
 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
วิชา แกะสลักผักและผลไม้  รหัสวิชา 20701 - 2102 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๖2 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   สาขาวิชาการโรงแรม 

 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 
 
 
 
 
 

จัดทำโดย 
นางสาวอรศรี  ผิวคำ 

 
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบันอาชวีศึกษาภาคกลาง ๕ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 
 

 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริง 
ส่วนที่ ๑ รายวิชา 
๑.  ชื่อวิชา   แกะสลักผักและผลไม้  (Fruit and Vegetable Curving) 
รหัสวิชา  20701 2102 จำนวน  3 หน่วยกิต  จำนวน  4   ชั่วโมง 
๒.  คำอธิบายรายวิชา  

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการแกะสลักผักและผลไม้ การเลือก การจัดเตรียมวัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์  ในการ
แกะสลักผักผลไม้ในโอกาสต่าง ๆ การเก็บรักษา และฝึกปฏิบัติการแกะสลักผักและผลไม้ 

3. จุดประสงค์รายวิชา 

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานแกะสลักผักและผลไม้  
2. สามารถเลือกวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการแกะสลักผักและผลไม้  
3. สามารถแกะสลักผัก ผลไม้เพ่ือใช้ในโอกาสต่าง ๆ  
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 
4. สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกีย่วกบัหลักการแกะสลักผักและผลไม้  
2. แกะสลักผักและผลไม้เพ่ือนำไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. การวิเคราะห์หลักสูตร 

ชื่อวิชา  แกะสลักผักและผลไม้  (Fruit and Vegetable Curving) 
รหัสวิชา  20701 2102 จำนวน  3 หน่วยกิต  จำนวน  4   ชั่วโมง 
สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ...อุตสาหกรรมท่องเที่ยว.....สาขาวิชาการโรงแรม...... 
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1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแกะสลัก
ผักและผลไม้ 

2 
3 1 - - - - 5 11 6 8 

2. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะสลักผัก
และผลไม้ 

3 
4 1 - - - 5 5 18 3 12 

3. หลักการเลือกซื้อผักและผลไม้ใน
งานแกะสลัก 

2 1 2 - - - 5 5 15 5 12 

4. หลักการแกะสลักผักและผลไม้ขั้น
พ้ืนฐาน 

2 2 3 - - - 5 5 17 4 12 

5. หลักการแกะสลักผักและผลไม้เพ่ือ
นำไปตกแต่งอาหาร 

3 3 3 - - - 5 5 19 2 12 

6. หลักการแกะสลักผักและผลไม้เพ่ือ
นำไปตกแต่งโต๊ะอาหาร 

2 
1 2 - - - 10 5 20 1 12 

สอบปลายภาคเรียน - - - - - - - - - - 4 

รวม 14 14 12 - - - 30 30 100 - 72 

ลำดับความสำคัญ 3 3 4 - - - 1 2 - - - 

 

 
 
 
 
 
 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



 
6. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 

1. ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการแกะสลัก
ผักและผลไม้ 

8 1.1 วัตถุประสงค์ของการแกะสลัก
ผักและผลไม้ 

1.2 ประเภทของการแกะสลักผัก
และผลไม้ 

มีความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับงาน
แกะสลักผักและผลไม ้

2. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การแกะสลักผักและ
ผลไม ้

12 1.1 หลักการ ใช้มีดและอุปกรณ์
ต่างๆที่ใช้แกะสลัก 

1.2 การดูแลรักษาอุปกรณ์ 

สามารถใช้อุปกรณ์แกะสลักได้
ถูกต้องตาม ลักษณะวิธีการใช้ 

3. หลักการเลือกซ้ือผัก
และผลไมใ้นงาน
แกะสลัก 

12 1.1 การเลือกซื้อผักและผลไม้  
1.2 การเก็บรักษาผักและผลไม้ 

1.รู้และเขา้ใจการเลือกซื้อผักและ
ผลไมไ้ด้  
2. รู้และเข้าใจการเก็บรักษาผักและ
ผลไมไ้ด้ 

4. หลักการแกะสลัก
ผักและผลไม้ขั้น
พ้ืนฐาน 

12 1.1  วิธีการแกะสลักผักและผลไม้  
1.2  การแกะ ปอก หั่นคว้าน ผัก

และผลไม ้ 
1.3 การดูแลรักษางานแกะสลัก 

สามารถแกะสลักได้ถูกวิธี 

5. หลักการแกะสลัก
ผักและผลไม้เพ่ือนำไป
ตกแต่งอาหาร 

12 1.1 การแกะสลักผักและผลไม้เพ่ือ
นำไปตกแต่งอาหาร 

สามารถแกะสลักผักและผลไม้เพ่ือ
ตกแต่ง 

6. หลักการแกะสลัก
ผักและผลไม้เพ่ือนำไป
ตกแต่งโต๊ะอาหาร 

12 1.1 การแกะสลักผักและผลไม้เพ่ือนำ 
ไปจัด ตกแต่งโต๊ะอาหาร 

สามารถแกะสลักผักและผลไม้เพ่ือ
ตกแต่ง บนโต๊ะอาหาร 

สอบปลายภาค 4                -         - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแกะสลักผักและผลไม้จำนวน 8 ชั่วโมง 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

 2.1 นักเรียนรู้ความหมายและความสำคัญวัตถุประสงค์ของการแกะสลักผักและผลไม้ 
   2.2 นักเรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของการแกะสลักผักและผลไม้ 

  
3. เนื้อหา 

3.1 ความเป็นมาของการแกะสลักผักและผลไม้  
3.1.1 วัตถุประสงค์ของการแกะสลักผักและผลไม้  
3.1.2 ประเภทของการแกะสลักผักและผลไม้ 

3.2 ความหมายของคำศัพท์ที่ใช้ในการแกะสลักผักและผลไม้  
3.2.1 คำศัพท์ที่ใช้ในการแกะสลักผักและผลไม้ 

 
4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับงานแกะสลักผัก
และผลไม้ 

1.เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้สังเกต
ผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้
ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำ
หน่วยได้อย่างถ ูกต้องทันเวลาที ่กำหนดและเป็น
ระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เปน็
อย่างต่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแกะสลักผักและผลไม้ จำนวน 8 ชั่วโมง 

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

1-2/6 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา 
และมาตรฐานรายวิชา และ
เป้าหมายของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การ
วัดประเมินผล การลา และจำนวน
คาบท่ีขาดได้ 

4. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการแกะสลักผักและผลไม้ 

5. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
ความจำเป็นของความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการแกะสลักผักและผลไม้ 

 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
6. เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
แกะสลักผักและผลไม้ ในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 

7.  อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียน
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
แกะสลักผักและผลไม้ 

8.  ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
9. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 

1.เอกสารประกอบ
วิชา แกะสลักผักและ
ผลไม้   
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

• สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรยีนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

• สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       6  คะแนน 
ทักษะ       -    คะแนน 
จิตพิสัย       5  คะแนน 
รวม        11     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการ
เรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 

และสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

10. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษา
ในเรื่องของความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการแกะสลักผักและผลไม้
เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
11. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM 
12. เฉลยแบบทดสอบ  
13. บันทึกผลการประเมิน 



8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................…………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………
……………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………
………………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………………………
……………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………… 
ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……………………
…………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….............
..……......................................................................................................…………………………………………………………………
……………………………………………..………………………………………...............……………………………..…………………………………
……........................................................................................................................................ ....................……………………
……………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….........……… 
• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. ............................................................
..........……………………………………………………………………………………………………..……………………………………….................
............................................................................................................................. .................................................…………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………….........................................................…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะสลักผักและผลไม้  จำนวน 12 ชั่วโมง 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
 2.1 นักเรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ใช้มีดและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้แกะสลัก 
     2.2 นักเรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในครัวและการดูแลรักษา 

 
3. เนื้อหา 
 3.1 มีดและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้แกะสลัก  

3.2การเก็บรักษาอุปกรณ์  
3.3 วธิีการจับมีดแกะสลัก    

4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 สามารถใช้อุปกรณ์แกะสลักได้ถูกต้องตาม 
ลักษณะวิธีการใช้ 

1.เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้สังเกต
ผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้
ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำ
หน่วยได้อย่างถ ูกต้องทันเวลาที ่กำหนดและเป็น
ระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เปน็
อย่างต่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแกะสลักผักและผลไม้ จำนวน  12  ชั่วโมง 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

3-5/9 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมาย
ของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจำนวนคาบ
ที่ขาดได้ 

4. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน 
เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
แกะสลักผักและผลไม้ 

5. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะสลักผัก
และผลไม้ 

 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
6. เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหาของ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง วัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะสลักผักและ
ผลไม ้ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 

7.  อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียนและ
ให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะสลักผักและ
ผลไม ้

8. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และสรุป
เนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
9. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

1.เอกสารประกอบ
วิชา แกะสลักผักและ
ผลไม้   
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของ
นักเรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

• สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรยีนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค ์

• สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



10. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษา
ในเรื่องของการทำงานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM 
13. เฉลยแบบทดสอบ  

14.บันทึกผลการประเมิน 
 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       8 คะแนน 
ทักษะ       5    คะแนน 
จิตพิสัย       5  คะแนน 
รวม       18   คะแนน 

  
6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการ
เรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 



 
8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................…………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………
……………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………
………………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………………………
……………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………………………  
 
 
ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……………………
…………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….............
..……......................................................................................................…………………………………………………………………
……………………………………………..………………………………………...............……………………………..…………………………………
……............................................................................................................................................................……………………
……………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….........……… 
• ผลการสอนของครู 
.......................................................................................................................................................................... ...............
..........……………………………………………………………………………………………………..……………………………………….................
.......................................................................................................................................... ....................................…………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………….........................................................…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง  หลักการเลือกซื้อผักและผลไมใ้นงานแกะสลัก   จำนวน  12  ชัว่โมง 

 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
 2.1 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกซ้ือผักและผลไม้  
 2.2 นักเรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บรักษาผักและผลไม้  

3. เนื้อหา 
   3.1 การเลือกซือ้ผักและผลไม้  

  3.2 การเก็บรักษาผกัและผลไม้ 
 

4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 แสดงความรู้เกีย่วกบัการเลือกซื้อผักและผลไม้ 
4.2 รู้และเข้าใจการเก็บรักษาผักและผลไม้ 

1.เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้สังเกต
ผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้
ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำ
หน่วยได้อย่างถ ูกต้องทันเวลาที ่กำหนดและเป็น
ระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เปน็
อย่างต่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่  3   หลักการเลือกซื้อผักและผลไมใ้นงานแกะสลัก   จำนวน    12    ชั่วโมง 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

6-8/9 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมาย
ของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจำนวนคาบ
ที่ขาดได้ 

4. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน 
เรื่อง หลักการเลือกซื้อผักและผลไม้
ในงานแกะสลัก 

5. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
หลักการเลือกซ้ือผักและผลไม้ใน
งานแกะสลัก 

 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
6. เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหาของ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง 
หลักการเลือกซ้ือผักและผลไม้ใน
งานแกะสลัก ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 

7.  อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียนและ
ให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายสำนวนที่
ใช้ในงานโรงแรม ผู้สอนเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัยที่เกิดขึ้น
ระหว่างการเรียนการสอน  ตอบข้อ
ซักถาม  และสรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
8. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

9. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษา
ในเรื่องของการทำงานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

1.เอกสารประกอบ
วิชา แกะสลักผักและ
ผลไม้   
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของ
นักเรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

• สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรยีนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค ์

• สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



10. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
11. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM 
12. เฉลยแบบทดสอบ  

14.บันทึกผลการประเมิน 
 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       5  คะแนน 
ทักษะ       5    คะแนน 
จิตพิสัย       5  คะแนน 
รวม       15     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการ
เรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................…………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………
……………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………
………………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………………………
……………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………………………  
 
 



ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……………………
…………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….............
..……......................................................................................................…………………………………………………………………
……………………………………………..………………………………………...............……………………………..…………………………………
……........................................................................................................................... .................................……………………
……………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….........……… 
• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. ............................................................
..........……………………………………………………………………………………………………..……………………………………….................
............................................................................................................................. .................................................…………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………….........................................................…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง หลักการแกะสลักผักและผลไม้ข้ันพ้ืนฐาน   จำนวน  12  ชั่วโมง 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

 2.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของวิธีการแกะสลักผักและผลไม้ 
           2.2 นักเรียนมีความรู้และเข้าใจการแกะ ปอก หั่นคว้าน ผักและผลไม้ 
          2.3 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการดูแลรักษางานแกะสลัก 
   
3. เนื้อหา 

3.1 การแกะสลักผักและผลไม้  
3.1.1 วิธีการแกะสลักผักและผลไม้  
3.1.2 การแกะ ปอก หั่น คว้าน ผักและผลไม ้ 
3.1.3 การดูแลรักษางานแกะสลัก 

 
4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 สามารถแกะสลักได้ถูกวิธี 1.เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้สังเกต

ผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้
ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำ
หน่วยได้อย่างถ ูกต้องทันเวลาที ่กำหนดและเป็น
ระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เปน็
อย่างต่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง  หลักการแกะสลักผักและผลไม้ข้ันพื้นฐาน  จำนวน  12    ชั่วโมง 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

9-11/ 
9 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา 
และมาตรฐานรายวิชา และ
เป้าหมายของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การ
วัดประเมินผล การลา และ
จำนวนคาบที่ขาดได้ 

4. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียน เรื่อง หลักการเลือกซ้ือ
อาหารประเภทต่างๆและการเก็บ
รักษาๆ 

5. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียน
ยกตัวอย่างประเภทของหลักการ
แกะสลักผักและผลไม้ข้ันพ้ืนฐาน 

 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
6. เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหา 
ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง 
หลักการแกะสลักผักและผลไม้ข้ัน
พ้ืนฐาน ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
7.  อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียน

และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย
หลักการแกะสลักผักและผลไม้ข้ัน
พ้ืนฐาน 

8. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดข้ึนระหว่างการ
เรียนการสอน  ตอบข้อซักถาม  
และสรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
9. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดใน

ระบบ GOOGLE CLASSROOM 
โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง

1.เอกสารประกอบ
วิชา แกะสลักผักและ
ผลไม้   
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

• สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรยีนและ
ประเมินลง
แบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค ์

• สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

10. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษา
ในเรื่องของหลักการแกะสลักผัก
และผลไม้ขั้นพ้ืนฐาน 

11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM 
13. เฉลยแบบทดสอบ  

14.บันทึกผลการประเมิน 
 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       7  คะแนน 
ทักษะ       5    คะแนน 
จิตพิสัย       5  คะแนน 
รวม       17     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการ
เรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 



 
8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................…………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………
……………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………
………………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………………………………….…………................................................. 
 ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……………………
…………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….............
..……..................................................... .................................................…………………………………………………………………
……………………………………………..………………………………………...............……………………………..…………………………………
……......................................................................................................... ...................................................……………………
……………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….........……… 
• ผลการสอนของครู 
.................................................................................................. .......................................................................................
..........……………………………………………………………………………………………………..……………………………………….................
....................................................................................... .......................................................................................…………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………….........................................................…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง หลักการแกะสลักผักและผลไม้เพ่ือนำไปตกแต่งอาหาร  จำนวน 12 ชัว่โมง 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
 2.1 นักเรียนสามารถแกะสลักผักและผลไม้เพ่ือนำไปตกแต่งอาหาร 
 2.2 นักเรียนสามารถจัดการเตรียมผักและผลไม้   
3. เนื้อหา 
    3.1 การแกะสลักผักและผลไม้  

3.1.1 วิธีการแกะสลักใบไม้  
3.1.2 วิธีการแกะสลักดอกกุหลาบ 
3.1.3 วิธีการแกะสลักภาชนะบรรจุอาหาร 

    3.2 การเก็บรักษางานสลักผักและผลไมท้ี่ใช้ในการตกแต่งอาหาร  
3.2.1 วิธีการเก็บรักษางานแกะสลัก 

4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 1 แสดงความรู้ เกี่ยวกับ จัดเตรียมวัตถุดิบใน
การประกอบอาหาร 
 

1.เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้สังเกต
ผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้
ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำ
หน่วยได้อย่างถ ูกต้องทันเวลาที ่กำหนดและเป็น
ระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เปน็
อย่างต่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง หลักการแกะสลักผักและผลไม้เพ่ือนำไปตกแต่งอาหาร  จำนวน  12  ชั่วโมง 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

12-15 
/12 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา 
และมาตรฐานรายวิชา และ
เป้าหมายของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และจำนวนคาบ
ที่ขาดได้ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของ
การเรียน เรื่อง หลักการแกะสลัก
ผักและผลไม้เพ่ือนำไปตกแต่ง
อาหาร 

4. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
หลักการแกะสลักผักและผลไม้เพ่ือ
นำไปตกแต่งอาหาร 

 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
5. เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหา 

ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 5  เรื่อง หลักการ
แกะสลักผักและผลไม้เพ่ือนำไปตกแต่ง
อาหารในระบบ GOOGLE CLASSROOM 
 อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียนและให้
ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายความรู้เกี่ยวกับการ
ต้อนรับแขกและการสำรองห้องพัก 

6. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และสรุป
เนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
7. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

1.เอกสารประกอบวิชา 
แกะสลักผักและผลไม้   
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

• ผลการ
ประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรยีนรู้
ของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

• สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรยีนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

• สรุปผลการเรยีนรู้
ของนักเรียน 
 

 
 



8. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำนักศึกษา
ในเรื่องของการทำงานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

9. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
10. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM 
11. เฉลยแบบทดสอบ  

  12.บันทึกผลการประเมิน 
 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       9 คะแนน 
ทักษะ       5    คะแนน 
จิตพิสัย       5  คะแนน 
รวม        19     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการ
เรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................…………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………
……………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………
………………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………………………
……………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………………………  
 
 
 
ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……………………
…………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….............
..……......................................................................................................…………………………………………………………………
……………………………………………..………………………………………...............……………………………..…………………………………
……........................................................................................................................... .................................……………………
……………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….........……… 
• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. ............................................................
..........……………………………………………………………………………………………………..……………………………………….................
............................................................................................................................. .................................................…………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………….........................................................…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง  หลักการแกะสลักผักและผลไม้เพื่อนำไปตกแต่งโต๊ะอาหาร จำนวน 12 ชัว่โมง 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
2.1 การแกะสลักผักและผลไม้เพ่ือนำ ไปจัดตกแต่งโต๊ะอาหาร 

3. เนื้อหา 
         3.1 การแกะสลักผักและผลไม้เพ่ือนำ ไปจัดตกแต่งโต๊ะอาหาร  
  3.1.1 หลักการแกะสลักผักและผลไม้เพ่ือนำ ไปจัดตกแต่งโต๊ะอาหาร  
  3.1.2 ปฏิบัติการแกะสลักแตงโม 
4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

4.1 สามารถแกะสลักผักและผลไม้เพ่ือตกแต่งบน
โต๊ะอาหาร 

1.เครื ่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู ้สังเกต
ผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้
ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจำ
หน่วยได้อย่างถ ูกต้องทันเวลาที ่กำหนดและเป็น
ระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เปน็
อย่างต่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง หลักการแกะสลักผักและผลไม้เพ่ือนำไปตกแต่งโต๊ะอาหาร  จำนวน  12  ชั่วโมง 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

16-17 
/6 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงค์ของรายวิชา 
และมาตรฐานรายวิชา และ
เป้าหมายของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน 
การวัดประเมินผล การลา และ
จำนวนคาบที่ขาดได้ 

4. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียน เรื่อง หลักการแกะสลักผัก
และผลไม้เพ่ือนำไปตกแต่งโต๊ะ
อาหาร    

5. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียน
ยกตัวอย่างฝึกปฏิบัติการ
แกะสลักผักและผลไม้เพ่ือนำไป
ตกแต่งโต๊ะอาหาร   

 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
6. เปิดสื่อการเรียนการสอนเนื้อหา 
ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 6  เรื่อง 
หลักการแกะสลักผักและผลไม้เพ่ือ
นำไปตกแต่งโต๊ะอาหาร ในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
7.  อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียน

และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย
ความรู้เกี่ยวกับฝึกปฏิบัติการ
แกะสลักผักและผลไม้เพ่ือนำไป
ตกแต่งโต๊ะอาหาร 

8. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ซักถามข้อสงสัยที่เกิดขึ้น
ระหว่างการเรียนการสอน  ตอบ
ข้อซักถาม  และสรุปเนื้อหาโดย
สรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 

1.เอกสารประกอบวิชา 
แกะสลักผักและผลไม้   
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

• สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรยีนและประเมิน
ลงแบบประเมิน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

• สรุปผลการเรยีนรู้
ของนักเรียน 
 

 



9. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดใน
ระบบ GOOGLE CLASSROOM 
โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 

10. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำ
นักศึกษาในเรื่องของการทำงาน
ด้วยความเป็นระเบียบ  

11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน 
โดยสุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วม
เฉลยแบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM 
13. เฉลยแบบทดสอบ  

14.บันทึกผลการประเมิน 
 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       5 คะแนน 
ทักษะ       10    คะแนน 
จิตพิสัย       5  คะแนน 
รวม        20     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการ
เรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
 
 



 
8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................…………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………
……………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………
………………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………………………
……………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………………………  
 
ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……………………
…………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….............
..……......................................................................................................…………………………………………………………………
……………………………………………..………………………………………...............……………………………..…………………………………
……........................................................................................................................... .................................……………………
……………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….........……… 
• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. ............................................................
..........……………………………………………………………………………………………………..……………………………………….................
............................................................................................................................. .................................................…………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………….........................................................…… 
 
 
 


