แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชา ขนมไทยในท้องถิ่น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2559
หน่วยการเรียนที่ 3
เรื่อง การทาขนมเปี๊ยะไส้สับปะรด
เวลา 2 ชั่วโมง
**********************************************************************************
1. ผลการเรียนรู้
1. รู้และเข้าใจในผลผลิต และวิธีการแปรรูปผลผลิตที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ศึกษาผลผลิตและวิธีการแปรรูปอาหารที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้ (K)
2. สามารถใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการแปรรูปอาหารได้ (P)
3. เป็นผู้มีระเบียบ วินัย ขยัน อดทน และมีความรับชอบต่อการทางานกลุ่มได้ (A)
3. สาระสาคัญ
อาเภอปราณบุรีเป็นแหล่งปลูกสับปะรดและสามารถนาสับปะมาแปรรูปเป็นอาหารได้หลายอย่าง
การทาขนมเปี๊ยะไส้สับปะรดเป็นการแปรรูปอาหารอย่างหนึ่ง ที่มีกระบวนการขั้นตอนในการทาที่ง่ายไม่
ซับซ้อน สามารถนามารับประทาน พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จาหน่ายและเป็นของฝากแก่ผู้มาเยือนได้
4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
 ความสามารถในการสื่อสาร
 ความสามารถในการคิด
 ความสามารถในการแก้ปัญหา
 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
5. สาระการเรียนรู้
ศึกษาผลผลิตและวิธีการแปรรูปอาหารที่มีอยู่ในท้องถิ่น โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ในการแปรรูปอาหารเพื่อ
เพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการประกอบอาชีพ
6. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทักษะศตวรรษที่ 21 (ใช้เฉพาะแกนหลัก 4Cs)
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving)
 ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
 ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา (Collaboration, Teamwork and
Leadership)
 ทักษะด้านการสื่อสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information, and Media
Literacy)
ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ
 ความยืดหยุ่นและการปรับตัว
 การริเริ่มสร้างสรรค์และการเป็นตัวของตัวเอง
 ทักษะสังคม และสังคมข้ามวัฒนธรรม
 การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต และความรับผิดชอบเชื่อถือได้
 ภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ

คุณลักษณะสาหรับศตวรรษที่ 21
 คุณลักษณะด้านการทางาน ได้แก่ การปรับตัว ความเป็นผู้นา
 คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ ได้แก่ การชี้นาตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง
 คุณลักษณะด้านศีลธรรม ได้แก่ เคารพผู้อื่น ความซื่อสัตย์ สานึกพลเมือง
7. ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ขนมเปี๊ยะไส้สับปะรด
- ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ผลผลิตและวิธีการแปรรูปอาหาร
- ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การทาขนมเปี๊ยะไส้สับปะรด
- ใบงานที่ 1 เรื่อง ผลผลิตและวิธีการแปรรูปอาหาร
8. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ใช้กระบวนการ 5 step และบูรณาการหลักคิดของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข)
ขั้นที่ 1 ตั้งคาถาม
1. ครูสอบถามนักเรียนว่าผลไม้ท้องถิ่น และการแปรรูปจากผลิตที่มีในท้องถิ่นมีอะไรบ้าง โดยให้นักเรียน
ร่วมกันตอบ
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอธิปรายถึงผลไม้เศรษฐกิจของ อ.ปราณบุรี คือ สับปะรด และสอบถาม
นักเรียนว่าจะนาสับปะรดมาแปรรูปเป็นอาหารได้อย่างไรบ้าง
ขั้นที่ 2 แสวงหาสารสนเทศ
1. ครูแบ่งกลุ่ม ๆ คละความสามารถ กลุม่ ละ 6 คน
2. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ผลผลิตและวิธีการแปรรูปอาหาร แล้วสุ่มนักเรียนอภิปราย
3. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การทาขนมเปี๊ยะไส้สับปะรด แล้วให้นักเรียนจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ ส่วนผสมให้พร้อมในการทาขนมเปี๊ยะไส้สับปะรด
ขั้นที่ 3 สร้างความรู้
1. ครูแนะนาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และส่วนผสม แล้วสุ่มนักเรียนถึงการใช้อุปกรณ์ในแต่ละ
ชนิด เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
2. ครูสาธิตการทาขนมเปี๊ยะไส้สับปะรด ตามขั้นตอนใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การทาขนมเปี๊ยะไส้สับปะรด
3. ครูให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนทีละขั้น ไปพร้อม ๆ กับการสาธิตของครู จนสาเร็จเสร็จสิ้น
กระบวนการทาขนมเปี๊ยะไส้สับปะรด
ขั้นที่ 4 สื่อสาร
1. ให้ผู้แทนกลุ่มนาเสนอผลงานขนมเปี๊ยะไส้สับปะรดด้วยวาจาหน้าชั้นเรียนกลุ่มละ ประมาณ 2 นาที
2. ครูให้เพื่อนนักเรียนแต่ร่วมกลุ่มผลัดกันชิมขนมเปี๊ยะไส้สับปะรด แล้วติชม แสดงความคิดเห็น
ขั้นที่ 5 ตอบแทนสังคม
1. ครูให้นักเรียนนาผลงานที่ได้จากการปฏิบัติ เผยแพร่ออกสู่สังคมด้วย Social Media พร้อมอธิบาย
ขั้นตอนวิธีการทางาน แล้วจับภาพหน้าจอจากการเผยแพร่ปรินนาส่งครู ในสัปดาห์ต่อไป
2. ครูสร้างคาถามกระตุ้นความคิดนักเรียน เช่น นักเรียนได้รับความรู้อะไรจากการทากิจกรรมนี้ ,
นักเรียนต้องใช้คุณธรรมข้อใดในการทาขนมเปี๊ยะไส้สับปะรด นักเรียนมีหลักความพอประมาณใน
การทางานนี้อย่างไร

การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ความพอประมาณ
- จัดสรรเวลาในจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
2. ความมีเหตุผล
- สับปะรดเป็นผลไม้ของท้องถิ่น การแปรรูปอาหารทาให้เพิ่มมูลค่า
3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
- มีการวางแผนในการปฏิบัติงาน
4. ด้านความรู้ (เงื่อนไขความรู้)
- นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับผลผลิตและวิธีการแปรรูปอาหาร
5. ด้านคุณลักษณะ (เงื่อนไขคุณธรรม)
- นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบ วินัย ขยัน อดทน และมีความรับชอบต่อการทางานกลุ่ม
9. สื่อการสอน
1. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ผลผลิตและวิธีการแปรรูปอาหาร
2. ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การทาขนมเปี๊ยะไส้สับปะรด
3. วัสดุ อุปกรณ์ ในการแปรรูปอาหาร
10. แหล่งเรียนรู้
1. อินเทอร์เน็ต
2. ห้องสมุด
11. การวัดและประเมินผล
11.1 การประเมินตามจุดประสงค์/ตัวชี้วัด
จุดประสงค์

วิธีวัดการวัด
และประเมินผล

เครื่องมือวัด

ศึกษาผลผลิตและวิธีการ การตรวจผลงานจากใบ
แปรรูปอาหารที่มีอยู่ใน งานที่ 1 เรื่องผลผลิต
ท้องถิ่นได้
และวิธีการแปรรูป
อาหาร
สามารถใช้เครื่องมือ
การตรวจผลงาน
วัสดุอุปกรณ์ในการแปร และวิธีการทางาน
รูปอาหารได้
ขนมเปี๊ยะไส้สับปะรด

แบบประเมิน

เป็นผู้มีระเบียบ วินัย
- การสังเกต
ขยัน อดทน และมีความ - การสอบถาม
รับชอบต่อการทางาน
กลุ่ม

แบบประเมินผล
การทากิจกรรม
กลุ่ม

แบบประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การผ่าน

31 – 40 คะแนน ดีมาก
21 – 30 คะแนน ดี
11 – 20 คะแนน พอใช้
0 – 10 คะแนน ควรปรับปรุง
31 – 40 คะแนน ดีมาก
21 – 30 คะแนน ดี
11 – 20 คะแนน พอใช้
0 – 10 คะแนน ควรปรับปรุง
- นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
พฤติกรรมรายกลุ่ม

31 – 40 คะแนน ดีมาก
21 – 30 คะแนน ดี
11 – 20 คะแนน พอใช้
31 – 40 คะแนน ดีมาก
21 – 30 คะแนน ดี
11 – 20 คะแนน พอใช้
อย่างน้อย 80% ของ
นักเรียนทั้งหมดต้องผ่านการ
ประเมินการทากิจกรรมกลุ่ม
8-10 คะแนน

11.2 การประเมินสมรรถนะสาคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะศตวรรษที่ 21
ประเด็นการประเมิน
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
และทักษะในการแก้ปัญหา
(Critical Thinking and
Problem Solving)
ทักษะด้านการสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (Creativity
and Innovation)
ทักษะด้านความร่วมมือ การ
ทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา
(Collaboration,
Teamwork and
Leadership)
ทักษะด้านการสื่อสารสนเทศ
และรู้เท่าทันสื่อ
(Communications,
Information, and Media
Literacy)

แหล่ง

วิธีวัด

เครื่องมือวัด

เกณฑ์การให้คะแนน

การสนทนาซักถาม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

การสังเกต
การตอบคาถาม

แบบสังเกต

ความถูกต้อง
การประเมินการทากิจกรรม
กลุ่ม 8-10 คะแนน

การสร้างสรรค์ชิ้นงาน

ประเมินการปฏิบัติ
การสังเกต

แบบสังเกต

การนาเสนอกระบวนการ
ทางานกลุ่ม

การสังเกต

แบบสังเกต
แบบประเมินการทา
กิจกรรมกลุ่ม

ความน่าสนใจและถูกต้อง
สามารถนาไปเผยแพร่และใช้
ประโยชน์ได้ 8-10 คะแนน
การทางานกลุ่ม การร่วมกัน
เสนอความคิดเห็น คะแนน
ความร่วมมือ 5-10

การใช้สารสนเทศ และ
เทคโนโลยี

ประเมินการปฏิบัติ

แบบประเมินการใช้สื่อ

การใช้สารสนเทศในการร่วม
แก้ปัญหาและตอบคาถามได้
อย่างถูกต้อง 8-10 คะแนน

12. ข้อเสนอแนะ
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
13. บันทึกหลังสอน
13.1 ผลการจัดการเรียนรู้
นักเรียนจานวน.........................................คน
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้โดยรวม......................คน คิดเป็นร้อยละ..............................
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้โดยรวม..................คน คิดเป็นร้อยละ..............................
ได้แก่
1…………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………………
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ/นักเรียนเด็กพิเศษ ได้แก่
1……………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………………
นักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินจุดประสงค์ด้านความรู้ (K) จานวน............................คน ได้แก่
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
นักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินจุดประสงค์ด้านทักษะ (P) จานวน.............................คน ได้แก่
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
นักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินจุดประสงค์ด้านเจตคติ (A) จานวน............................คน ได้แก่
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

13.2 ปัญหา/อุปสรรค
........................................................................................................................................ .....................
.............................................................................................................................................................
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ (จากปัญหาอุปสรรค)
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................... ..........................
ลงชื่อ......................................................................ครูผู้สอน
(นางอาทิตยารัศมิ์ ทองเหี่ยง)
ตาแหน่งครูชานาญการพิเศษ
…………./……………./…………
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
.............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
(นายพรชัย ระวังวงศ์)
…………./……………./…………
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ได้ทาการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ......................................................................................แล้วมี
ความคิดเห็นดังนี้
1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ควรปรับปรุง
2. การจัดกิจรรมได้นากระบวนการเรียนรู้
 เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม
 ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป
3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่
 นาไปใช้ได้จริง
 ควรปรับปรุงก่อนนาไปใช้
4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................รองผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ
(นางสีสวาท ดีนิสสัย)
…………./……………./…………

ความคิดเห็น
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................ผู้อานวยการโรงเรียน
(นายสมชัย สินแท้)
…………./……………./…………

