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รายงานนี้จัดท าเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการด าเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 



ค าน า 
 

 รายงานนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานส าคัญประกอบการด าเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรู๎วิชาชีพ 
สาระในรายงานนี้ประกอบด๎วย ปัญหาและสาเหตุของการจัดท านวัตกรรม วัตถุประสงค์ของการจัดท า 
แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข๎อง วิธีด าเนินการพัฒนานวัตกรรม สรุปผลการพัฒนานวัตกรรม ตัวอยําง        
แผนการจัดการเรียนรู๎รายวิชาการงานอาชีพ 1 ง21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 โรงเรียนห๎วยต๎อนพิทยาคม ผู๎จัดท าหวังเป็นอยํางยิ่งวํา เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ตํองานวิชาการและ
ชุมชนการเรียนรู๎วิชาชีพ 
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สารบัญ 
 

 
เรื่อง 
 
ปัญหาและสาเหตุของการจัดท านวัตกรรม 
วัตถุประสงค ์
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง 
วิธีด าเนินการพัฒนานวัตกรรม 
สรุปผลการพัฒนา 
อภิปรายผล 
ข๎อเสนอแนะ 
บรรณานุกรม 
ภาคผนวก 
     - ส าเนาประกาศจัดตั้งกลุํม 
     - ส าเนาแผนการด าเนินกิจกรรม 
     - ส าเนาแผนการจดัการเรยีนรู ๎
     - ตัวอยํางเครื่องมือวัดผล 
     - ตัวอยํางสื่อการสอน 
     - ส าเนาหนังสือเชิญผูเ๎ชี่ยวชาญ 
     - ส าเนาแบบตอบรับ 
    - แบบบันทึกการสังเกตการจัดกจิกรรมการเรียนรู ๎
     - แบบบนัทึกกิจกรรม PLC 
    - ภาพถํายกิจกรรม 
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ปัญหาและสาเหตุของการจัดท านวัตกรรม 

 ผู๎เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 ควรมีลักษณะส าคัญ คือ การเป็นนักสืบสอบ แสวงหาความรู๎      
ด๎วยความสนใจใฝ่รู๎ มีทักษะการแก๎ปัญหาอยํางสร๎างสรรค์ มีทักษะการคิดอยํางมีวิจารณญาณ มีทักษะ
การรํวมมือรวมพลัง มีทักษะการสื่อสาร มีทักษะการใช๎คอมพิวเตอร์ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ   
การเป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรมด๎านความรับผิดชอบ ความตรงตํอเวลา ความอดทน และความซื่อสัตย์ 
 ผลจากการจัดการเรียนรู๎รายวิชาการงานอาชีพ 1 รหัสวิชา ง21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 
หนํวยการเรียนรู๎ที่ 1 เรียนรู๎กระบวนการท างาน และหนํวยการเรียนรู๎ที่ 2 การรักษาดูแลบ๎าน พบวํา    
นักเรียนขาดทักษะด๎านการคิด การแก๎ปัญหาในการท างาน การสืบค๎นข๎อมูลและการน าข๎อมูลไปใช๎      
ในฐานะครูผู๎สอนวิชาการงานอาชีพ เห็นวําสามารถสนับสนุน สร๎างเสริมนักเรียนให๎มีทักษะการคิด การแก๎ปัญหา            
ในการท างาน การน าข๎อมูลที่สืบค๎นไปใช๎ในการสรุปความรู๎ ในรูปแบบการเขียนสื่อความ การเขียนแผนผังมโนทัศน์ และ         
การน าเสนอผลงานได๎ อันสื่อถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  เพ่ือแก๎ปัญหาดังกลําวข๎างต๎น จึงด าเนินกิจกรรม 
PLC เพ่ือออกแบบการเรียนรู๎วิชาการงานอาชีพ 1 เรื่อง การประกอบอาหาร เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการสอนแบบเน๎น         
การปฏิบัติ และเพ่ือพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการงานอาชีพ 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1/1  

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือออกแบบการเรียนรู๎ เรื่อง การประกอบอาหาร 
2. เพ่ือพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาทักษะการคิดด๎วยวิธีสอนแบบเน๎นการปฏิบัติ ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 วิชาการงานอาชีพ 1  
3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการงานอาชีพ 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 

แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 

พิมพันธ์ เตชะคุปต์และพเยาว์ ยินดีสุข (2560:92) กลําววํา การเรียนรู๎เชิงรุกเป็นแนวการสอน
เน๎นเด็กเป็นศูนย์กลาง น าไปสูํการสร๎างให๎เป็นผู๎เรียนเชิงรุก (Active Learner) การเรียนรู๎เชิงรุกเป็นแนว
การสอนที่สนับสนุนด๎วยปรัชญา ทฤษฎี และแนวคิดการเรียนรู๎ ดังนี้ 

1. ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) มีแนวคิดมาจากนักปรัชญาการศึกษา
คนส าคัญ คือ John Dewey ซึ่งมีความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนรู๎ที่เน๎นให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากการลงมือ
กระท าที่เรียกวํา “การเรียนรู๎ด๎วยการลงมือปฏิบัติ” (Learning By Doing) ได๎รับอิสระในการริเริ่ม
ความคิดและลงมือท าตามที่คิด แล๎วจึงสร๎างเป็นองค์ความรู๎ขึ้นมา 

2. ทฤษฏีสรรคนิยม (Constructivism) หรือที่รู๎จักกันทั่วไปวํา  ทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์        
เป็นทฤษฏีการเรียนรู๎ในกลุํมปัญญานิยม (Cognitivism) นักจิตวิทยาที่เป็นรากฐานส าคัญของทฤษฎีนี้ คือ 
เพียเจต์ (Piaget) และไวกอทสกี (Vygotsky) มีมุมมองเก่ียวกับการเรียนรู๎ของผู๎เรียนวํา เป็นกระบวนการ
ทางความคิด หรือกระบวนการทางสมอง ซึ่งเกิดขึ้นภายในตัวบุคคลในชํวงของการเรียนรู๎ ผู๎เรียน       
เป็นผู๎สร๎างความรู๎ด๎วยตนเองอยํางกระตือรือร๎น (Actively construct their knowledge)             
จากประสบการณ์สํวนบุคคลที่ได๎ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล๎อมรอบตัวมากกวําการเป็นผู๎รับความรู๎  
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3. แนวคิดการเรียนรู๎แบบรวมพลัง (Collaborative learning) เป็นการจัดการเรียนการสอน    
ที่เน๎นการเรียนรู๎กันของผู๎เรียนที่มีเป้าหมายในการท างานเดียวกัน โดยแบํงผู๎เรียนออกเป็นกลุํมเล็ก ๆ 
แบบคละความสามารถ คละความสนใจ คละความถนัด โดยทั่วไปมีจ านวน 4 คน สมาชิกแตํละคน    
ของกลุํมตํางท าหน๎าที่ของตน เพ่ือให๎บรรลุผลการเรียนที่เป็นประโยชน์ตํอตนเองและกลุํ มท างาน               
ในการท างานแบบรํวมมือรวมพลังนี้ เน๎นให๎เด็กเกํงหรือมีความสามารถสูงชํวยเหลือเด็กอํอนหรือ         
เด็กท่ีเรียนช๎า เพ่ือไมํทิ้งคนใดคนหนึ่งไว๎ หรือชํวยให๎ทุกคนบรรลุผลการเรียนรู๎เหมือนกัน 

ดิวอ้ี (Dewey. 1973:306) สรุปไว๎วํา การคิดเป็นกระบวนการทางสมองที่เกิดขึ้นภายในตน     
ซึ่งขึ้นอยูํกับความสามารถของสมองมนุษย์ เป็นความสามารถเฉพาะบุคคล การคิดเริ่มต๎นเมื่อ              
มีการกระตุ๎นประสาทการรับรู๎จากสิ่งแวดล๎อม และสมองมีการเลือกรับรู๎การกระตุ๎นนั้น สมองของมนุษย์
สามารถคิดได๎ตั้งแตํข้ันต่ า คือ การคิดสิ่งที่งํายไมํซับซ๎อน จนถึงการคิดขั้นสูง ซึ่งเป็นการคิดที่ซับซ๎อน ทั้งนี้
ความสามารถในการคิดจะมีการพัฒนาเป็นล าดับจากงํายไปยาก 

ฮัดกินส์ (Hudgins:1977:173-206) ให๎ความหมายของการคิดวํา เป็นปฏิกิริยาทางสมองที่เกิด
จากความรู๎สึกสงสัย เกิดปัญหาและพยายามที่จะแก๎ไขปัญหานั้น เพ่ือชํวยให๎สามารถปรับตัวให๎เข๎ากับ
สิ่ งแวดล๎อม และเผชิญกับปัญหานั้นได๎ เป็นอยํางดี  ทั้ งนี้  ความสามารถในการคิดจะเกิดจาก               
การมีความสามารถในการจ าเป็นพื้นฐาน 

ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2556:5-6) กลําววํา การมีความสามารถในการคิดจะเป็นประโยชน์    
อยํางมากตํอการด าเนินชีวิตของมนุษย์ จะท าให๎สามารถแก๎ไขปัญหา รวมทั้งสามารถเลือกตัดสินใจได๎
อยํางเหมาะสมและมีเหตุผล ในยุคขําวสารเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีความเจริญก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็ว      
มีการแขํงขันสูง การปูพ้ืนฐานการคิดและสํงเสริมการคิดให๎แกํเด็กและเยาวชน นับตั้งแตํระดับอนุบาล  
ไปจนถึงระดับสูง จึงเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอยํางยิ่ง การได๎รับการพัฒนาการคิดตั้งแตํเยาว์วัยจะชํวย
พัฒนาความคิดให๎ก๎าวหน๎า สํงผลให๎สติปัญญาเฉียบแหลม เป็นคนรอบคอบ ตัดสินใจได๎ถูกต๎อง สามารถ
แก๎ไขปัญหาตําง ๆ ในชีวิตได๎ดี เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตในสังคมได๎อยํางเป็นสุข ผลจาก
การฝึกให๎คิดจะชํวยให๎เกิดประโยชน์แกํเด็กและเยาวชน สรุปได๎ดังนี้ 

1. สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางเป็นระบบ มีหลักการและมีเหตุผล ผลงานที่ได๎รับมีคุณภาพ 
2. สามารถพิจารณาสิ่งตําง ๆ และประเมินผลงานโดยใช๎หลักเกณฑ์อยํางสมเหตุสมผล 
3. สามารถประเมินตนเองและผู๎อื่นได๎อยํางถูกต๎อง 
4. รู๎จักแสวงหาเลือกความรู๎และรับประสบการณ์ท่ีมีคุณคํา มีความหมายและเป็นประโยชน์ 
5. ได๎ฝึกทักษะการท างาน การใช๎เหตุผลในการแก๎ปัญหา 
6. มีความรู๎ความสามารถ มีกระบวนการท างานอยํางเป็นระบบขั้นตอนนับตั้งแตํการก าหนด

เป้าหมาย รวบรวมข๎อมูลเชิงประจักษ์ ค๎นคว๎าความรู๎ ทฤษฎี หลักการ ตั้งข๎อสันนิษฐาน ตีความหมายและ
ลงสรุป 

วิธีสอนแบบเน๎นการปฏิบัติ เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะของกลุํมปฏิบัติการ เน๎นการเรียนรู๎
ด๎วยประสบการณ์ตรงจากการเผชิญสถานการณ์และการแก๎ปัญหาเพ่ือให๎ผู๎ เรียนเกิดการเรียนรู๎          
จากการกระท า ได๎ฝึกคิด ฝึกทักษะกระบวนการตําง ๆ ด๎วยตนเอง ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ทั้งทางทฤษฎีและ        
การปฏิบัติตามแนวประชาธิปไตย (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550:7-8) 
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ชัยยงค์  พรหมวงศ์  (2543:111)  ได๎ ให๎ความหมายของ สื่ อการเรียนรู๎  หมายถึง  วัสดุ              
(สิ่งสิ้นเปลือง) อุปกรณ์ (เครื่องมือที่ไมํผุพังได๎งําย) และวิธีการ (กิจกรรม ละคร เกม การทดลอง ฯลฯ)    
ที่ใช๎เป็นสื่อกลางให๎ผู๎สอนสามารถสํงหรือถํายทอดความรู๎ เจตคติ (อารมณ์ ความรู๎สึก ความสนใจ ทัศนคติ 
และคํานิยม) และทักษะไปยังผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย (2559:252) ได๎ให๎ความหมายของ สื่อ (Media) หมายถึง ตัวกลางที่ใช๎
ถํายทอดหรือน าความรู๎ในลักษณะตําง ๆ จากผู๎สํงไปยังผู๎รับให๎เข๎าใจความหมายได๎ตรงกัน ในการเรียนรู๎
สื่อที่ใช๎เป็นตัวกลางน าความรู๎ในกระบวนการสื่อความหมายระหวํางผู๎สอนกับผู๎เรียนเรียกวําสื่อการเรียนรู๎ 
(Instruction Media) ในทางการศึกษามีค าศัพท์ที่มีความหมายในท านองเดียวกันกับค าวําสื่อการเรียนรู๎ 
เชํน สื่อการสอน (Instructional Media or Teaching Media) สื่อการศึกษา (Educational media) 
อุปกรณ์ชํวยสอน (Teaching Aids) เป็นต๎น ในปัจจุบันการศึกษามักจะเรียกการน าสื่อการเรียนรู๎ชนิด 
ตําง ๆ มารวมกันวํา “เทคโนโลยีทางการศึกษา” ซึ่งหมายถึงการน าเอาวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการมาใช๎
รํวมกันอยํางมีระบบในการเรียนรู๎เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู๎ 

 สมนึก นนทิจันทร์ (2544:72) และ สมศักดิ์ ภูํวิภาดาวรรธน์ (2545:101-103) กลําวถึงลักษณะส าคัญ
ของการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ดังนี้ 
 1. เป็นวิธีการประเมินที่ออกแบบมาเพ่ือสะท๎อนให๎เห็นพฤติกรรมและทักษะที่จ าเป็นของผู๎เรียน         
ที่เป็นจริงแหํงโลกปัจจุบัน (Real World Situations) 
 2. เป็นวิธีการประเมินผลที่เน๎นงานที่ผู๎เรียนแสดงออกในภาคปฏิบัติ (Performance) เน๎นกระบวนการ
เรียนรู๎ (Process) ผลผลิต (Products) และแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 
 3. เป็นการประเมินการปฏิบัติงานในสภาพจริง เชํน ผู๎เรียนเรียนการเขียน ก็ต๎องเขียนให๎ผู๎อําน มิใชํ
เรียนการเขียนแล๎ววัดผู๎เรียนด๎วยการท าแบบทดสอบวัดการสะกดค า หรือตอบค าถามเกี่ยวกับหลักการเขียน หรือ
ถ๎าให๎นักเรียนเรียนวิทยาศาสตร์ นักเรียนก็ต๎องท าการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ท างานวิจัย หรือท าโครงงาน
 4. การที่จะท าให๎ผู๎เรียนบรรลุถึงความต๎องการของแตํละบุคคลนั้น วิธีการประเมินตามสภาพจริงจะเปิด
โอกาสให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการประเมินผลและมีสํวนรํวมในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ของตนเองด๎วย          
การให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการประเมินผล ท าให๎รู๎จักวางแผนการเรียนรู๎ตามความต๎องการของตนเอง ซึ่งน าไปสูํ
การก าหนดจุดประสงค์การเรียน วิธีการเรียนและวางเกณฑ์การประเมิน 
 5. การประเมินผลการเรียนรู๎ตามสภาพจริง ต๎องค านึงถึงเสมอวําหลักสูตร (Curriculum) การเรียน   
การสอน (Instruction) และการประเมินผล (Assessment) จะต๎องไปด๎วยกันโดยไมํแยกการประเมินออกไป
ตํางหาก 
 6. เป็นการประเมินที่ใช๎เทคนิคการประเมินอยํางหลากหลายวิธี ตลอดชํวงระยะเวลาหนึ่งเพ่ือจะ
ตรวจสอบคุณภาพงานของผู๎เรียน ดังนั้นการประเมินจึงต๎องอาศัยหลักการที่วํา ผู๎เรียนต๎องมีการลงมือกระท าหรือ
ปฏิบัติ หรือแสดงออกเพ่ือแสดงถึงความเข๎าใจและแสดงออกถึงทักษะจากการเรียนรู๎ ตลอดจนแสดงถึง
กระบวนการหรือวิธีการที่ผู๎เรียนใช๎ การประเมินตามสภาพจริงจึงครอบคลุมถึงการน าเสนอปากเปลํา การโต๎วาที 
การจัดแสดงนิทรรศการ รวมถึงการรวบรวมผลงานของผู๎เรียน การแสดงกิจกรรมในโอกาสตําง ๆ การแก๎ปัญหา 
การทดลอง หรือผลงานที่แสดงการสืบค๎น หรือใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
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 สรุปแนวคิดเบื ้องต๎นในการพัฒนานวัตกรรมวํา ระดับความคิดของผู ๎เร ียนแตํละคน 
แตกตํางกันตามความรู๎และประสบการณ์ การฝึกให๎ผู๎เรียนมีทักษะด๎านการคิด ในศตวรรษที่ 21 
นั้น ควรใช๎เทคนิคการสร๎างความคิดที ่หลากหลาย เชํน เทคนิคการตั ้งค าถาม (ใคร ท าอะไร      
ที่ไหน เมื่อไร อยํางไร เพราะเหตุใด ท าไม) การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดการ
สร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง เกิดทักษะการคิด เพื่อให๎บรรลุผลการเรียนที่เป็นประโย ชน์ตํอตนเอง
และกลุํม นักเรียนต๎องได๎รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติจริง ครูผู๎สอนใช๎กระบวนการ
วัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยประเมินผลการท างานตามขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู๎     
ที่เน๎นงานที่ผู๎เรียนแสดงออกในภาคปฏิบัติ 

วิธีด าเนินการพัฒนานวัตกรรม  

 ในการพัฒนานวัตกรรมครั้งนี้เกิดจากการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
ปรึกษา ขอค าแนะน า จากสมาชิกและผู๎เกี่ยวข๎อง ภายใต๎ขั้นตอนตําง ๆ ดังนี้ 

1. ก าหนดหัวข้อการพัฒนานวัตกรรม 
วิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาที่จะจัดการเรียนรู๎ โดยสร๎างตารางวิเคราะห์เนื้อหาตามตัวชี้วัดของ 

มาตรฐานการจัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2560) เพ่ือสร๎างแผนการจัดการเรียนรู๎ และก าหนดหัวข๎อการพัฒนานวัตกรรม  

2. สรรหาสมาชิกทีม PLC และประกาศจัดตั้ง 
การสรรหาสมาชิกทีม PLC และประกาศจัดตั้ง ด าเนินการดังนี้ 
2.1 สรรหาสมาชิกเพ่ือนครู (buddy teacher : BT) ไมํน๎อยกวํา 3 คน สมาชิกเพ่ือนคร ู

ทีร่ํวมกลุํมมีปัญหาและสาเหตุของการจัดท านวัตกรรมรูปแบบเดียวกันหรือคล๎ายคลึงกัน 
  2.2 ท าบันทึกข๎อความขออนุญาตเรียนเชิญผู๎บริหารโรงเรียน คือ รองผู๎อ านวยการ
โรงเรียน เป็นครูพ่ีเลี้ยง (school administrators teacher : SA) 
  2.3 ท าหนังสือเรียนเชิญผู๎ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา 1 ทําน (senior educator : SE) 

2.4 น ารายชื่อสมาชิกทีม PLC เสนอให๎โรงเรียนออกประกาศแตํงตั้ง 

3. ออกแบบนวัตกรรม  
3.1 จัดท ารํางแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 8 รายวิชาการงานอาชีพ 1 รหัส ง21101  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หนํวยการเรียนรู๎ที่ 3 อาหารกับการด ารงชีวิต เรื่อง การประกอบอาหาร เวลา 1 ชั่วโมง  
3.2 น ารํางแผนการจัดการเรียนรู๎ที่จัดท าตามข๎อ 3.1 เสนอสมาชิกทีม PLC เพ่ือ 

พิจารณารายละเอียด ดังนี้ 
1) ความสอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัดของหลักสูตร  
2) การเขียนจุดประสงค์การเรียนรู๎ตามตัวชี้วัด  
3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
4) การก าหนดภาระงาน 
5) การวัดและประเมินผล 
6) สื่อและแหลํงเรียนรู๎ 
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4. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
  หลังจากออกแบบนวัตกรรมและเสนอสมาชิกทีม PLC เพ่ือพิจารณาแล๎ว ด าเนินการ 
ดังนี้ 
  4.1 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 8 รายวิชาการงานอาชีพ 1 รหัส ง21101 ชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 1 หนํวยการเรียนรู๎ที่ 3 อาหารกับการด ารงชีวิต เรื่อง การประกอบอาหาร เวลา 1 ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนรู๎ 
ใช๎วิธีสอนแบบเน๎นการปฏิบัติ จุดประสงค์การเรียนรู๎ นักเรียนมีทักษะการน าเสนอวิธีการประกอบอาหารด๎วยวิธี
ที่หลากหลาย 

4.2 จัดเตรียมสื่อการเรียนรู๎ ได๎แกํ หนังสือเรียนวิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใบงานที่  
10 เรื่อง สิ่งนี้ท าอะไรได๎บ๎าง ใบงานที่ 11 เรื่อง การประกอบอาหารด๎วยวิธีที่หลากหลาย  

4.3 จัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผล ได๎แกํ แบบประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)       
การประเมินผลภาระงาน ใบงานที่ 10 เรื่อง สิ่งนี้ท าอะไรได๎บ๎าง แบบประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)  
การประเมินผลภาระงาน ใบงานที่ 11 เรื่อง การประกอบอาหารด๎วยวิธีการที่หลากหลาย แบบสังเกตพฤติกรรม
การท างานกลุํม แบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน 

4.4 จัดท าแบบสังเกตชั้นเรียน 
4.5 เตรียมการสอน ก าหนดวัน เวลา สถานที่ ที่จะท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู๎ และเชิญ  

สมาชิกกลุํม PLC สังเกตชั้นเรียน 

5. ลงมือสอนและวัดผลนักเรียน ทีมเข๎าสังเกตชั้นเรียน บันทึกคลิป VDO การจัดการเรียนรู๎ 
ด าเนินการสอนและวัดผลการจัดการเรียนรู๎ตามแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ออกแบบ 

6. จัดประชุมสะท้อนผลการสังเกตชั้นเรียน 
เชิญสมาชิกกลุํม PLC ประชุมเพ่ือสะท๎อนผลการสังเกตชั้นเรียน ดังนี้ 

6.1 ข๎อดีของการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ควรเป็นแบบอยํางหรือรักษามาตรฐานไว๎ 
1) การเร๎าความสนใจน าเข๎าสูํบทเรียน เพ่ือเตรียมความพร๎อมของผู๎เรียนด๎วยเกม 

   2) มีการให๎ผู๎ เรียนได๎แสดงความคิดออกมาเป็นการเขียน การพูดน าเสนอ            
การอภิปรายกลุํม ซึ่งสอดคล๎องกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุํงให๎เกิด Active Learning 
   3) ครูใช๎ค าถามน าเพ่ือกระตุ๎นให๎นักเรียนคิดแล๎วตอบค าถาม เพ่ืออธิบายสิ่งที่         
ได๎เรียนรู๎ 
   4) การใช๎ค าถามในการกระตุ๎นให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎ 
   5) การสอนที่เน๎นวิธีให๎นักเรียนได๎ปฏิบัติ 
   6) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เน๎นผู๎ เรียนเป็นส าคัญและฝึก
กระบวนการคิดของผู๎เรียน พร๎อมทั้งมีการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน 
   7) เปิดโอกาสให๎นักเรียนถามและตอบค าถาม  

  6.2 ข๎อควรปรับปรุง/แก๎ไข 
   1) ควรมีสื่อเทคโนโลยีประกอบ เชํน รูปภาพวัสดุหรือวัตถุดิบ หรืออุปกรณ์ในการ
ประกอบอาหาร 
   2) การสรุปความรู๎เพ่ิมเติมทั้งชั้นเรียน 
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   3) ในการจัดกิจกรรมกลุํมยังพบวํานักเรียนสํวนหนึ่งยังพูดคุยกัน ไมํสนใจกิจกรรม 
จนครูตักเตือน 
   4) การเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ให๎ครบและรอบด๎าน 

  6.3 ข๎อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ 
   1) การเรียกชื่อถามผู๎เรียนในรายที่ยังไมํพร๎อมจะเรียน อาจเป็นแนวทางจิตวิทยา
ในการกระตุ๎นหรือจัดระเบียบชั้นเรียนได๎ 
   2) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติมให๎นักเรียน (ตัวแทน) ลองฝึกท าอาหารด๎วยตนเองแบบ
งําย ๆ รํวมกับครู  
   3) ควรน าเผยแพรํเพ่ือเป็นแบบอยํางแกํกลุํมสาระอ่ืน ๆ ในโรงเรียนตํอไป 

7. วิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นนวัตกรรม 
    นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการคิดด๎วยวิธีสอนแบบเน๎นการปฏิบัติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา       

ปีที่ 1/1 วิชาการงานอาชีพ 1 จากการสะท๎อนผลการสังเกตชั้นเรียน พบวํา 
7.1 การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู๎ สอดคล๎องกบัมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัดตามหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) สอดคล๎องกับบริบท          
ของนักเรียนและสถานศึกษา  

7.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ใช๎วิธีการสอนแบบเน๎นการปฏิบัติ สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎   
เชิงรุก Active Learning อยํางเป็นรูปธรรม 

7.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎สอดคล๎องกับการจัดการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 ที่เน๎น 
การสํงเสริมและพัฒนาทักษะการคิด นักเรียนเกิดการเรียนรู๎ มีทักษะการปฏิบัติจริง ทักษะการท างาน 
เป็นทีม ทักษะการแก๎ปัญหา และทักษะการใช๎เทคโนโลยี 

7.3 มีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 
7.4 การใช๎สื่อการเรียนรู๎ที่เป็นรูปภาพ และการใช๎เทคนิคการตั้งค าถามชํวยกระตุ๎น  

ความสนใจมากขึ้น 
  7.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามท่ีคาดหวัง 

8. ซ่อมเสริม เติมเต็มและสรุปผลการซ่อมเสริมเติมเต็ม 
    การจัดกิจกรรมเพ่ือซํอมเสริมเติมเต็มให๎นักเรียน ด๎วยวิธีการสอนเสริมการฝึกน าเสนอผลงาน
หน๎าชั้นเรียน และการมอบหมายให๎นักเรียนสรุปองค์ความรู๎จากการจัดกิจกรรมการเรียน เรื่อง         
การประกอบอาหารด๎วยวิธีที่หลากหลาย ลงในสมุด พบวํา นักเรียนสามารถน าเสนอผลงานหน๎าชั้นเรียน
ได๎ทุกกลุํม และสามารถสรุปองค์ความรู๎ได๎ผํานเกณฑ์ท่ีก าหนด 

9. จัดท าเอกสารรูปเล่มรายงานนวัตกรรม 
   รายงานนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการคิดด๎วยวิธีสอนแบบเน๎นการปฏิบัติ เสนอทีม และ

เผยแพรํ 

10. เตรียมหัวข้อการพัฒนานวัตกรรม  
      เตรียมหัวข๎อการพัฒนานวัตกรรม เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดด๎วยวิธีการสอน 5 Steps ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ส าหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
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สรุปผลการพัฒนา 

1. ได๎นวัตกรรมเป็นแผนการจัดการเรียนรู๎วิชาการงานอาชีพ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การประกอบอาหาร 
จ านวน 1 ชั่วโมง 

2. ไดน๎วัตกรรมที่สํงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน คือ วิธีสอนแบบเน๎นการปฏิบัติ  
3. ได๎นวัตกรรมประเภทสื่อการเรียนรู๎ ได๎แกํ ใบงานที่ 10 เรื่อง สิ่งนี้ท าอะไรได๎บ๎าง ใบงานที่ 11  

เรื่อง การประกอบอาหารด๎วยวิธีที่หลากหลาย 
4. ไดเ๎ครื่องมอืวัดผล ได๎แกํ แบบประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) การประเมินผลภาระงาน  

ใบงานที่ 10 เรื่อง สิ่งนี้ท าอะไรได๎บ๎าง  แบบประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) การประเมินผล    
ภาระงาน ใบงานที่ 11 เรื่อง การประกอบอาหารด๎วยวิธีการที่หลากหลาย แบบสังเกตพฤติกรรม       
การท างานกลุํม แบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ        
ของผู๎เรียน 

4.1 ได๎นวัตกรรมการซํอมเสริม เติมเต็ม คือ การสอนเสริมวิธีการน าเสนอผลงานหน๎าชั้นเรียนและ 
มอบหมายภาระงานให๎นักเรียนปฏิบัติ 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการงานอาชีพ 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1         
เรื่อง การประกอบอาหาร ตัวชี้วัดที่ 1-3 นักเรียนได๎คะแนนเฉลี่ย 3.05 ซึ่งผํานเกณฑ์ทุกคน คิดเป็น   
ร๎อยละ 100  
 4. การเผยแพรํนวัตกรรมนี้เผยแพรํด๎วยชํองทาง ดังนี้ 
    4.1 สํงเอกสารเผยแพรํนวัตกรรม จ านวน 10 คน 
    4.2 เผยแพรํทาง www.htpk.ac.th 
 
การอภิปรายผล 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ด๎วยวิธีสอนแบบเน๎นการปฏิบัติ การใช๎เทคนิคการสอนเสริมและ
มอบหมายภาระงานให๎นักเรียนปฏิบัติในการซํอมเสริมเติมเต็มกระบวนการเรียนรู๎ของนักเรียน เป็นการ
จัดการเรียนรู๎ที่เน๎นให๎นักเรียนน าสถานการณ์ที่ได๎รับมอบหมายมาวิเคราะห์ วางแผนการท างาน 
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและประเมินผลการปฏิบัติงาน นักเรียนเกิดการเรียนรู๎โดยตรง  ท าให๎เกิดทักษะ
การคิด การใช๎เทคโนโลยี การท างานเป็นทีม และการแก๎ปัญหา ซึ่งถือเป็นทักษะส าคัญ ที่นักเรียน       
จะสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการด ารงชีวิตในโลกยุคปัจจุบันได๎อยํางมีความสุข 

นอกจากการใช๎กระบวนการที่เน๎นการปฏิบัติในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก 
ที่ท าให๎นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดแล๎ว การใช๎กระบวนการกลุํมและการใช๎เทคนิคการตั้งค าถาม 
ยังเป็นการกระตุ๎นความคิด ฝึกทักษะการแสดงความคิดเห็น การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืน และ
การรํวมกันคิดตัดสินใจแก๎ปัญหาในการท างาน  น าองค์ความรู๎ที่ได๎มาเขียนสรุปความและพูดสื่อสารได๎ 
การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามสภาพจริง ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของ พิมพ์พันธ์  
เตชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข(2560:92) Dewey. (1973:306)  Hudgins. (1977:173-206) ประพันธ์ศิริ      
สุเสารัจ (2556:5-6) สมนึก นนทิจันทร์ (2544:72) และสมศักดิ์ ภูํวิภาดาวรรณ์ (2545:101-103)    
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรน าวิธีสอนแบบเน๎นการปฏิบัติไปปรับใช๎กับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุํม

สาระการงานอาชีพหรือตํางกลุํมสาระ  
2. สามารถน ารูปแบบชุมชนการเรียนรู๎วิชาชีพ PLC วิธีสอนแบบเน๎นการปฏิบัติไปปรับใช๎กับรูปแบบ

หรือวิธีการสอนอ่ืนได๎ เชํน การเขียนแผนที่ความคิด การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กระบวนการเรียนรู๎ 5 ขั้นตอน ( 5 STEPs )  

3. การมอบหมายภาระงานหรือชิ้นงาน ที่ต๎องใช๎กระบวนการคิด ควรค านึงถึงระดับชั้นที่สอน 
เพ่ือให๎การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เป็นไปตามผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 
เรื่อง การประกอบอาหาร 

วิชา การงานอาชีพ 1          รหัสวิชา ง21101                    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หนํวยการเรียนรู๎ที่ 3 เรื่อง อาหารกับการด ารงชีวิต  ภาคเรียนที่ 1                    เวลา 1 ชั่วโมง 
ครผูู๎สอน นางพิชชานันท์ วชิรพงศ์มนัส                      โรงเรียนห๎วยต๎อนพิทยาคม 
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   
มาตรฐาน ง 1.1  

 เข๎าใจการท างาน มีความคิดสร๎างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก๎ปัญหา ทักษะการท างานรํวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู๎ มีคุณธรรมและลักษณะ
นิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช๎พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม เพ่ือการด ารงชีวิตและ
ครอบครัว 
 ตัวช้ีวัด 
 ม.1.1 วิเคราะห์ขั้นตอนการท างานตามกระบวนการท างาน 
 ม.1.2 ใช๎กระบวนการกลุํมในการท างานด๎วยความเสียสละ 
 ม.1.3 ตัดสินใจแก๎ปัญหาการท างานอยํางมีเหตุผล  

2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

 การประกอบอาหารต๎องมีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช๎ส าหรับประกอบอาหาร ปัจจุบันมีหลากหลาย
รูปแบบและมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพ่ือให๎ท าอาหารได๎งํายขึ้น สะดวก รวดเร็วและได๎ปริมาณตามที่
ต๎องการ ดังนั้นจึงควรศึกษาวิธีการใช๎งาน ตลอดจนเก็บรักษาให๎ถูกต๎อง เพ่ือให๎อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช๎มีประสิทธิภาพและมีอายุการใช๎งานได๎ยาวนาน 

3. สาระการเรียนรู้  

 3.1 สาระการเรียนรู้ (K) 
  ขั้นตอนการท างานเป็นสํวนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามทักษะกระบวนการท างาน โดยท าตามล าดับ
ขั้นตอนที่วางแผนไว๎ เชํน การเลือกใช๎อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช๎ในการประกอบอาหาร การเก็บรักษาให๎ถูกต๎อง 
 3.2 ทักษะกระบวนการ (P) 
  การท างานโดยใช๎กระบวนการกลุํมปฏิบัติงานตามขั้นตอนการท างาน เชํน แบํงกลุํมศึกษา
เนื้อหา สรุป น าเสนอองค์ความรู๎ 
  การแก๎ปัญหาในการท างานเพ่ือให๎เกิดความคิดหาวิธีแก๎ปัญหาตําง ๆ เชํน การเลือกใช๎อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ในการประกอบอาหาร การเก็บรักษาให๎ถูกต๎อง 
 3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
  มีวินัย มีความมุํงมั่นในการท างานและสํงงานตรงเวลา 
 
 
 



 3.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน(C) 
  1) ความสามารถในการสื่อสาร 
  2) ความสามารถในการคิด 
       3) ความสามารถในการแก๎ปัญหา 
  4) ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต 
   5) ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้  
 4.1 จุดประสงค์ปลายทาง 
  นักเรียนมีทักษะการน าเสนอวิธีการประกอบอาหารด๎วยวิธีที่หลากหลาย 

 4.2 จุดประสงค์น าทาง 
  ด้านความรู้ (K) 
   1) นักเรียนสามารถวิเคราะห์การเลือกอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช๎ในการประกอบอาหาร
ได๎ถูกต๎อง  
   2) นักเรียนสามารถอธิบายการใช๎และการเก็บรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช๎ในการ
ประกอบอาหารได๎ถูกต๎อง  
  ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
   - นักเรียนสามารถสืบค๎นข๎อมูลการประกอบอาหารด๎วยวิธีการที่หลากหลายได๎ถูกต๎อง  
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
   1) นักเรียนมีวินัยเข๎าชั้นเรียนตรงเวลา  
   2) นักเรียนมีความมุํงมั่นการท างาน  
   3) นักเรียนมีความรับผิดชอบสํงงานตรงเวลา  
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน(C) 
   1) ความสามารถในการสื่อสาร 
   2) ความสามารถในการคิด 
            3) ความสามารถในการแก๎ปัญหา 
   4) ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต 
    5) ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 วิธีสอนแบบเน้นการปฏิบัติ 

 
 

 1. ครูและนักเรียนสนทนาเพ่ือทบทวนเนื้อหา เรื่อง การเลือกซื้ออาหารตามหลักการเลือกซื้อ 
ได๎แกํ การเลือกซื้ออาหารสด ผัก ผลไม๎ เนื้อสัตว์ การเลือกซื้ออาหารแห๎งและอาหารกระป๋อง จากนั้นครู
สุํมถามนักเรียน 4-5 คน เพ่ือตรวจสอบความรู๎เดิม 

5.1 ขั้นน า 



 2. ครูแบํงกลุํมนักเรียนออกเป็น 2 กลุํม ตามเลขที่คูํ และเลขที่คี่ เพ่ือเลํนเกมแขํงขัน ในประเด็น
ค าถาม “เมื่อนักเรียนเลือกซื้ออาหารสดและอาหารแห้งเพื่อน ามาเตรียมประกอบอาหารแล้ว นักเรียน
ต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ใดบ้างในการประกอบอาหาร” แตํละกลุํมรํวมกันคิด และออกมา
เขียนค าตอบบนกระดานตามเวลาที่ก าหนด (5 นาที) ครูท าหน๎าที่ตรวจสอบค าตอบและให๎คะแนนกลุํมที่
ได๎คะแนนมากที่สุดเป็นผู๎ชนิ 
 3. ครูอธิบายเพ่ิมเติมวํา การประกอบอาหารต๎องมีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช๎ส าหรับประกอบ
อาหาร เพ่ือชํวยให๎ท าอาหารได๎งํายข้ึน สะดวก รวดเร็วและได๎ปริมาณตามที่ต๎องการ 

 
 

  1. ครูแบํงกลุํมนักเรียนออกเป็น 4 กลุํม ๆ ละ 5 คน โดยคละนักเรียนเกํง ปานกลาง และ
อํอน สมาชิกในกลุํมแบํงหน๎าที่การท างานตามกระบวนการกลุํม 
  2. ให๎นักเรียนรํวมกันศึกษา วิเคราะห์ข๎อมูลและหาข๎อสรุป เรื่อง การเลือก การใช๎ การ
จัดเก็บดูแลรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช๎ในการประกอบอาหาร และวิธีการประกอบอาหารปรุงสุก
พร๎อมรับประทาน ได๎แกํ การต๎ม การลวก การเคี่ยว การทอด การตุ๋น การนึ่ง การผัด การยํางหรือปิ้ง 
การเผา การคั่ว จากหนังสือแบบเรียน และอินเทอร์เน็ต 
  3. ครูคอยสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุํม และชํวยแนะน าเพ่ือกระตุ๎นให๎นักเรียน          
แตํละกลุํมรํวมกันท ากิจกรรมที่ได๎รับมอบหมาย 
 
 
 

  1. ครูแจกใบงานที่ 10 เรื่อง สิ่งนี้ท าอะไรได๎บ๎าง ให๎นักเรียนท าเป็นกลุํม โดยใช๎เวลาท าใบงาน 
5 นาท ี
  2. ครูแจกใบงานที่ 11 เรื่อง การประกอบอาหารด๎วยวิธีการที่หลากหลาย ให๎นักเรียนท าเป็น
กลุํม โดยใช๎เวลาท าใบงาน 10 นาท ี
  3. ครูคอยสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุํม และชํวยแนะน าเพ่ือกระตุ๎นให๎นักเรียนแตํละกลุํม
ท ากิจกรรมที่ได๎รับมอบหมาย 

 
 

   
  1. ให๎นักเรียนสํงตัวแทนน าเสนอข๎อสรุปจากการท าใบงานที่ 10 เรื่อง สิ่งนี้ท าอะไรได๎บ๎าง 
  2. ให๎นักเรียนสํงตัวแทนน าเสนอข๎อสรุปจากการท าใบงานที่ 11 เรื่อง การประกอบอาหารด๎วย
วิธีที่หลากหลาย 
  3. ครูสังเกตพฤติกรรมการน าเสนอของนักเรียนแตํละกลุํม 
  4. ครูรํวมกับนักเรียนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และรํวมกันปรับปรุงข๎อมูลในสมบูรณ์ข้ึน 
 
 
 
 
 
 

5.2 ขั้นศึกษา 

5.4 ขั้นเสนอผลการเรียนรู้ 

5.3 ขั้นปฏิบัติ 



 
 
 

  1. นักเรียนสรุปองค์ความรู๎ที่ได๎รับจากการน าเสนอผลงานหน๎าชั้นเรียน ใบงานที่ 10 และ     
ใบงานที่ 11 ลงในสมุดด๎วยการเขียนแผนที่ความคิด (Mind Mapping) 
  2. ครูมอบหมายการบ๎านให๎นักเรียนก าหนดชื่อวัตถุดิบในการประกอบอาหาร 5 ชนิด เพ่ือ
อธิบายวําวัตถุดิบทั้ง 5 ชนิด นั้นใช๎ประกอบอาหารด๎วยวิธีใดได๎บ๎าง โดยเขียนเป็นแผนที่ความคิด (Mind 
Mapping) 
 
 
  

   1. ครูใช๎ค าถามสุํมถามนักเรียน 4-5 คน เพื่อประเมินผลการเรียนรู๎ตามจุดประสงค์การเรียนรู๎  
  2. หากนักเรียนตอบค าถามได๎ ครูสามารถประเมินได๎วํานักเรียนทั้งชั้นผํานจุดประสงค์     
การเรียนรู๎ 

6. ภาระงาน  

 6.1 ท าใบงานที่ 10 เรื่อง สิ่งนี้ท าอะไรได๎บ๎าง 
    6.2 ท าใบงานที่ 11 เรื่อง การประกอบอาหารด๎วยวิธีที่หลากหลาย 

7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

7.1 การประเมินกํอนเรียน 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

7.2 การประเมินระหวําง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
     1) นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์และอธิบายการ
เลือก การใช๎และการเก็บ
รักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช๎ในการประกอบ
อาหารได๎ถูกต๎อง 

 
 
ตรวจใบงานที่ 10 

 
 
แบบประเมิน 
ใบงานที่ 10 

 
 
ระดับคุณภาพ 2 
ผํานเกณฑ์ 

    2) นักเรียนสามารถ
สืบค๎นข๎อมูลและน าเสนอ
การประกอบอาหารด๎วย 
วิธีการที่หลากหลาย 

ตรวจใบงานที่ 11 แบบประเมิน 
ใบงานที่ 11 

ระดับคุณภาพ 2 
ผํานเกณฑ์ 

    3) พฤติกรรมการท างาน
กลุํม 

สังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุํม 

แบบสังเกตพฤติกรรม
การท างานกลุํม 

ระดับคุณภาพพอใช๎ 
ผํานเกณฑ์ (2) 

5.5 ขั้นการน าไปใช ้

5.6 ขั้นการประเมินผล 



 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

    4) คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด๎านความมี
วินัย ความมุํงม่ันการท างาน
และความรับผิดชอบ 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพพอใช๎ 
ผํานเกณฑ์ (2) 

   5) สมรรถนะส าคัญของ
ผู๎เรียน  
      -ความสามารถในการ
สื่อสาร 
      -ความสามารถในการ
คิด 
      -ความสามารถในการ
แก๎ปัญหา  
      -ความสามารถในการ
ใช๎ทักษะชีวิต 
      -ความสามารถในการ
ใช๎เทคโนโลยี 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผู๎เรียน 

ระดับคุณภาพพอใช๎ 
ผํานเกณฑ์ (2) 

 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

 8.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียนวิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
  2) ใบงานที่ 10 เรื่อง สิ่งนี้ท าอะไรได๎บ๎าง 
       3) ใบงานที่ 11 เรื่อง การประกอบอาหารด๎วยวิธีที่หลากหลาย 
 8.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) อินเทอร์เน็ต 

9. กิจกรรมเสนอแนะ 
 ให๎นักเรียนสืบค๎นข๎อมูลทางอินเทอร์เน็ต เรื่อง ประกอบอาหารด๎วยวิธีการตําง ๆ เพ่ิมเติมจากท่ีได๎
เรียนรู๎ในชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 



 



 

 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ  

4 3 2 1 
วิเคราะห์ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎
ในการประกอบ 
อาหารและ สืบค๎น
ข๎อมูล อธิบาย
วิธีการใช๎และการ
เก็บรักษาอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎
ในการประกอบ
อาหารได๎ถูกต๎อง 

1.วิเคราะห์
อุปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องใช๎ที่
ก าหนดให๎ถูกต๎อง 
5 รายการ 
 
2.วิเคราะห์ 
สิ่งทดแทนอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎
ที่ก าหนดให๎
ถูกต๎อง 5 รายการ 
 
3.อธิบายวิธีการใช๎
การเก็บรักษา
อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช๎ที่
ก าหนดให๎ถูกต๎อง 
5 รายการ 

1.วิเคราะห์
อุปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องใช๎ที่
ก าหนดให๎ถูกต๎อง 
4 รายการ 
 
2.วิเคราะห์ 
สิ่งทดแทนอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎
ที่ก าหนดให๎
ถูกต๎อง 4รายการ 
 
3.อธิบายวิธีการใช๎
การเก็บรักษา
อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช๎ที่
ก าหนดให๎ถูกต๎อง 
4 รายการ 

1.วิเคราะห์
อุปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องใช๎ที่
ก าหนดให๎ถูกต๎อง 
3 รายการ 
 
2.วิเคราะห์      
สิ่งทดแทนอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎
ที่ก าหนดให๎
ถูกต๎อง 3รายการ 
 
3.อธิบายวิธีการใช๎
การเก็บรักษา
อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช๎ที่
ก าหนดให๎ถูกต๎อง 
3 รายการ 

1.วิเคราะห์
อุปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องใช๎ที่
ก าหนดให๎ถูกต๎อง 
2 รายการ 
 
2.วิเคราะห์ 
สิ่งทดแทนอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎
ที่ก าหนดให๎
ถูกต๎อง 2 รายการ 
 
3.อธิบายวิธีการใช๎
การเก็บรักษา
อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช๎ที่
ก าหนดให๎ถูกต๎อง 
2 รายการ 

 

หมายเหตุ 1. นักเรยีนต๎องได๎คะแนน 2 คะแนนขึ้นไป จึงจะถือวําผําน 
    2. คะแนนที่ได๎ไปเทียบกับคะแนนเต็ม 10 คะแนน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) 
การประเมินผลภาระงาน ใบงานที่ 10 เรื่อง ส่ิงนี้ท าอะไรได้บ้าง 

 



 

 

 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
สืบค๎นข๎อมูลการ
ประกอบอาหารวิธี
ตําง ๆ และ
น าเสนอได๎อยําง
ถูกต๎อง 

1.สืบค๎นข๎อมูลการ
ประกอบอาหารวิธี
ตําง ๆ ได๎อยําง
ถูกต๎อง ทั้ง 6-7 
ชนิด 
2.นักเรียนพูด
ถํายทอดวิธีการ
ประกอบอาหาร 
ได๎อยําง
คลํองแคลํว 
ชัดเจน 

1.สืบค๎นข๎อมูลการ
ประกอบอาหารวิธี
ตําง ๆ ได๎อยําง
ถูกต๎อง ทั้ง 4-5
ชนิด 
2.นักเรียนพูด
ถํายทอดวิธีการ
ประกอบอาหาร 
ได๎อยํางชัดเจนแตํ
ยังขาดความ
คลํองแคลํว  

1.สืบค๎นข๎อมูลการ
ประกอบอาหารวิธี
ตําง ๆ ได๎อยําง
ถูกต๎อง ทั้ง 2-3
ชนิด 
2.นักเรียนพูด
ถํายทอดวิธีการ
ประกอบอาหาร 
ด๎วยภาษาของ
ตนเองได๎บ๎าง  

1.สืบค๎นข๎อมูลการ
ประกอบอาหารวิธี
ตําง ๆ ได๎อยําง
ถูกต๎อง 1 ชนิด 
 
2.นักเรียนขาด
ความมั่นใจในการ
พูดถํายทอดวิธีการ
ประกอบอาหาร 
 

 

หมายเหต ุ1.นักเรยีนต๎องได๎คะแนน 2 คะแนนขึ้นไป จึงจะถือวําผําน   
    2.คะแนนที่ได๎ไปเทียบกับคะแนนเต็ม 10 คะแนน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) 
การประเมินผลภาระงาน ใบงานที่ 11 เรื่อง การประกอบอาหารด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

 



 
 



 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 



 

 



 
 

 
 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 



 
 



รูปภาพการประชุมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ครั้งที ่1 /2563   

 
 

 
 

ดร.ธีรพนธ์ คงนาวัง  
ผู๎ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา 

นิเทศการออกแบบนวัตกรรม (รําง) แผนการจัดการเรียนรู๎ 
 
 

 
 



รูปภาพการประชุมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ครั้งที ่2 /2563   

 
 

 
 

ดร.ธีรพนธ์ คงนาวัง  
ผู๎ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา 

นิเทศการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู๎เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 

 
 



รูปภาพการประชุมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ครั้งที ่3 /2563   

 
 

 
 
 

เพ่ือนครูนิเทศการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 8 เรื่อง การประกอบอาหาร 
รายวิชาการงานอาชีพ 1 รหัสวิชา ง21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
 

 

 
 



การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

รายวิชาการงานอาชีพ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

 
 

น าเข๎าสูํบทเรียน 
เกม “บอกอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช๎ในการประกอบอาหาร” 

 
 

 
 
 



การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

รายวิชาการงานอาชีพ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
 

 
 

ครูชํวยแนะน าการท าใบงาน  
เรื่อง การประกอบอาหารด๎วยวิธีการที่หลากหลาย 

 
 

 
 



การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

รายวิชาการงานอาชีพ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
 

 
 
 

สมาชิกในกลุํมรํวมระดมความคิดวิเคราะห์ และเขียนแผนภาพ 
การประกอบอาหารด๎วยวิธีการที่หลากหลาย 

 
 

 



การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

รายวิชาการงานอาชีพ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

 
 
 

สมาชิกในกลุํมรํวมระดมความคิดวิเคราะห์ และเขียนแผนภาพ 
การประกอบอาหารด๎วยวิธีการที่หลากหลาย 

 
 

 
 



การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

รายวิชาการงานอาชีพ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

 
 

นักเรียนน าเสนอผลงาน 
การประกอบอาหารด๎วยวิธีการที่หลากหลาย 

 

 
 

 
 


