
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้อาหารประเภทส ารับ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เวลา 10 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ช่ือหน่วยการเรียนรู ้

“อาหารประเภทส ารับ” 

(10 ช่ัวโมง) 

     การประกอบอาหารประเภทส ารับจะต้องใช้ขั้นตอนการท างานท่ี

มีประสิทธิภาพ มีทักษะในการท างานร่วมกันอย่างมีคณุธรรม มี

ทักษะการจัดการเพื่อการประหยดัพลังงาน ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 2 

เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบอาหาร  (2 ช่ัวโมง) 

ง 1.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3 

 สาระการเรียนรู ้: 

-  การเลือก ใช้ ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 

ในการประกอบอาหาร 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 3 

เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารส ารับ (2 ช่ัวโมง) 

ง 1.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3 

 สาระการเรียนรู ้: 

-  ความหมาย ความส าคญัและชนิดของอาหารประเภทส ารับ 

 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 5 

เรื่อง การเตรียม ประกอบ จัดและตกแต่งอาหาร

ประเภทส ารับภาคใต ้ (2 ช่ัวโมง) 

ง 1.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3 

 สาระการเรียนรู ้  

- การเตรยีม ประกอบ จดัและตกแต่งอาหาร

ประเภทส ารับภาคใต ้  

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

4. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีความรับผิดชอบ 

2. ใฝ่เรียนรู ้

3. อยู่อย่างพอเพียง 

4. มุ่งมั่นในการท างาน 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

1. การน าเสนอผลงาน 

2. การก าหนดรายการอาหาร 

3. การเตรยีม การประกอบ และ

จัดตกแต่งอาหารประเภทส ารับ 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 4 

เรื่อง การจัดรายการอาหารประเภทส ารับ (2 ช่ัวโมง) 

ง 1.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3 

 สาระการเรียนรู ้  

- การก าหนดรายการอาหารแตล่ะมื้อ 

 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1 

เรื่อง การบริโภคอาหารที่มีคณุค่าทาง

โภชนาการ (2 ช่ัวโมง) 

ง 1.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3 

 สาระการเรียนรู ้: 

-  ความหมาย ความส าคญัและชนิดของ

อาหารประเภทส ารับ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๖        รหัสวิชา ง ๒๓๑๐๒ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓        จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง              จ านวน   ๑.๐   หน่วยกิต 
................................................................................................................................................................... 
 ศึกษา วิเคราะห์  อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับอาหารประเภทส ารับ งานธุรกิจ งานอาชีพ               
การออกแบบเทคโนโลยี การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี  และภาพฉาย         
เพื่อน าไปสร้างชิ้นงาน 
 ฝึกปฏิบัติอาหารประเภทส ารับ ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการพัฒนาค่านิยม กระบวนการ
ท างานกลุ่ม และกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิด จนสามารถสร้างชิ้นงานจาก
จินตนาการหรืองานที่ท าในชีวิตประจ าวัน วิเคราะห์ ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพของตนเอง โดยน า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 
  
 
 
ตัวช้ีวัด 
 ง ๑.๑ ม.๓/๑  อธิบายขั้นตอนการท างานที่มีประสิทธิภาพ  
 ง ๑.๑ ม.๓/๒ .ใช้ทักษะในการท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม 
 ง ๑.๑ ม.๓/๓  อภิปรายการท างานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม 
 ง ๒.๑ ม.๓/๑  อธิบายระดับของเทคโนโลยี 
 ง ๒.๑ ม.๓/๒  สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ออกแบบโดย
ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย เพื่อน าไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจ าลองของสิ่งของเครื่องใช้ หรือถ่ายทอด
ความคิดของวิธีการเป็นแบบจ าลองความคิดและการรายงานผล 

ง ๔.๑ ม.๓/๑  อภิปรายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย 
ง ๔.๑ ม.๓/๒  วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ   
ง ๔.๑ ม.๓/๓  ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ ความถนัดและความสนใจของ

ตนเอง   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงสร้างรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๖  รหัส  ง  ๒๓๑๐๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  ภาคเรียนที่ ๒  เวลา  ๔๐  ชั่วโมง  คะแนน  ๘๐ : ๒๐   

ล าดับ
ที ่

หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา/
ชั่วโมง 

น้ าหนัก
คะแนน 

 3 
อาหาร

ประเภทส ารับ 

ง 1.1 ม. 3/1 อภิปรายขั้นตอน
การท างานทีมีประสิทธิภาพ 
ง 1.1 ม. 3/2 ใช้ทักษะในการ
ท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม 
 ง 1.1 ม. 3/3 อภิปรายการ
ท างานโดยใช้ทักษะการจัดการ
เพ่ือการประหยัดพลังงาน 
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 

การประกอบอาหารประเภท
ส ารับจะต้องใช้ขั้นตอนการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพ มี
ทักษะในการท างานร่วมกัน
อย่างมีคุณธรรม มีทักษะ
การจัดการเพ่ือการประหยัด
พลังงาน ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑๐ 
 
 
 

 

 7 
การออกแบบ
เทคโนโลยี 

ง 2.1 ม. 3/1 อธิบายระดับของ
เทคโนโลยี 
ง 2.1 ม. 3/2 สร้างสิ่งของ
เครื่องใช้หรือวิธีการตาม
กระบวนการเทคโนโลยีอย่าง
ปลอดภัย ออกแบบโดยถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาพฉาย เพ่ือน าไปสู่
การสร้างต้นแบบและแบบจ าลอง
ของสิ่งของเครื่องใช้หรือถ่ายทอด
คิดของวิธีการเป็นแบบจ าลอง
ความคิดและการขยายผลงาน 

การออกแบบเทคโนโลยีต้อง
ใช้ระดับของเทคโนโลยีสร้าง
สิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ
ตามกระบวนการเทคโนโลยี
อย่างปลอดภัย ออกแบบ
โดยถ่ายทอดความคิดเป็น
ภาพฉาย เพื่อน าไปสู่การ
สร้างต้นแบบและ
แบบจ าลองของสิ่งของ
เครื่องใช้ หรือถ่ายทอด
ความคิดของวิธีการเป็น
แบบจ าลองความคิดและ
การรายงานผล 
 

๑๐  

 
 
 
 
 
 



 
โครงสร้างรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๖  รหัส  ง  ๒๓๑๐๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  ภาคเรียนที่ ๒  เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง  คะแนน  ๘๐ : ๒๐   

ล าดับ
ที ่

หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา/
ชั่วโมง 

น้ าหนัก
คะแนน 

 8 
งานธุรกิจ 

 
 
 
 

ง 1.1 ม. 3/1 อภิปรายขั้นตอนการ
ท างานทีมปีระสิทธิภาพ 
ง 1.1 ม. 3/2 ใช้ทักษะในการท างาน
ร่วมกันอย่างมีคุณธรรม 
 ง 1.1 ม. 3/3 อภิปรายการท างาน
โดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการ
ประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม 

งานธุรกิจจะต้องใช้
ขั้นตอนการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ ทักษะ
ในการท างานร่วมกัน
อย่างมีคุณธรรม และ
ทักษะการจัดการเพื่อ
การประหยัดพลังงาน 
ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม 

๙  

 9 
งานอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ง 4.1 ม. 3/1 อภิปรายการหางานด้วย
วิธีที่หลากหลาย 
ง 4.1 ม. 3/2 วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่
อาชีพ 
ง 4.1 ม. 3/3 ประเมินทางเลือกใน
การประกอบอาชีพทีส่อดคล้องกับ
ความรู้ ความถนัดและความสนใจของ
ตนเอง 

การประกอบอาชีพ
เพื่อเลี้ยงตนเองและ
สมาชิกในครอบครัว 
จะต้องเป็นผูท้ี่มีความ
รอบรู้ในการหางาน
หรือต าแหน่งงานที่วา่ง
ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย สามารถ
วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่
อาชีพที่มั่นคง และ
สามารถประเมนิ
ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพได้
สอดคล้องกับความรู้ 
ความถนัด และความ
สนใจของตนเอง 

๙ 
 
 
 
 

 

คะแนนเก็บระหว่างเรียน  ๖๕ 
สอบกลางภาคเรียน    ๑๕ 
สอบปลายภาคเรียน  ๒๐ 

รวม  ๑๐๐ 
 



 
ผังแสดงการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ(BWD) 

แผนการเรียนรู้ “เรื่อง การเตรียม ประกอบ จัดและตกแต่งอาหารประเภทส ารับ” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 2 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

- ง 1.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3 

สาระส าคัญ : การเตรยีม ประกอบ จัดและตกแต่งอาหารประเภทส ารับ 

จะต้องรู้หลักการเลือก ใช้วัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบ ส่วนผสม วิธีการ

ประกอบจัดและตกแต่งอาหารส ารับอย่างถูกต้อง โดยใช้ขั้นตอนการ

ท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ทักษะในการท างานร่วมกันอย่างมีคณุธรรม 

และทักษะการจัดการ เพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และ

สิ่งแวดล้อม  

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายหลักการเลือก ใช้วัสดุอปุกรณ์ วัตถุดบิ ส่วนผสม วิธีการ

ประกอบจัดและตกแต่งอาหารส ารับอย่างถูกต้อง(K) 

2. เตรียม ประกอบ จัดและตกแตง่อาหารประเภทส ารับ(P) 

3. มีความสามัคคีในกลุ่ม มีความรบัผิดชอบ มีน้ าใจ ยอมรับความคดิเห็น

ของผู้อื่น(A) 

สาระการเรียนรู้ : การเตรียม ประกอบ จัดและตกแต่งอาหารประเภท

ส ารับ 

สมรรถนะส าคัญ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร : อธิบาย 

2. ความสามารถในการแก้ปัญหา : แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการ

ปฏิบัติงานกลุม่ 

3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต : ใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม,

ทักษะการจัดการระบบงานและระบบคน,ทักษะในการใช้อุปกรณ์ 

เครื่องมือเครื่องใช้ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ใฝ่เรียนรู้ : แสวงหาความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. อยู่อย่างพอเพียง : น าวัตถุดิบท่ีมีในท้องถิ่นมาประกอบอาหารส ารับ 

3. มุ่งมั่นในการท างาน : ตั้งใจท างานท่ีได้รับมอบหมายจนส าเร็จ 

2. หลักฐานการเรียนรู ้

ภาระงาน/ชิ้นงาน : การวางแผนการปฏิบัติงาน การเตรียม 

ประกอบ จัดและตกแต่งอาหารประเภทส ารับ 

การวัดประเมินผล : 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 
ด้าน K ตรวจ

ค าตอบใน
ชุดค าถาม 

แบบ
ประเมินชุด
ค าถาม 

ร้อยละ 60  
ขึ้นไปผ่าน 

ด้าน P - สังเกต
พฤติกรรมการ
ท างาน
รายบุคคล 
- สังเกต
พฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ท างาน
รายบุคคล 
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

ระดับ 2 
 ขึ้นไปผ่านเกณฑ์ 
 
 
ระดับ 2 
 ขึ้นไปผ่านเกณฑ์ 

ด้าน A สังเกต
พฤติกรรม
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค ์

แบบ
ประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค ์

ระดับ 2  
ขึ้นไปผ่าน
เกณฑ ์

 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ : วิธีสอนเน้นกระบวนการปฏิบัต ิ

สื่อเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ : วัตถุดิบ อุปกรณ์เครื่องมือ

เครื่องใช้ในการประกอบอาหารส ารับ 

เวลา :  2  ช่ัวโมง 

 การเตรียม ประกอบ จัดและตกแต่ง 

อาหารประเภทส ารับ 

1 

2 

2 



 
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเตรียม ประกอบ จัดและตกแต่งอาหารประเภทส ารับ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เวลา 2 ชั่วโมง 

1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ5 – 6 คน (ครู : พอประมาณ) คละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน          
(ครู :คุณธรรมและภูมิคุ้มกัน) นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่ม และจับฉลากประเภทอาหาร
ส ารับ ร่วมกันคิดเมนูอาหาร วางแผนศึกษาสูตร วิธีการท าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบลงใบแบบ
บันทึกตามแบบฟอร์มที่ครูก าหนดให้ (ล่วงหน้าจากสัปดาห์ก่อนปฏิบัติ) (นักเรียน : ความรู้,คุณธรรม,พอประมาณ,        
มีเหตุผล,มีภูมิคุ้มกัน,วัตถุ,สังคม,สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม) 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบอาหารส ารับตามที่ได้
วางแผนไว้ล่วงหน้า โดยน ามาในปริมาณท่ีเพียงพอกับสมาชิกในห้อง (นักเรียน : พอประมาณ,มีเหตุผล,มีภูมิคุ้มกัน,
วัตถุและสิ่งแวดล้อม) 

3. นักเรียนร่วมกันสังเกตการณ์เลือกวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบอาหารส ารับ
ของแต่ละกลุ่ม Q1 และร่วมกันวิเคราะห์ความถูกต้อง เหมาะสมกับประเภทของการประกอบอาหารนั้นๆ และปริมาณ
เพียงพอกับสมาชิกในห้อง Q2 , Q3 (ครูและนักเรียน : ความรู้,พอประมาณ, มีเหตุผล, มีภูมิคุ้มกัน ,วัตถแุละ 
สิ่งแวดล้อม) 

4. นักเรียนแต่ละกลุ่มอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติ (นักเรียน : ความรู้และภูมิคุ้มกัน) ครูสาธิตการจัดเตรียม
วัตถุดิบบางข้ันตอนที่นักเรียนยังไม่เข้าใจ(ครูและนักเรียน : ความรู้,คุณธรรม,มีเหตุผล,มีเหตุผล,วัตถุและมีภูมิคุ้มกัน)  

5. นักเรียนลงมือปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย Q4 โดยมีครูคอยสังเกตและชี้แนะบางข้ันตอนที่นักเรียนไม่
เข้าใจ และช่วยเหลือแก้ปัญหาที่นักเรียนไม่สามารถแก้ไขเองได้ จนผลงานออกมาส าเร็จ Q5 (ครูและนักเรียน : ความรู้,
คุณธรรม,พอประมาณ,มีเหตุผล,มีภูมิคุ้มกัน,วัตถุ, สังคม,สิ่งแวดล้อม) 

6. นักเรียนแต่ละกลุ่มเอาอาหารที่ประกอบเสร็จแล้วมาบรรจุในภาชนะท่ีเหมาะสมและจัดตกแต่งให้สวยงาม
เหมาะสมกับประเภทของอาหาร แล้วแบ่งปันอาหารให้เพ่ือนกลุ่มอ่ืนเพียงพอกับสมาชิกในกลุ่ม Q5 (นักเรียน : ความรู้,
คุณธรรม,พอประมาณ,มีเหตุผล,มีภูมิคุ้มกัน,วัตถุและสังคม) 

7. นักเรียนรวบรวมผลงานทุกกลุ่มเพ่ือให้ครูท่านอ่ืนที่ไม่ใช่ครูผู้สอนประเมินผลงาน และรับประทานร่วมกัน 
Q6 (นักเรียน : คุณธรรม,พอประมาณ,มีเหตุผล,มีภูมิคุ้มกัน,วัตถุและสังคม) 

8. ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผลงานของแต่ละกลุ่ม พร้อมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงในครั้งต่อไป Q7,Q8 (ครูและนักเรียน : ภูมิคุ้มกัน,สังคม) 

9. นักเรียนแต่กลุ่มร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติ และน าเสนอหน้าชั้น Q9,Q10 (นักเรียน : ภูมิคุ้มกัน,สังคม) 
10. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ถอดบทเรียนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง แล้วบันทึกผลการวิเคราะห์

ในใบกิจกรรม เรื่อง การวิเคราะห์หลักคิดและหลักปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่น ามาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ 
(นักเรียน : ความรู้,คุณธรรม,พอประมาณ, มีเหตุผล, มีภูมิคุ้มกัน ,และสิ่งแวดล้อม) 



11. ครูและนักเรียนช่วยสรุปเชื่อมโยงค าตอบจากค าถามทีละข้อให้สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง    
โดยใช้ชุดค าถามในใบกิจกรรม Q1 – 10 (นักเรียน : ความรู้,มีเหตุผลและสังคม) 

ชุดค าถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเตรียม ประกอบ จัดและตกแต่งอาหารประเภทส ารับ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เวลา 2 ชั่วโมง 
 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงก่อนเรียน 
Q1 นักเรียนมีวิธีการเลือกวัตถุดิบในการประกอบอาหารส ารับอย่างไร 
Q2 นักเรียนมีวิธีการค านวณวัตถุดิบที่น ามาใช้ประกอบอาหารส ารับอย่างไรจึงจะให้เพียงพอกับจ านวนสมาชิก 
Q3 วัตถุดิบที่นักเรียนน ามาประกอบอาหารส ารับ มีวัตถุดิบชนิดใดบ้างที่เป็นวัตถุดิบท้องถิ่นบ้านเรา 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างเรียน 
Q4 นักเรียนมีการวางแผนแบ่งหน้าที่การท างานอย่างไรให้เหมาะสมกับสมาชิกในกลุ่ม และท าให้งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย ทันเวลาที่ก าหนด 
Q5 นักเรียนมีวิธีการเลือกภาชนะแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับประเภทของอาหารที่นักเรียนท า 
Q6 ก่อนเก็บล้างภาชนะนักเรียนมีวิธีการจัดการกับอาหารที่เหลือ และเศษอาหารอย่างไรที่เข้ากับหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงหลังเรียน 
Q7 นักเรียนมีกระบวนการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานอย่างไร จึงจะท าให้งานออกมาส าเร็จ 
Q8 การปฏิบัติอาหารส ารับในครั้งนี้นักเรียนต้องมีคุณธรรมใดบ้าง อธิบายเหตุผลประกอบ 
Q9 หลักการเตรียม ประกอบ จัดและตกแต่งอาหารประเภทส ารับให้ถูกต้อง เหมาะสมจ าเป็นต้องมีความรู้เรื่องใดบ้าง 
Q10 นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติอาหารส ารับที่ใช้กระบวนการท างานเป็นกลุ่มไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างไร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แนวทางท่ีครูน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเตรียม ประกอบ จัดและตกแต่งอาหารประเภทส ารับ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เวลา 2 ชั่วโมง 
ครูผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 

ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
2. อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบอาหาร 
3. การเลือกวัตถุดบิในการประกอบอาหาร 
4. วิธีการประกอบอาหาร 
5. เทคนิคการสอน  

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. มีความยุติธรรม 
2. มีความรับผิดชอบ 
3. มีวินัยในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 
4. มีความตระหนักของการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์และคุ้มค่า 

ประเด็น พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
เนื้อหา - เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสตูร

และมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
เหมาะสมกับผู้เรียนและเวลา 

- เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การเตรียม 
ประกอบ จัดและตกแต่งอาหาร
ประเภทส ารับ และน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

- สรุปเนื้อหาให้เข้าใจง่าย 
- มีการวางแผนการจดัการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ 

เวลา - วิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับเวลา วัยของผู้เรียน 

- จัดกิจกรรมการเรียนรูค้รบถ้วน
ตามจุดประสงค์ที่ก าหนด 

- วางแผนการใช้เวลาในการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสม ก าหนดไว้
เกินเล็กน้อยเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในขณะปฏิบัติงาน 

การจัด
กิจกรรม 

- ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้
เหมาะสมกับเวลา 
- แบ่งกลุ่มผู้เรียนคละ
ความสามารถ พอดีกับการ
ปฏิบัต ิ
- มอบหมายงานเหมาะกับ
ความสามารถของผู้เรียน 

- เพื่อต้องการให้ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้ 
และปฏิบตัิงานตามความสามารถ
ของตนเอง 

- แบ่งกลุ่มคละความสามารถ 
- สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
กลุ่มและให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้เรียน
มีปัญหา 

สื่อ/
อุปกรณ์ 

- จัดเตรยีม อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ในการปฏิบัติให้
เหมาะสมกับกิจกรรม และ
เพียงพอกับจ านวนผู้เรยีน 

- จัดเตรยีม อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ให้เหมาะสมกับกิจกรรม 
เพื่อให้กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค ์

- จัดเตรยีม อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ให้พร้อมก่อนจัดกิจกรรม 
 

แหล่ง
เรียนรู้ 

- ห้องปฏิบัติการเหมาะสมกับ
การจัดกิจกรรมและจ านวน
ผู้เรยีน 

- ต้องการให้ผู้เรยีนสะดวกและ
ปลอดภัยในการปฏิบตัิกิจกรรม  

- เตรียมความพร้อมห้องปฏบิัติให้
เหมาะสมก่อนการปฏิบัติกจิกรรม 

ประเมินผล - จัดท าแบบประเมินผลงาน 
และประเมินพฤติกรรมได้

- ต้องการประเมินผู้เรียนตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

- มีการวางแผนการประเมินที่
หลากหลาย 



เหมาะสมกับเป้าหมายการ
เรียนรู ้

- เพื่อพัฒนาตัวผู้เรียน - ประเมินตามขั้นตอนกิจกรรม 
- แบบประเมินผลตรงตามตัวช้ีวัด 

 
ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเตรียม ประกอบ จัดและตกแต่งอาหารประเภทส ารับ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เวลา 2 ชั่วโมง 

ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 
ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1. ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
2. อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบอาหาร 
3. การเลือกวัตถุดบิในการประกอบอาหาร 
4. วิธีการประกอบอาหาร 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะท าให้การเรียนรู้ส าเร็จ 
1. ความรับผดิชอบ 
2. ความสามัคคีในกลุ่ม 
3. การแบ่งปันและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1. นักเรียนแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบภายในกลุ่ม
ตามความเหมาะสมของแต่ละคน 
2. นักเรียนเลือกใช้วัตถุดิบทีม่ีในท้องถิ่นมา
ประกอบอาหารส ารับและเตรียมให้พอกับ
จ านวนสมาชิก 
3. นักเรียนเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ในการประกอบอาหารใหเ้หมาะสม
เพียงพอกับการใช้งาน 

1. นักเรียนได้รู้จักการวางแผนการท างาน
อย่างเป็นระบบ 
2. นักเรียนสามารถน าวตัถุดิบที่มที้องถิ่น
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ประหยัดและคุ้มค่า 

1. วางแผนแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบภายในกลุ่มตาม
ความเหมาะสมไวล้่วงหน้า 
2. ศึกษาสูตร และขั้นตอนการท าอาหารจากภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นให้เข้าใจก่อนปฏิบัต ิ
3. เตรียมวตัถุดิบ และอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ให้ครบก่อนลงมือปฏิบตั ิ

 

 
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 

ด้าน 
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้  - ความรู้การเลือกวัตถุดิบ 
อุปกรณ ์เครื่องมือ เครื่องใช้และ
เหมาะสม 

- มีความรู้การวางแผนการ
ท างานร่วมกันอย่างมี
คุณธรรม 

-วิธีการเลือกวัตถุดิบใน
ท้องถิ่น  
- การใช้ และวิธีการดูแล
ความสะอาด
ห้องปฏิบัติการ 

1. มีความรู้เกี่ยวกับอาหาร
ส ารับท้องถิ่นภาคใต ้
2. การเลือกวัตถุดบิใน
ท้องถิ่นมาประกอบอาหาร
ส ารับท้องถิ่นภาคใต ้

ทักษะ - มีทักษะการเลือกวัตถดุิบ 
อุปกรณ ์เครื่องมือ เครื่องใช้
อย่างถูกต้องเหมาะสม ปลอดภัย 
ประหยดัเวลาและพลังงาน 

- ทักษะการท างานร่วมกัน
จนส าเร็จ และมีความสุข 

- รักษาความสะอาดของ
ห้องปฏิบัติการหลังเสร็จ
สิ้นการท างาน 

- เลือกวัตถุดิบในท้องถิ่นมา
ประกอบอาหารตามขั้นตอน
ที่ได้ศึกษาจากภูมิปัญญา-
ท้องถิ่น 

ค่านิยม - เห็นคุณค่าของการน าวตัถุดิบ - ความรับผดิชอบต่อหน้าท่ี - มีจิตส านึกในการน า - ตระหนักถึงคุณคา่ของการ



อุปกรณ ์เครื่องมือ เครื่องใช้
อย่างถูกต้องเหมาะสม ปลอดภัย 
ประหยดัเวลาและพลังงาน 

ที่ได้รับมอบหมายของกลุม่ 
- ความอดทน เสียสละใน
การท างานกลุ่ม 

วัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้
อย่างประหยดั และ
คุ้มค่า 

รับประทานอาหารส ารับ
ท้องถิ่นภาคใต้ 

                                  แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
                                                     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .................. 

  ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด√ ลงในช่องที่ตรงกับระดบัคะแนน 

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                               

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ความมีวินัย 

การท างาน
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

การรับฟัง 
ความคิดเห็น

ของผู้อ่ืน 
ความมีน้ าใจ 

การร่วมมือ 
ในการท างาน

ส่วนรวม 

รวม 
20 

คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
18 - 20 ดีมาก 



เกณฑ์การให้คะแนน 
  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ให้  4  คะแนน 
  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง         ให้  3  คะแนน 
  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง          ให้  2  คะแนน 
  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง         ให้  1  คะแนน 

                                   แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม 
                                     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ................. 

    ค าชี้แจง : ใหส้ังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่มของนักเรียน แล้วขีด√ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนนตามความเป็นจริง 

 
 

                       ผู้ประเมิน          คร ู                    ตัวเอง                  เพ่ือน 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
............../.................../................ 

                                                                                               

 เกณฑ์การให้คะแนน 
  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ให้  4  คะแนน 
  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง         ให้  3  คะแนน 
  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง          ให้  2  คะแนน 
  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง         ให้  1  คะแนน 

                                  
 
 
 
 
 
 

14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช้ 

ต่ ากว่า 10 ปรับปรุง 

กลุ่ม 
ที ่
 

การวางแผน
ปฏิบัติงาน 

ความสามัคคี ทักษะการท างาน ความรับผิดชอบ 
ผลงานส าเร็จ

ของกลุ่ม 
รวม 
20 

คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1                       
2                       
3                       
4                       
5                       

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ด ี
10 - 13 พอใช้ 

ต่ ากว่า 10 ปรับปรุง 



 
 
 
 
 
 

                                 แบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ 
                                       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี .................. 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด√ ลงในช่องที่ตรงกับระดบัคะแนน 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน 

รวม 
12 

คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                         ............../.................../................     
 



เกณฑ์การให้คะแนน 
  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ให้  4  คะแนน 
  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง         ให้  3  คะแนน 
  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง          ให้  2  คะแนน 
  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง         ให้  1  คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
11 - 12 ดีมาก 
9 - 10 ด ี
7 - 8 พอใช้ 

ต่ ากว่า 6 ปรับปรุง 


