
 
 

รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบอาหาร 

รายวิชา การประกอบอาหาร  รหัสวิชา ง31267 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย 
นางสาวธัญญาภรณ์   ปาส าลี 

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

 บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
ที ่ .........../2563      วันที ่31 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง  รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หนว่ยที่ 1 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
............................................................................................................................................................................. 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
 

ตามที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ได้ก าหนดให้ครูผู้สอน
รายงานตามข้อตกลง MOU ข้อที่ 10 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ข้าพเจ้านางสาวธัญญาภรณ์      
ปาส าลี ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอน รายวิชา การประกอบอาหาร  รหัสวิชา ง31267กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 

 

บัดนี้ข้าพเจ้าได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าส่งรายงานผล
การใช้แผนการจัดการเรียนรู้ต่อผู้บริหารสถานศึกษาได้พิจารณาต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
      
 

      (นางสาวธัญญาภรณ์  ปาส าลี) 
                   ครผูู้ช่วย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
  
                      ลงชื่อ.......................................................... 
                     (นางสุณี  ศรีมูล) 
            หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
 
ความคิดเห็นหัวหน้างานบริหารงานวิชาการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
      ลงชื่อ......................................................... 
                    (นายธีริทธิ์   อิ่นค า) 
                          หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ 
 
ความคิดเห็นผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
                      ลงชื่อ.......................................................... 
                    (นายกัมพล   ไชยนันท์) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู ้
หน่วยที่ 2 เรื่อง อาหารไทย 4 ภาค 

รายวชิา การประกอบอาหาร  รหัสวชิา ง31267 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
............................................................................................................................................................................. 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
 

มาตรฐาน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
ง 2.1 มีความรู้เรื่องการประกอบอาหาร 
ง 2.1 มีทักษะกระบวนการในการเลือกวัตถุดิบและการประกอบอาหาร 
ง 2.1 มีกิจนิสัยในการท างาน ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ประณีต เรียบร้อย ปลอดภัย ใช้

ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และมีความรับผิดชอบ 
 
 
หน่วยการเรียนรู้ 

หน่วยที ่ สาระการเรียนรู้ 
จ านวน 
(ชม.) 

คะแนน 
K P A 

1 แนะน ารายวชิาและแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบอาหาร 

- ความหมายและความส าคัญของการประกอบอาหาร 

- วัสดุ อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการประกอบอาหาร 

10 5 10 2 

2 เรื่อง อาหารไทย 4 ภาค 
- อาหารภาคกลาง 
- อาหารภาคใต้ 
- อาหารภาคอีสาน 
- อาหารภาคเหนือ 

16 10 30 4 



3 เรื่อง การประกอบอาหารจกวัตถุดิบในท้องถ่ิน 
- วัตถุดิบในท้องถิ่น 
- ประกอบอาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่น 

14 5 30 4 

 รวม 40 20 70 10 
 
 
สัดส่วนการจดัเก็บคะแนนรายวิชา 

หน่วยการเรียนรู้ที ่ ผลการเรียนรู ้ คะแนน 
1 

เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบอาหาร 
 

- นักเรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ประกอบอาหาร 
 

17 

2 
เรื่อง อาหารไทย 4 ภาค 

 

- นักเรียนมีความรู้และกระบวนการใน
การประกอบอาหารไทย 4 ภาค 

39 

3 
เรื่อง การประกอบอาหารจกวัตถุดิบในท้องถ่ิน 

- นักเรียนสามารถประกอบอาหารจาก
วัตถุดิบในท้องถิ่นได ้

44 

 
 

 
การจัดเก็บคะแนน 

หน่วย 
การเรียนรู้ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
การจัดเก็บคะแนน 

รวม 
รายหน่วย กลางภาค ปลายภาค 

1 
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ประกอบอาหาร 

12 5 - 17 

2 เรื่อง อาหารไทย 4 ภาค 34 5  39 

3 
เรื่อง การประกอบอาหารจก
วัตถุดิบในท้องถิ่น 

34  10 44 

คะแนนรวม 80 10 10 100 
 
 

 
 
 



ตารางแสดงหลักฐานจากเป้าหมายการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 เรื่อง อาหารไทย 4 ภาค 
 

หลักฐานที่เปน็ผลการเรียนรู ้ วิธีวัด เครื่องมือวัด 
1. ใบสรุปความรู้จากการศึกษาความรู้ เรื่อง อาหารไทย 

4 ภาค จากเว็บไซต์ต่างๆ 
ประเมินการท างาน

เป็นกลุ่ม 
แบบประเมินการท างาน

เป็นกลุ่ม 
2. การท าอาหารภาคอีสาน ประเมินการท างาน

เป็นกลุ่ม 
แบบประเมินการท างาน

เป็นกลุ่ม 
3. ผลงานอาหารภาคอีสาน ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน 

 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 1. ครูอธิบายความรู้เรื่องอาหารไทย 4 ภาค 

2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คนศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ต่างๆ และร่วมกันอภิปราย 
3. ให้นักเรียนเสนอเมนูอาหารอีสานที่จะฝึกปฏิบัต ิ
4. ครูอธิบายความรู้ และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการท างาน การปฏิบัติเมนูอาหารภาคอีสาน 
5.ครูสาธิตวิธีการท าอาหารอีสานให้นักเรียนดูพร้อมอธิบายขั้นตอนการท าอย่างละเอียด 
6.ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติท าอาหารอีสานตามแผนที่วางไว้โดยมีครูคอยดูแลตลอดกิจกรรม 
7.นักเรียนน าเสนอผลงานพร้อมใบงานสรุปความรู้ 
8.ครูตรวจผลงานนักเรียนพร้อมให้ข้อเสนอแนะ และอภิปรายร่วมกัน 

 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ครูน าผลการประเมินผู้เรียนมาศึกษาผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ พบว่า มีผลการประเมินผลงานโดยจัดล าดับคุณภาพ ซึ่งจัดแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ คือ ดีเยี่ยม ดี ปานกลาง 
และปรับปรุง โดยมีรายละเอียดดังนี ้

- ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 80 
- ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี  ร้อยละ 10 
- ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 10 
- ผลการประเมินอยู่ในระดับปรับปรุง ร้อยละ 0 

 โดยสาเหตุที่นักเรียนที่ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 10 เนื่องจาก ขาดทักษะการ
ควบคุมน้ าหนักมือ จึงท าให้การลากเส้นไม่ต่อเนื่อง 
 
ปัญหาและแนวทางแก้ไข 
 นักเรียนมคีวามสับสนในการเลือกเมนูอาหารแก้ไขปัญหาโดยการช้ีแนวทางการการเลือกเมนูที่หา
วัตถุดิบที่หาได้งาย และเป็นอาหารที่นักเรียนเคยรับประทาน 



ภาคผนวก 



ผลงานนักเรียน 

 

 

 
 

 

 

 


