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แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ เศรษฐกิจพอเพียง 
รหัสวิชา ง 22102 รายวิชา งานบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2    หน่วยการเรียนรู้ที่  1   เรื่อง ผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น 
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 4 ช่ือ ผลิตข้าวหลามสมุนไพร เวลา 3 ช่ัวโมง 

………………………………………………………………………………………………………….. 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

  ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค 
การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ารวมท้ังเข้าใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
 ง  1.1 เข้าใจการท างานมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน 
ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการท างานร่วมกนั และทักษะ
การแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน 
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 

ตัวชี้วัด 
1) ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการท างาน 
2) ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน 
3) มีจิตส านึกในการท างานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและ

คุ้มค่า 
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด(ของ  8  กลุ่มสาระ) 

การผลิตข้าวหลามต้องมีความเข้าใจในการผลิตมีความคิดสร้างสรรค์ มี
ทักษะกระบวนการ การจัดการ การแก้ปัญหา การท างานร่วมกัน  การแสวงหา
ความรู้ และมีคุณธรรม  ลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้ทรัพยากร
และส่ิงแวดล้อม อย่างประหยัดและคุ้มค่า 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้  
เม่ือนักเรียนได้เรียนรู้เร่ืองการท ำข้ำวหลำมสมุนไพรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ 
พอเพียงแล้วนักเรียนสามารถผลิตข้าวหลามสมุนไพรได้อย่ำงมีคุณภำพไม่น้อยกว่ำ 8 ชิ้น 
จากจ ำนวนที่ก ำหนดให้ท ำ 10 ชิ้น 
 

4 สาระการเรียนรู้  (ของกลุ่มการงาน) 
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       4.1 ทักษะการแสวงหาความรู้การท าข้าวหลามสมุนไพร 
    -  การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 
 4.2 ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน การสังเกต วิเคราะห์ สร้างทางเลือก 
   -  ขั้นตอนในการท าข้าวหลามสมุนไพร 
    -  การปฏิบัติงานท าข้าวหลามสมุนไพร 
5. สมรรถนะส าคัญ 
  5.1 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์   

6.1 มุ่งมั่นในการท างาน  
7. ภาระงาน / ชิ้นงาน   

 7.1 ภาระงาน 
- มอบหมายให้นักเรียนไปสืบค้นข้อมูลในการท าข้าวหลามและเตรียมวัสดุ

อุปกรณ์ในการท าข้าวหลาม 
7.2 ช้ินงาน 

-  ข้าวหลามเพื่อสุขภาพ จ านวน 10 ช้ิน 
          - ใบงาน 

8. กระบวนการจัดการเรียนรู้  
  8.1 ครูสนทนาและสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับ ข้าวหลาม ซึ่งเป็นอาหาร ท่ี
ชุมชนท้องถิ่นสามารถผลิตขึ้นมาบริโภคเองได้   โดยเฉพาะขั้นตอนการท าข้าวหลาม 
ส่วนผสมหรือสูตรการท าข้าวหลามสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ในหมู่บ้านหรือชุมชนของตนเอง โดย
ใช้ค าถามน าว่า “ในแต่ละหมู่บ้านท่ีนักเรียนไปส ารวจมา นักเรียนค้นพบสูตรข้าวหลาม
อะไรบ้าง” และกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ท่ีแสดงถึงความหลากหลาย (ความรู้)   
5 นาที  

* เหตุผล   ครูใช้กิจกรรมนี้ เพื่อส ารวจความพร้อมของนักเรียน โดยให้
นักเรียนได้ทบทวนความรู้ และเตรียมความพร้อมในการเรียนรุ้ ครูกระตุ้นให้นักเรียนได้
แสดงออก โดยใช้สติในการฟังว่า สิ่งที่ตนเองต้องการจะน าเสนอ ต่างจากที่เพื่อนน าเสนอ
ก่อนหน้านี้ หรือไม่ (ฝึกสติ การรับฟังผู้อื่นด้วยความต้ังใจ) 

  
8.2 ขั้นการจัดการเรียนรู้ 
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 1. .  นักเรียนแบ่งกลุ่มคละความสามารถกลุ่มละ 5 – 6 คน เลือกหัวหน้า
และเลขานุการเพื่อท าหน้าท่ีประสานงานและบันทึกการประชุมกลุ่ม 
* ครูกระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงออก ในรูปแบบการสะท้อนความคิด คิดอย่างเป็น

เหตุเป็นผลมีการท างานร่วมกัน เกิดการเรียนรู้ที่แฝงไปด้วยหลักคุณธรรม และเกิดการ
ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความเต็มใจ 

2. ให้นักเรียนทุกกลุ่มสืบค้นข้อมลูเกี่ยวกับวิธีการท าข้าวหลามจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
* การที่ได้แบ่งกลุ่มนักเรียนไปศึกษาวิถีชีวิต และได้ส่งใบงานเก่ียวกับองค์ความรู้

ในการท าข้าวหลาม ที่เกิดจาก ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นการแสดงให้เห็นถึงความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การกระท าดังกล่าวท าให้ได้รับความรู้ได้ถูกต้อง
และยังสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้กับตนเอง  ในขณะที่บางคนไม่สนใจไม่ต้ังใจฟังขาด
ความรับผิดชอบ  ท าให้การตอบค าถามได้แต่ไม่ชัดเจนและตอบไม่ได้ในบางค าถาม  ครู
เติมเต็มในส่วนที่ขาดหายหรือไม่สมบูรณ์   ครูก าหนดประเด็นไว้เป็นแนวทางส่วนหนึ่งแต่
ไม่บอกนักเรียน  เตรียมไว้เพื่อใช้ในการเติมเต็ม และสอดแทรกคุณธรรมในเร่ืองความ
รับผิดชอบมีผลดีผลเสียอย่างไรกับนักเรียน เป็นการท างานเพื่อป้องกันให้การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

3. ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอข้อมูลท่ีได้จากการสืบค้นมาน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
 4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกวิธีการท าข้าวหลามท่ีสนใจ 1 อย่างโดยไม่ซ้ ากันใน ใบ
งานท่ี 1  
 5. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการท าข้าวหลามโดยน ามาในปริมาณ
ท่ีพอดีกับจ านวนสมาชิกในกลุ่ม 

ชั่วโมงที่ 2-3 
 6.ครูสาธิตวิธีการท าข้าวหลามตามล าดับข้ันตอนให้นักเรียนดู 

7. นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติการท าข้าวหลามด้วยความระมัดระวังโดยมี
ครูคอยให้ค าแนะน าและค าปรึกษา 

8. ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ท่ีสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจากการท าข้าวหลามในรูปแบบต่าง ๆในใบงานท่ี 2 

8.3 ขั้นสรุป 
1.นักเรียนร่วมกันน าเสนอผลงานในรูปของการรายงานและตรวจสอบ 

วิเคราะห์คุณภาพของข้าวหลาม 
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9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
1. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. Internet 
2. ใบงาน  4.รูปภาพขั้นตอนการท าข้าวหลาม 

10. การวัดและประเมินผล 
10.1 วิธีการ 

1. ตรวจใบงาน  2. ตรวจผลงาน 
3.   สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

10.2 เครื่องมือ 
1. แบบประเมินใบงาน 2.แบบประเมินผลงาน 3.แบบสังเกต
พฤติกรรม 

10.3 เกณฑ์การประเมิน 
1.  ตรวจใบงาน                      เกณฑ์การผ่าน  ร้อยละ 60 
2. ตรวจผลงาน   เกณฑ์การผ่าน  ร้อยละ 60 
3. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม เกณฑ์การผ่าน  ร้อยละ 60  

11. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ (เขียนประเด็นเน้นผลการเรียนรู้ จุดประสงค์ ความรู้ 
สมรรถนะ คุณลักษณะพอเพียง) 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ครูผู้สอนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร  ในขั้นเตรียมการสอน/จัดการเรียนรู ้

 
ประเด็น ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
เนื้อหา - วิเคราะห์เนื้อหา

สาระให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรและ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

- มุ่งให้ผู้เรียนมี
ทักษะกระบวนการ
คิด วิเคราะห์ 
สร้างสรรค์ 
แก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงานให้

- มีการวางแผน บริหาร
จัดการกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ อย่าง
รอบคอบ  
-จัดท าแผน ส่ือแบบวัดผล
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
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- ครูมีความรอบรู้ ใน
เรื่องการผลิตข้าว
หลามของแต่ละ
ท้องถิ่น 

 

ประสบความส าเร็จ 
 

เนื้อหา 
- ครูมีทักษะและ
ประสบการณ์สอนใน
เนื้อหาท่ีเกี่ยวข้อง และ
ศึกษาวิธีการตามข้ันตอน
ในการปฏิบัติให้เข้าใจ 

เวลา/วัย -วิเคราะห์กิจกรรม
การเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับเวลา  
วัย ความรู้ 
ความสามารถตาม
ศักยภาพของผู้เรียน 

- เพื่อให้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ 

-สามารถบิหารจัดการ
เวลาในการปฏิบัติงานใน
ด้านต่างๆ ได้ 

การจัด 
กิจกรรมการ
เรียนรู ้

-เลือกวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับบริบท
ของนักเรียน ครู
ชุมชน 

-ให้การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้บรรลุตาม
มาตรฐานและ
ตัวชี้วัด มีลักษณะ
อันพึงประสงค์
ตามท่ีหลัดสูตร
ก าหนด 
- ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้
เห็นคุณค่าของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

- ก าหนด มอบหมายงาน
เพื่อให้นักเรียนเตรียมตัว
ล่วงหน้า 

 

ประเด็น ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
ส่ือ/แหล่ง

เรียนรู ้
- จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ส่ือ 
แหล่งเรียนรู้ 
ทรัพยากรต่างๆ ท่ีหา

- ให้นักเรียนได้รับ 
ประสบการณ์ตรงใน
การเรียนรู้และเกิด
ความภาคภูมิใจใน

-จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดการเรียนรู้ให้

เพียงพอกับผู้เรียนและวิธี
ป้องกันปัญหาท่ีอาจ
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ได้ในท้องถิ่นมาใช้ได้
อย่างเหมาะสม 

 

ความสามารถของ
ตัวเอง 
- ใช้ทรัพยากรท่ีมีใน
ท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า 

เกิดขึ้นจากการจัดการ
เรียนรู้ไม่ตรงตามแผนท่ี

วางไว ้

 
สถานท่ี 

 

-เลือกใช้สถานท่ีได้
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

- ไม่ท าลาย
ส่ิงแวดล้อม ไม่สร้าง
มลพิษให้แก่สังคม 

- มีความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน 

สถานท่ี -ตรงตามเนื้อหาสาระ
ท่ีจัดการเรียนรู้ 

-เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ตรงตาม
ตัวชี้วัด 

-มีวิธีการวัดผล  
ประเมินผลท่ีท่ี
หลากหลาย 

การ
ประเมินผล 

-ตรงตามเนื้อหาสาระ
ท่ีจัดการเรียนรู้ 

-เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ตรงตาม
ตัวชี้วัด 
-ครูเลือกเครื่องมือ
ในการวัด
ประเมินผลท่ี
หลากหลาย 

-มีวิธีการวัดผล  
ประเมินผลท่ีท่ี
หลากหลาย 
 

ความรู้ -มีความรอบรู้ในหลักสูตร  เนื้อหาสาระ ของกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัด 
-มีความรอบคอบในการวางแผน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสมกับนักเรียน 
-ต้องรู้จักศักยภาพของนักเรียนและชุมชน 
-มีความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้ส่ือ วิทยาการเทคโนโลยี เทคนิค
การสอนท่ีหลากหลายเพื่อน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การ
วัดผลการและเมินผล 
 -มีความรอบรู้เกี่ยววิธีการท าข้าวหลามจากพืชสมุนไพร 

คุณธรรม -ใช้หลักความยุติธรรม มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้
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-ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ ขยัน หมั่นเพียร อดทน มีจิตสาธารณะ
และใช้สติปัญญาในการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม 
-มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเองและส่วนรวม 
-มีความตระหนักของการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์และ
คุ้มค่า 
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นไม่ท าลายธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมและไม่สร้างความแตกแยกในสังคมและชุมชนครูมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนและตนเองให้เป็นคนดีของ
สังคม 
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บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง สู่การจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

นักเรียนจะได้เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงอย่างไรบ้างจากกิจกรรมการเรียนรู้ 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 

-ผู้เรียนได้เรียนรู้การ
จัดสรรเวลา งบประมาณ 
จ านวนคนเหมาะกับภาระ
งาน 
- เรียนรู้การใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในท้องถิ่นที่มีอยู่
อย่างจ ากัด  ให้เกิด
ประโยชน์  ประหยัดและ
คุ้มค่า 
-ผู้เรียนเรียนรู้ในการท า
กิจกรรม ภาระงานได้
เหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถตามวัยของ
ผู้เรียน 
-ผู้เรียนได้ฝึกท ากิจกรรม
เหมาะสมกับศักยภาพ
ของตนเอง 
-น าทรัพยากรธรรมชาติท่ี
มีอยู่ในท้องถิ่นมาท าให้

-ส่งเสริมกระบวนการ
ท างาน การคิด การ
แก้ปัญหาในการท างาน
และชีวิตประจ าวัน 
-ผู้เรียนรู้จักเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น
มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 
-กระตุ้นให้ผู้เรียนมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และเกิดผลในการผลิต
ช้ินงาน 
-นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงในการ
เรียนรู้และเป็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพใน
อนาคต 
-ได้ฝึกการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

-รู้จักการวางแผน 
กระบวนการท างาน
อย่างเป็นระบบให้
ประสบความส าเร็จ 
-ฝึกเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงในสังคม 
-ปลูกฝังจิตส านึกเรื่อง
การประหยัดและอด
ออม 
-น าแบบอย่างแนวคิดไป
พัฒนาการในการ
ประกอบอาชีพให้
เหมาะสมกับตนเองและ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ใน
ชุมชน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
-ได้ฝึกทักษะ
กระบวนการท างานของ
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เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
สร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า 

ตนเองร่วมกับผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย 

 
ความรู้ -รอบรู้ เกี่ยวกับวิธีการท าข้าวหลาม และน าความรู้มา

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
-เกี่ยวกับพืชสมุนไพรน ามาเป็นส่วนประกอบในการ
ท าข้าวหลาม 

คุณธรรม -มีความรับผิดชอบ ความอดทน เพียรพยายามในการ
ท างานด้วยความสามัคคีช่วยเหลือแบ่งปัน  รู้จัก
ประหยัด และตรงต่อเวลา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ประเมินผลลัพธ์ (KPA) ท่ีเกิดกับผู้เรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้าน          
วัด 

วัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ -มีความรู้ในการน า
วัตถุดิบท่ีมีใน
ท้องถิ่นมาแปรรูป 
-มีความรู้ความ
เข้าใจในการ
เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ อย่าง
คุ้มค่าและถูกวิธี 
 

-รู้จักแบ่งหน้าท่ี 
รับผิดชอบในการ
ท างาน 
-แลกเปล่ียนเรียนรู้
จากเพื่อนครูและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-มีความรู้ในการ
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
ในท้องถิ่นมาใช้
ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสม 
-มีความรู้เกี่ยวกับ
การรักษาธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

-มีความรู้ความเข้าใจ
ในภูมิปัญญาท้องถิ่น  
มาใช้ในการผลิตข้าว
หลาม 
 

ทักษะ -มีทักษะการ
ท างานและ
สามารถเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์ได้ถูก
ตามข้ันตอนอย่าง

- เรียนรู้
กระบวนการกลุ่ม
ฝึกการท างาน
ร่วมกันอย่างเป็น
ระบบท าให้ประสบ

-ได้ฝึกทักษะการน า
วัสดุในท้องถิ่นมา
แปรรูป 
 

-การช่วยเหลือเกื้อกูล
เอื้อเฟื้อแบ่งปัน 
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คุ้มค่าและถูกต้อง
ตามวิธีการท าข้าว
หลาม 
-มีทักษะในการเก็บ
และบ ารุงรักษา
อุปกรณ ์

ความส าเร็จ 
-รู้จักช่วยเหลือ
แบ่งปันให้กับผู้อื่น 
 

ค่านิยม -เห็นคุณค่าของ
วัสดุอุปกรณ์โดยใช้
อย่างประหยัดและ
คุ้มค่า 
-มีเจตนคติท่ีดีใน
การน าวัสดุอุปกรณ์
ในท้องถิ่น ชุมชน
มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 

-เกิดความรัก
สามัคคีในหมู่คณะ
และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 

-ตระหนักในการใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่
อย่างคุ้มค่า 

-สืบทอดและเห็น
คุณค่า วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
-ภาคภูมใจในผลงาน
ท่ีท าได้จากวัสดุใน
ท้องถิ่น 

 
ใบงานท่ี 1 

เรื่อง  วิธีการท าข้าวหลาม 
ช่ือกลุ่ม………………………………….ช้ัน………………….. 

รายช่ือสมาชิกกลุ่ม 
1……………………………..……..เลขท่ี…………   2……………………………..……..เลขท่ี………… 
3……………………………..……..เลขท่ี…………   4……………………………..……..เลขท่ี………… 
5……………………………..……..เลขท่ี…………   6……………………………..……..เลขท่ี………… 
 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนทุกกลุ่มเลือกวิธีการท าข้าวหลามจากกลุ่มท่ีน าเสนอหน้าช้ันเรียนท่ี
สนใจ 1 วิธี พร้อมท้ังบันทึกการปฏิบัติงาน 
1.วัสดุอุปกรณ์ 
 1…………………………………………………….    2……………………………………… 

3…………………………………………………….    4……………………………………… 
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5…………………………………………………….    6……………………………………… 
2.ส่วนประกอบ 

1…………………………………………………….    2……………………………………… 
3…………………………………………………….    4……………………………………… 
5…………………………………………………….    6……………………………………… 

2.ขั้นตอนการปฏิบัติ 
1…………………………………………………….    2……………………………………… 
3…………………………………………………….    4……………………………………… 
5…………………………………………………….    6……………………………………… 

3.ผลการปฏิบัติงาน 
……………………………………………………. ……………………………………… 
……………………………………………………. ……………………………………… 
…………………………………………………….……………………………………… 

4.ปัญหาและอุปสรรค์/แนวทางแก้ไข 
1…………………………………………………….    2……………………………………… 
3…………………………………………………….    4……………………………………… 
5…………………………………………………….    6……………………………………… 
 
 

 
ใบงานท่ี 2 

การออกแบบวิเคราะห์องค์ความรู้ 
ช่ือกลุ่ม………………………………….ช้ัน………………….. 

รายช่ือสมาชิกกลุ่ม 
1……………………………..……..เลขท่ี…………   2……………………………..……..เลขท่ี………… 
3……………………………..……..เลขท่ี…………   4……………………………..……..เลขท่ี………… 
5……………………………..……..เลขท่ี…………   6……………………………..……..เลขท่ี………… 
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ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนออกแบบการวิเคราะห์องค์ความรู้ท่ีได้รับให้สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงจากการท าข้าวหลามในรูปแบบต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมิน 
ใบงานท่ี 1 

 การสืบค้นข้อมูล 



 

  ตัวอย่างหน่วยฯ  182  
  

รหัสวิชา   ง 22102  รายวิชา   งานบ้าน    เรื่อง ข้าวหลามสมุนไพร ใส่ใจสุขภาพ 
 

รายการ 
 

กลุ่มท่ี 

คุณภาพ    
ของงาน 

ความ
สามัคคี 

ความ
รับผิดชอบ 

การน าเสนอ รวม
คะแนน 

5 5 5 5 20 
1      
2      
3      
4      
5      
6      

 
 

ลงช่ือ…………………………………..ผู้ประเมิน 
(…………………………………………) 
……………/…………./………….. 

 
เกณฑ์การประเมิน 

17-20  คะแนน   ดีมาก  ได้คุณภาพ   ระดับ 4  
14-16  คะแนน    ดี   ได้คุณภาพ  ระดับ 3 
11-13  คะแนน   พอใช้  ได้คุณภาพ  ระดับ  2 
ต่ ากว่า  10 คะแนน   ปรับปรุง ได้คุณภาพ ระดับ  1 
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แบบประเมินท่ี 2 
ผลงาน 

 
รหัสวิชา   ง 22102   รายวิชา   งานบ้าน       เรื่อง ข้าวหลามสมุนไพร  

 
รายการ 

 
กลุ่มท่ี 

ความ
ละเอียด
รอบคอบ 

ทักษะการ
ท างาน 

ความคิด
สร้างสรรค์ 

คุณภาพ 
ของงาน 

รวมคะแนน 

5 5 5 5 20 
1      
2      
3      
4      
5      
6      

 
ผู้ประเมิน              ครูผู้สอน                          ตนเอง                   เพื่อน 
 

ลงช่ือ…………………………………..ผู้ประเมิน 
(…………………………………………) 
……………/…………./………….. 

 
เกณฑ์การประเมิน 

17-20  คะแนน   ดีมาก  ได้คุณภาพ   ระดับ 4  
14-16  คะแนน    ดี   ได้คุณภาพ  ระดับ 3 
11-13  คะแนน   พอใช้  ได้คุณภาพ  ระดับ  2 
ต่ ากว่า  10 คะแนน   ปรับปรุง ได้คุณภาพ ระดับ  1 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม 
 

รหัสวิชา   ง 32101  รายวิชา   งานบ้าน      เรื่องข้าวหลามสมุนไพร ใส่ใจสุขภาพ 
 

รายการ 
 

กลุ่มท่ี 

การวางแผน
ปฏิบัติงาน 

ความ
สามัคคี 

ทักษะการ
ท างาน 

ความ
รับผิดชอบ 

คุณภาพ
ของงาน 

รวม
คะแนน 

4 4 4 4 4 20 
1       
2       
3       
4       
5       
6       

 
ผู้ประเมิน              ครูผู้สอน                          ตนเอง                   เพื่อน 
 

ลงช่ือ…………………………………..ผู้ประเมิน 
(…………………………………………) 
……………/…………./………….. 

 
 

เกณฑ์การประเมิน 
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17-20  คะแนน   ดีมาก  ได้คุณภาพ   ระดับ  4  
14-16  คะแนน    ดี   ได้คุณภาพ  ระดับ 3 
11-13  คะแนน   พอใช้  ได้คุณภาพ  ระดับ  2 
ต่ ากว่า  10 คะแนน   ปรับปรุง ได้คุณภาพ ระดับ  1 

    
 

 
 
 

 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5 หมายถึง  การปฏิบัติงานตามขั้นตอนท่ีถูกต้อง ผลงานสมบูรณ์เป็นแบบอย่างกับผู้อื่นได้ 
4   หมายถึง  การปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ีถูกต้อง ผลงานสมบูรณ์ 
3   หมายถึง  การปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ีถูกต้อง ผลงานไม่สมบูรณ์ 
2   หมายถึง  การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้ันตอนแต่มีผลงานปรากฏบางส่วน 
1   หมายถึง  การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้ันตอนไม่ปรากฏผลงาน 
ทักษะการท างาน 
5   หมายถึง  เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และปฏิบัติงานได้ถูกต้อง มีผลงานครบถ้วน 
4   หมายถึง  เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และปฏิบัติงานได้ถูกต้อง มีผลงาน 
3   หมายถึง  เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และปฏิบัติงานได้ถูกต้อง เป็นบางส่วนและมีผลงาน 
2   หมายถึง  เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และปฏิบัติงานได้ถูกต้องน้อยและ มีผลงาน 
1   หมายถึง  เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และปฏิบัติงานไม่ถูกต้องแต่ มีผลงาน 
คุณภาพงาน 
5   หมายถึง  ผลงานถูกต้อง  สมบูรณ์  เป็นตัวอย่างผู้อื่นได้ 
4   หมายถึง  ผลงานถูกต้อง  สมบูรณ์   
3   หมายถึง  ผลงานถูกต้อง  แต่ไม่สมบูรณ์   
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2   หมายถึง  ผลงานไม่สมบูรณ์ 
1   หมายถึง  ผลงานไม่ถูกต้อง  ไม่สมบูรณ์   
ความคิดสร้างสรรค์ 
5   หมายถึง  ผลงานแปลกใหม่ เกิดจากความคิดของตนเอง น าไปเผยแพร่ได้ 
4   หมายถึง  ผลงานแปลกใหม่ เกิดจากการประยุกต์ความคิดของผู้อื่น 
3   หมายถึง  ผลงานมีรูปแบบเหมือนผลงานท่ัว ๆไป   
2   หมายถึง  ผลงานมีรูปแบบ ไม่เหมาะสม 
1   หมายถึง  ผลงานไม่สามารถประเมินได้ 
ความละเอียดรอบคอบ 
5   หมายถึง  ท างานด้วยความต้ังใจ มีความประณีต ละเอียด รอบคอบ ทุกขั้นตอน  
4   หมายถึง  ท างานด้วยความต้ังใจ มีความประณีต ละเอียด แต่ไม่รอบคอบ ทุกขั้นตอน 
3   หมายถึง  ท างานด้วยความต้ังใจ มีความประณีต แต่ไม่ละเอียด รอบคอบ  
2   หมายถึง  ท างานด้วยความต้ังใจ ขาดความประณีต ละเอียด  รอบคอบ  
1   หมายถึง  ไม่ต้ังใจท างาน ขากความประณีต ละเอียด รอบคอบ 
 
 
 
ความสามัคคี 
5   หมายถึง  ให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันในการท างานอย่างสม่ าเสมอ  
4   หมายถึง  ให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันในการท างานเป็นส่วนใหญ่ 
3   หมายถึง  ให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันในการท างานเป็นบางขั้นตอน 
2   หมายถึง  ให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันในการท างานเป็นบางส่วน 
1   หมายถึง  ไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ช่วยเหลือกันในการท างาน 
ความรับผิดชอบ 
5   หมายถึง  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การปฏิบัติงานและผลงานสมบูรณ์  ส่งงานตรงตามเวลาก าหนด  
4   หมายถึง   การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การปฏิบัติงานและผลงานสมบูรณ์  ส่งงานไม่ตรงตามเวลาก าหนด  
3   หมายถึง  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การปฏิบัติงานและผลงานไม่สมบูรณ์  ส่งงานตรงตามเวลาก าหนด 
2   หมายถึง  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ไม่รับผิดชอบการปฏิบัติงานและผลงานไม่สมบูรณ์  
1   หมายถึง  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ไม่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน และไม่ส่งผลงาน 
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ความขยัน อดทน 
5   หมายถึง  ขยันอดทนในการปฏิบัติงาน  จนผลงานเสร็จสมบูรณ์  
4   หมายถึง  ขยันอดทนในการปฏิบัติงาน  ผลงานค่อนข้างเสร็จสมบูรณ์ 
3   หมายถึง  ขยันอดทนในการปฏิบัติงาน ผลงานไม่เสร็จสมบูรณ์ 
2   หมายถึง  ขยันอดทนในการปฏิบัติงานน้อย  ผลงานไม่เสร็จสมบูรณ์ 
1   หมายถึง  ไม่ขยัน  ไม่อดทน ในการปฏิบัติงาน  แต่มีผลงานปรากฏบางส่วน 
ความประหยัด 
5   หมายถึง  ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการท างานอย่างคุ้มค่า และมีผลงานสมบูรณ์ 
4   หมายถึง  ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการท างานอย่างคุ้มค่า และมีผลงานไม่สมบูรณ์ 
3   หมายถึง  ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการท างานอย่างไม่คุ้มค่า และมีผลงานสมบูรณ์ 
2   หมายถึง  ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการท างานอย่างไม่คุ้มค่า และมีผลงานไม่สมบูรณ์ 
1   หมายถึง  ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการท างานอย่างไม่คุ้มค่า และมีผลงานปรากฏบางส่วน 
การน าเสนอผลงาน 
5   หมายถึง  น าเสนอได้ตามขั้นตอนโดยการบอกวัสดุอุปกรณ์ครบ  บอกวิธีท า ได้ถูกต้องท้ังหมด 
4   หมายถึง  น าเสนอได้ตามขั้นตอนโดยการบอกวัสดุอุปกรณ์ครบ  บอกวิธีท า ได้ถูกต้องบาง 
    ขั้นตอน 
 3 หมายถึง  ใช้น าเสนอได้ตามขั้นตอนโดยการบอกวัสดุอุปกรณ์ไม่ครบ  บอกวิธีท า ได้ถูกต้อง 
    บางขั้นตอน 
2  หมายถึง  น าเสนอได้ตามข้ันตอนโดยการบอกวัสดุอุปกรณ์ไม่ครบ  ไม่บอกวิธีท า 
1   หมายถึง  น าเสนอได้ไม่ตามข้ันตอน ไม่บอกวัสดุอุปกรณ์ครบ  และวิธีท า  
 


