการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 

ชั่วโมงที่ 1 

 
 

 1. ครูพูดคุยกับนักเรียน จากชั่วโมงที่ผ่านมาเรียนรู้เรื่อง การประกอบอาหารด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ครูสุ่มถามนักเรียน 4-5 คน เพื่อทบทวนความรู้เดิม 
 2. ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยให้ดูภาพ “ผลไม้หลากหลายชนิด” แล้วตอบค าถาม
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
 3. ครูใช้ค าถาม “ถ้าบ้านของนักเรียนปลูกต้นกล้วยน้ าหว้าไว้ 10 ต้น ปรากฏว่าปีนี้มีกล้วย     
ออกผลจ านวนมาก ไม่สามารถรับประทานได้หมด นักเรียนจะแปรรูปกล้วยน้ าหว้าด้วยวิธีใดได้บ้าง” 
 4. ครูอธิบายเพ่ิมเติมว่า การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นกระบวนการปรับปรุง เปลี่ยน
แปงรูปร่างและรสชาติของผลผลิตทางการเกษตรให้มีลักษณะแปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิม เพ่ือช่วยเพ่ิม
มูลค่า คุณภาพ และเก็บไว้รับประทานได้นาน 

 
 

  1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม โดยคละนักเรียน เก่ง ปานกลาง และอ่อน ให้แต่ละกลุ่มแบ่ง
หน้าที่การท างานตามกระบวนการกลุ่ม  
  2. ให้นักเรียนศึกษาข้อมูล เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ในหัวข้อ หลักการ   
แปรรูป วิธีการแปรรูป และประโยชน์ที่ได้รับจากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จากแหล่งข้อมูล เช่น 

ขั้นน า 

ขั้นสอน 



หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต แล้วท าใบงานที่ 12 การเขียนแผนผังมโนทัศน์ เรื่อง การแปรรูปผลผลิต     
ทางการเกษตร 
  3. ก าหนดเวลา 30 นาที เพ่ือท าใบงานที่ 12 การเขียนแผนผังมโนทัศน์ เรื่อง การแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร ให้ตัวแทนกลุ่มน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

 
 
 

   1. ครูให้นักเรียนประเมินผลการท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มของตนเอง 
  2. ครรู่วมกับนักเรียนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และร่วมกันปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ข้ึน 
 

ชั่วโมงที่ 2 

 
 

 1. ครูทบทวนความรู้เดิมจากชั่วโมงท่ีผ่านมา โดยสุ่มถามนักเรียน 4-5 คน  
  “นักเรียนมีหลักการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอย่างไรบ้าง”  
  “จงบอกประโยชน์ของการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร”  
  “นักเรียนสามารถน า มะม่วง มาแปรรูปด้วยวิธีการใดได้บ้าง” 
 2. ครูอธิบายเพ่ิมเติมว่า การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มีหลายวิธี แต่ละวิธีจะมีการท าที่
แตกต่างกัน ควรเลือกวิธีการแปรรูปให้เหมาะสมกับวัตถุดิบแต่ละชนิด 

 
 

  1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม (กลุ่มเดิม) ให้แต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่การท างานตามกระบวนการกลุ่ม  
  2. ให้นักเรียนศึกษาข้อมูล เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จากแหล่งข้อมูล เช่น 
หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต แล้วท าใบงานที่ 13 เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
  3. ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากใบความรู้ ที่ 2 เรื่อง การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
     4. ครูอธิบายเพิ่มเติม เรื่อง การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  5. มอบหมายให้นักเรียน ท าใบงานที่ 14 การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

 
 
 

   1. ครูให้นักเรียนประเมินผลการท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มของตนเอง 
  2. ครรู่วมกับนักเรียนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และร่วมกันปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ข้ึน 

 

ขั้นที่ 3 สรุป 

ขั้นน า 

ขั้นสอน 

ขั้นที่ 3 สรุป 



6. ภาระงาน  

 6.1 ท าใบงานที่ 12 การเขียนแผนผังมโนทัศน์ เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
    6.2 ท าใบงานที่ 13 เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
    6.3 ท าใบงานที่ 14 การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร 

7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

7.1 การประเมินก่อนเรียน 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

7.2 การประเมินระหว่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
     1) อธิบายหลักการ
แปรรูป วิธีการแปรรูป 
และประโยชน์ของการแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตร 

 
 
ตรวจใบงานที่ 12 

 
 
แบบประเมิน 
ใบงานที่ 12 

 
 
ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

    2) แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 1 ชนิด 

ตรวจใบงานที่ 13 แบบประเมิน 
ใบงานที่ 13 

ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

    3) ถอดบทเรียนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เรื่อง การแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร 

ตรวจใบงานที่ 14 แบบประเมิน 
ใบงานที่ 14 

ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

    4) พฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

สังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรม
การท างานกลุ่ม 

ระดับคุณภาพพอใช้ 
ผ่านเกณฑ์ (1) 

    5) คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

สังเกตความมีวินัย ความ
รับผิดชอบใฝ่เรียนรู้และ
มุ่งม่ันการท างาน 

แบบประเมินผล
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพพอใช้ 
ผ่านเกณฑ์ (1) 

 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

 8.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียนวิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
  2) ใบความรู้ที่ 2 การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3) ใบงานที่ 12 การเขียนผังมโนทัศน์ เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
       4) ใบงานที่ 13 เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
  5) ใบงานที่ 14 การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การแปรรูป
ผลผลติทางการเกษตร 



 8.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) อินเทอร์เน็ต 

9. กิจกรรมเสนอแนะ 
 ให้นักเรียนฝึกการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

10. บันทึกหลังการสอน 
 10.1ด้านความรู้ (K) 
............................................................................................................................. ........................................
........................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................................................. ........
........................................................................................................................... ..........................................
............................................................................................................................. ........................................ 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ................................
............................................................................................................................. ........................................ 
................................................................ .....................................................................................................
..................................................................................................................................... ................................ 
 
 10.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
............................................................................................................................. ........................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................. ........................................
..................................................................................................................................... ................................
................................................................................................... ................................................................. . 
............................................................................................................................. ........................................
..................................................................................................................................................... ................
................................................................................................................... .................................................. 
............................................................................................................................. ........................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................. ........................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................ 



 10.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

............................................................................................................................. ........................................

................................................................................................................................................................ .....

............................................................................................................................. ........................................ 

............................................................................................................................. ........................................

.....................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........................................ 

............................................................................................................................. ........................................

................................................................... ..................................................................................................

............................................................................................................................. ........................................ 

............................................................................................................................. ........................................

................................................................................... ..................................................................................

............................................................................................................................. ........................................ 

10.4 ด้านสมรรถนะส าคัญผู้เรียน (C) 

............................................................................................................................. ........................................

.....................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........................................ 

............................................................................................................................. ........................................

.............................................................................. .......................................................................................

............................................................................................................................. ........................................ 

................................................................................................................................ .....................................

.............................................................................................. .......................................................................

............................................................................................................................. ........................................ 

................................................................................................................................................ .....................

.............................................................................................................. ....................................................... 
 
 10.5 ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะอ่ืน 

............................................................................................................................. ........................................

..................................................................................................................................... ................................

........................................................................................... ......................................................................... . 

............................................................................................................................. ........................................ 
        

ลงชื่อ .................................................. ครูผู้สอน 
                        (นางพิชชานันท์ วชิรพงศ์มนัส) 
                      ............../...................../............. 
 



ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/การนิเทศ ของหัวหน้ากลุ่มสาระ 
............................................................................................................................. ........................................
........................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. ........................................ 
       

ลงชื่อ     
             (นางพิชชานันท์ วชิรพงศ์มนัส) 
            ............../...................../............. 
 

 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/การนิเทศ ของหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
............................................................................................................................. ........................................
........................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. ........................................ 
 
      ลงชื่อ     
       (นางรุ่งรัตน์   แก้วหาญ)  
                  ............../...................../.............  
 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/การนิเทศ ของรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................. ........................................
........................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. ........................................ 
 
      ลงชื่อ     
       (นายสนธยา   แก้วหาญ) 
             รองผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
           ............../...................../............. 
 
 
 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/การนิเทศ ของผู้อ านวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................. ........................................
........................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................................. ........................ 
 
      ลงชื่อ     
       (นายพวงค์วิทย์   เดิมชัยภูมิ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
                      ............../...................../............ 



 
 
 
 
 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทาง 
สายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์  

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ 
จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ใน
การวางแผนและการด าเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคน   
ในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และ
ความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้ง
ด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี  

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้  

1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้ อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ  พอประมาณกับฐานะ 
พอประมาณกับศักยภาพ พอประมาณกับเวลา พอประมาณกับงบประมาณ 

2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป       
อย่างมเีหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก 
การกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ  

3. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ  
ที่จะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต การมีสติ 
สมาธิ มีความรอบคอบ ระมัดระวังไม่ประมาท  
โดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง 2 ประการ  ดังนี้  

1. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการต่างๆ ที่เก่ียวข้องรอบด้าน  
ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติ ศึกษาหาความรู้ให้ละเอียด ก่อนท า ก่อนปฏิบัติ ทั้งจากการเรียนรู้จากครู พ่อแม่ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หนังสือ ทีวี อินเทอร์เน็ต 

2. เงื่อนไขคุณธรรม คือ น าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ในการท างาน  
ในการใช้ชีวิตประจ าวัน ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 

ใบความรู้ที่ 3 
การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



สมดุล ม่ันคง ย่ังยืน คือ มุ่งให้เกิดความสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 

4 มิติ 
 1.ด้านวัตถุ เน้นปลูกฝังการใช้วัสดุ อุปกรณ์ของใช้ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า

ก่อนจะซื้อใหม่หรือซื้อเพ่ิม  
 2.ด้านสังคม เน้นการปลูกฝังให้ท างานร่วมกัน การมีส่วนร่วม การมีน้ าใจ ช่วยเหลือ

เกื้อกูล การโอบอ้อมอารี การรู้จักสามัคคี ไม่ทะเลาะ หรืออิจฉาริษยา 
 3.ด้านสิ่งแวดล้อม มีจิตส านึกรักสิ่งแวดล้อม ไม่ตัดไม้ท าลายป่า ไม่สร้างปัญหาขยะ 

วัสดุ อุปกรณ์ของใช้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้ของสิ้นเปลือง  
 4.ด้านวัฒนธรรม เห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ในท้องถิ่น 

ความเป็นไทย รักษากฎระเบียบขององค์กร สถานศึกษา ครอบครัว ไม่เอาเปรียบ ไม่ท าลายชื่อเสียง
วัฒนธรรมของสถานศึกษา การไม่ลืมรากเหง้า ประเพณี วัฒนธรรมการท างาน 
  

 
  
3 ศาสตร์ เพ่ือกระตุ้นการท างานให้ส าเร็จไปตามเป้าหมาย 
 1. ศาสตร์พระราชา คือภูมิปัญญาของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงทดลองและน าไป
ปฏิบัติจนเป็นผลส าเร็จ เช่น จะท าอะไรต้องศึกษาข้อมูล ท างานแบบองค์รวม ระเบิดจากข้างใน 
แก้ปัญหาจากจุดเล็ก ๆ ท าตามล าดับขั้นตอน ไม่ติดต ารา ประหยัดเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุด 
 2. ศาสตร์สากล คือ องค์ความรู้ที่ถูกพัฒนาขึ้นเป็นหลักท่ีผู้คนยอมรับ เช่น หนังสือ ต ารา 
งานวิจัย ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 

3. ศาสตร์ภูมิปัญญา คือ ภูมิปัญญาของชาวบ้านในแต่ละชุมชนที่พัฒนาเป็นองค์ความรู้มาเป็น
เวลาหลายปี 
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ตัวอย่างการถอดบทเรียน เรื่อง วิธีการประกอบอาหาร 
 
 
 
 

  
  

 
 
 

 
                                                          ความพอประมาณ                       
                                         มีความพอประมาณในการเลอืกวัตถุดิบ 
                                         ใช้เวลาในการประกอบอาหารพอเหมาะ  
                                         ใช้งบประมาณอย่างประหยดั 
 
                              
                               
                             ความมีเหตุผล                  มีภูมิคุ้มกัน 
                     ประกอบอาหารที่มีประโยชน์                  ก่อนประกอบอาหารต้อง                     
                     ต่อสุขภาพของสมาชิกในบา้น                  มีการวางแผน เลือกใช้วัตถุดิบ 
                                                                      ที่สดใหม่ สะอาด ถูกหลักอนามัย                     
                          
 
 
 
 
 
 
 

         4  มิต ิ
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ความรู้ 
ก่อนประกอบอาหาร ต้องมีความรู้เรื่อง การเลือก
บริโภคอาหารครบ 5 หมู่ การเลือกซ้ืออาหาร  
การเตรียมวัตถุดิบ การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้
ในการประกอบอาหาร และวิธีการประกอบอาหาร 
 

คุณธรรม 
การประกอบอาหารที่สดใหม่ สะอาด ถูกหลักอนามัย  
มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ
สมาชิกในครอบครัว 
 

3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
การประกอบอาหารต้องค านงึถึงความคุ้มค่า ใช้วัตถุดบิ 
วัสดุ อุปกรณท์ี่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้อย่างประหยัด 
รู้จักวิธีการบ ารุงรักษาและการจดัเก็บวัสดุ อุปกรณ์  
 

4. ด้านวัฒนธรรม 
การประกอบอาหารในท้องถ่ิน ท าให้รู้จักวัฒนธรรมการ
รับประทานอาหารของผู้คนในทอ้งถ่ิน ร่วมกันสืบสาน
และถ่ายทอดวิธีการประกอบอาหารในท้องถิ่น 
 

1. ศาสตร์พระราชา 
การประกอบอาหาร ท าด้วยใจรัก 
ท างานอย่างมีความสุข ประกอบ
อาหารโดยใช้วัตถุดิบเรียบง่าย หาได้
ในท้องถ่ิน และเกิดประโยชน์ต่อ
สุขภาพสูงสุด 
 

2. ศาสตร์สากล  
ก่อนประกอบอาหาร ได้ศึกษาขอ้มูล 
วิธีการประกอบอาหาร การเลือกซื้อ
อาหาร การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
จากต าราและจากอินเทอร์เน็ต 
 

3. ศาสตร์ภูมิปัญญา 
 การประกอบอาหารในท้องถ่ิน 
สามารถศึกษา หรือสอบถามจาก
คุณครู หรือผู้รู้ เก่ียวกับ การเลือก
วัตถุดิบ  วิธีการประกอบอาหารใน
ท้องถิ่นนั้น ๆ 

1. ด้านวัตถุ 
การประกอบอาการโดยใชว้ัตถุดบิ วัสดุอุปกรณ์ให้คุ้มค่าและ 
เกิดประโยชน์ รู้จักวิธีท าความสะอาด จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์
การประกอบอาหารหลังจากการใช้งาน 
 

2. ด้านสังคม 
มีส่วนร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัวประกอบอาหาร 
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เกิดการเรียนรู้ มีความรัก
ความสามัคคีในครอบครัว 
 



 
 
 
 

 
ค าชี้แจง 1. ให้นักเรียนร่วมกันศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
  2. เขียนแผนผังมโนทัศน์ เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานที่ 12 
การเขียนแผนผังมโนทัศน์ 

เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

สมาชกิ 

1……………………….. 
2………………………. 
3………………………. 
4……………………….. 
5……………………….. 

 

................................. 

หลักการแปรรูป 

ประโยชน์ วิธีการแปรรูป 



 
 
 
 

 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มละ 1 ชนิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานที่ 13 
เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

สมาชกิ 

1……………………….. 
2………………………. 
3………………………. 
4……………………….. 
5……………………….. 

 

ใบงานที่ 14 
การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

สมาชกิ 

1……………………….. 
2………………………. 
3………………………. 
4……………………….. 
5……………………….. 

 



 

 

 

 

 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 

อธิบายหลักการ 
วิธีการ และ
ประโยชน์ของการ
แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรได้ 

1อธิบายหลักการ
แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน 

 

2.อธิบายวิธีการ
แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรได้ 8-9 
วิธ ี

3.อธิบาย
ประโยชน์ของการ
แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรได้
ถูกต้องครบถ้วน 

1อธิบายหลักการ
แปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรได้
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 

2.อธิบายวิธีการ
แปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรได้ 
6-7 วิธ ี

3.อธิบาย
ประโยชน์ของการ
แปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรได้
ถูกต้องครบถ้วน 

1อธิบายหลักการ
แปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรได้ 

บ้าง 

 

2.อธิบายวิธีการ
แปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรได้ 
4-5 วิธ ี

3.อธิบาย
ประโยชน์ของการ
แปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรได้
บ้าง 

1อธิบายหลักการ
แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรได้ 

 

 

2.อธิบายวิธีการ
แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรได้  

น้อยกว่า 4  วิธ ี

3.อธิบาย
ประโยชน์ของการ
แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรได้ 

 

หมายเหตุ นักเรยีนต้องได้คะแนน 2 คะแนนขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่าน    
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) 
การประเมินผลภาระงาน ใบงานที่ 12 การเขียนแผนผังมโนทัศน์ 

เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 



 

 

 

 

 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 

แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรได้ 1 
ชนิด 

1เลือกวิธีการแปร
รูปผลผลิตทาง
การเกษตรได้
เหมาะสมกับ
วัตถุดิบ 

2.รูปร่างของการ
แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรมีความ
แปลกใหม่ สะอาด
มาก 

 

3.รสชาติของการ
แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรมีความ
อร่อยมาก เก็บไว้
ทานได้นาน 

 

1เลือกวิธีการแปร
รูปผลผลิตทาง
การเกษตรได้
เหมาะสมกับ
วัตถุดิบ 

2.รูปร่างของการ
แปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความแปลกใหม่ 
สะอาดปานกลาง 

 

3.รสชาติของการ
แปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความอร่อยปาน
กลาง เก็บไว้ทาน
ได้นาน 

 

1เลือกวิธีการแปร
รูปผลผลิตทาง
การเกษตรได้
เหมาะสมกับ
วัตถุดิบ 

2.รูปร่างของการ
แปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรยัง
ไม่มีความแปลก
ใหม่ สะอาดพอใช้ 

 

3.รสชาติของการ
แปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความอร่อยพอใช้ 
เก็บไว้ทานได้ 

 

1ยังเลือกวิธีการ
แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรไม่
เหมาะสมกับ
วัตถุดิบ 

2.รูปร่างของการ
แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรยังไม่มี
ความแปลกใหม่ 
และยังไม่ค่อย
สะอาด 

3.รสชาติของการ
แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรยังไม่
อร่อย  

 

 

หมายเหตุ นักเรยีนต้องได้คะแนน 2 คะแนนขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่าน    
 
 

แบบประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) 

การประเมินผลภาระงาน ใบงานที่ 13 เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 



 
 

 

 

 

 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 

การถอดบทเรียน
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่าง
ถูกต้อง 

1ถอดบทเรียนได้
ตรงตามรูปแบบ 

2.อธิบายเนื้อหา
การถอดบทเรียน
ถูกต้องชัดเจน 

ตามรูปแบบ 4 ข้อ 

1) มี 2 เงื่อนไข 

2) มี 3 หลักการ 

3) มี 4 มิต ิ

4) มี 3 ศาสตร์ 

 

 

1ถอดบทเรียนได้
ตรงตามรูปแบบ 

2.อธิบายเนื้อหา
การถอดบทเรียน
ถูกต้องบ้าง 3 ข้อ
จาก 4   ข้อ 

1) มี 2 เงื่อนไข 

2) มี 3 หลักการ 

3) มี 4 มิต ิ

4) มี 3 ศาสตร์ 

 

 

1ถอดบทเรียนได้
ตรงตามรูปแบบ 

2.อธิบายเนื้อหา
การถอดบทเรียน
ถูกต้องบ้าง 2 ข้อ
จาก 4   ข้อ 

1) มี 2 เงื่อนไข 

2) มี 3 หลักการ 

3) มี 4 มิต ิ

4) มี 3 ศาสตร์ 

 

 

1ถอดบทเรียนได้
ตรงตามรูปแบบ 

2.อธิบายเนื้อหา
การถอดบทเรียน
ถูกต้องบ้าง 1 ข้อ
จาก 4   ข้อ 

1) มี 2 เงื่อนไข 

2) มี 3 หลักการ 

3) มี 4 มิต ิ

4) มี 3 ศาสตร์ 

 

 

 

หมายเหตุ นักเรยีนต้องได้คะแนน 2 คะแนนขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่าน    
 
 
 
 

แบบประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) 
การประเมินผลภาระงาน ใบงานที่ 14 การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 


