
 

 

 
 

 

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 
 

รหัส  10527409 วชิาแกะสลกัผกัและผลไม้ 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ  

ประเภทวชิา อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
 

จัดท าโดย 
 นางปติญา  มงัคละครีี  
สาขาวชิาการโรงแรม 

 
 

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยันครพนม 



 

 

บันทึกความคดิเห็นของผู้บริหาร 
 
 

ผู้บริหาร 
ความคิดเห็น 

ควร
อนุญาต 

ควรปรับปรุง อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

 
1.        

……………………….. 
            (นางปติญา  มงัคละคีรี) 
        หวัหนา้สาขาวชิาการโรงแรม 

......./................./2561 
 

 

 
 
 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 

 
 
 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 

 
2.       
          ……………………… 
   (ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์จิน  สุนีย)์        
            รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 
           ...../................./2561 
 

 อนุญาต 

   ไม่อนุญาต เพราะ      
................................................................................ 

................................................................................. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 

 

ค าน า 
 

 
การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้  รายวชิาแกะสลกัผกัและผลไม ้รหสัวชิา10527409 

จดัท าข้ึนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของนกัเรียน ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วชิาชีพ พุทธศกัราช 2559 

   การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้คร้ังน้ี ไดต้ระหนกัถึงการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบั 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ด้วยการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคโ์ดยใชเ้ทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้โดยมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละสอดแทรกหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ขา้พเจา้หวงัวา่แผนจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเล่มน้ี จะเป็น
ประโยชน์แก่ครู-อาจารยแ์ละผูเ้รียน หากมีขอ้บกพร่องขา้พเจา้ขอนอ้มรับและจะน าไปปรับปรุงในโอกาสต่อไป  

 
       ปติญา  มงัคละคีรี 
            คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
                  มหาวทิยาลยันครพนม 

 
 

       
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

สาขาวชิา/คณะ 
สาขาวชิาการโรงแรม       คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมมหาวทิยาลยันครพนม 
 

หมวดที ่ 1.  ลกัษณะและข้อมูลโดยทัว่ไปของรายวชิา 
1.รหัสและช่ือรายวชิา 
10527409    วชิาแกะสลกัผกัและผลไม ้
2.จ านวนหน่วยกติ 
3 หน่วยกิต        3 (2-2-5) 
3.หลกัสูตร  และประเภทของรายวชิา 
     3.1  หลกัสูตร 
            ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

3.2 ประเภทของรายวชิา 
หมวดวชิาชีพทกัษะวชิาชีพเลือก 
 

4.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา 
          นางปติญา  มงัคละคีรี 
 
5.ภาคการศึกษา  ช้ันปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาท่ี 1                 ระดบัชั้นปวช.3 
6.รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  (pre-requisite) 
    ไม่มี 
7.รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกัน 
    ไม่มี 
8.สถานทีเ่รียน 
หอ้งปฏิบติัการ 1     สาขาวชิาการโรงแรม 
 
9.วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิา  คร้ังล่าสุด 
        - 
 



 

 

1.1 ตารางวเิคราะห์รายวชิา 
รหสัวชิา10527904     วชิา แกะสลกัผกัและผลไม ้                                          จ  านวน  3  หน่วยกิต 
ชั้น ปวช. 3  สาขาวชิาการโรงแรม 
 

 
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
ช่ือหน่วยการสอน/การเรียนรู้ 

ด้านพุทธิพสัิย 

  ด้
าน
ทกั

ษะ
พสิั

ย(
5) 

  ด้
าน
จิต

พสิั
ย(

5) 

รว
ม(
40
) 

ล า
ดับ

คว
าม
ส า
คัญ

 

จ า
นว

นชั่
วโ
มง

 

คว
าม
รู้ (

5) 

คว
าม
ข้า
ใจ
(5)

 

น า
ไป
ใช้
(5)

 

วเิค
รา
ะห์

(5)
 

สัง
เค
รา
ะห์

(5)
 

ปร
ะเม

ินค่
า(5

) 

1. ความรู้พ้ืนฐานงานแกะสลกั 5 4 5 2 - - 4 4 24 5 8 
2. ชนิดของผกัผลไมท่ี้ใชแ้กะสลกั 4 4 3 3 3 - 4 4 25 4 12 
3. แกะสลกัผกัเพ่ือการรับประทาน 5 5 5 4 3 2 5 5 34 1 28 
4. แกะสลกัผลไมเ้พ่ือการรับประทาน 4 5 4 4 1 - 5 5 28 2 12 
5. แกะสลกัผกั ผลไมล้วดลายเบ้ืองตน้ 4 5 4 4 - - 4 5 26 3 8 
6. การคิดค านวณราคา 

 
4 4 4 2 - - 5 4 23 6 4 

            
            
            
            
            
            

รวมคะแนน 22 27 25 35 4 2 27 27 160  72 
ล าดับความส าคัญ 1 2 3 1 6 7 2 2    

 
ค าอธิบาย 5   หมายถึง   ระดบัความส าคญัของแต่ละรายการมี  5 ระดบั คือ 1, 2, 3, 4, 5   
 
 
 
 
 
 



 

 

1.2 ตารางวเิคราะห์สมรรถนะการเรียนรู้ 
 

รหสัวชิา 10527409    ช่ือวชิาแกะสลกัผกัและผลไม ้
จ านวนหน่วยกิต  3    หน่วยกิต       จ  านวนชัว่โมงต่อสัปดาห์   4  ชัว่โมง   72 ชัว่โมงต่อภาคเรียน 
 

หน่วยการสอน สมรรถนะการเรียนรู้ 
หน่วยการสอนที ่1 
ช่ือหน่วยการสอน  ความรู้พืน้ฐานงานแกะสลกั 

1. บอกท่ีมาของงานแกะสลกั 
2. อธิบายความส าคญัของงานแกะสลกัได ้
3. ยกตวัอยา่งงานแกะสลกัท่ีนิยมในทอ้งถ่ินได ้
4. ปฏิบติัการคน้ควา้งานแกะสลกัรูปแบบต่างๆดว้ย

ความเอาใจใส่ มีวนิยั รอบคอบ 
5.  แสดงพฤติกรรมความกลา้แสดงออก สนใจใฝ่รู้ 

ขยนั  อดทน มีความรับผิดชอบในการท างาน 
 

หน่วยการสอนที ่ 2 
ช่ือหน่วยการสอน  ชนิดของผกัผลไม้ทีใ่ช้แกะสลกั 

 

1. บอกชนิดของผกั ผลไมท่ี้นิยมใชใ้นการแกะสลกั 
2. 2.    เลือกผกัผลไมแ้กะสลกัไดเ้หมาะสมกบัการใชง้าน

3.    แสดงขั้นตอนการแกะสลกัผกั ผลไมไ้ดถู้กตอ้ง 
3. 4.     ปฏิบติัการเขียนแบบและออกแบบงานแกะสลกัได ้
4. 6.    ปฏิบติังานดว้ยความสนใจใฝ่รู้ รอบคอบ  
5.        ตรงต่อเวลา รักษาทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม 
6. 7.    แสดงพฤติกรรมความรับผดิชอบ  มีความเป็น 
7.        ประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด 
8.  

หน่วยการสอนที ่3 
ช่ือหน่วยการสอน  การแกะสลกัผกัเพือ่การ
รับประทาน 
 
 
 

 

1. บอกวธีิการเตรียมวสัดุอุปกรณ์แกะสลกัได ้
2. อธิบายขั้นตอนการแกะสลกัผกัชนิดต่างๆไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 
3. เลือกใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในงาน

แกะสลกัได ้
4. ปฏิบติัการแกะสลกัผกัท่ีก าหนดตามขั้นตอนได้

อยา่งถูกตอ้ง 
 
 



 

 

หน่วยการสอน สมรรถนะการเรียนรู้ 

 
 
 

5. ปฏิบติังานดว้ยความรอบคอบ  อดทน และมีความ
มัน่ใจในตนเอง สนใจใฝ่รู้ 

6. แสดงพฤติกรรมมีความรักสามคัคี กลา้แสดงออก
และรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

หน่วยการสอนที ่4 
ช่ือหน่วยการสอน  การแกะสลกัผลไม้เพือ่การ
รับประทาน 

1. อธิบายขั้นตอนแกะสลกัผลไมแ้บบต่างๆได ้
2. เตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการแกะผลไมเ้พื่อการ

รับประทานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3. จ าแนกผลไมท่ี้นิยมน ามาแกะสลกั 
4. แสดงวธีิการแกะสลกัผลไมใ้นรูปแบบต่างได ้
5. ปฏิบติัการแกะสลกัผลไมต้ามท่ีนิยมใชใ้น

โรงแรมตามขั้นตอนได ้
6. ปฏิบติังานดว้ยความสนใจใฝ่รู้และมีความอดทน 
7. แสดงพฤติกรรมดว้ยความมัน่ใจในตนเองรักษา

ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม มีความสามคัคีและเป็น
ประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด 

หน่วยการสอนที ่5 
ช่ือหน่วยการสอน  แกะสลกัผกั ผลไม้ลวดลาย
เบือ้งต้น 

 

1. ระบุผกั ผลไมท่ี้น ามาแกะสลกัลวดลายต่างๆได ้
2. อธิบายขั้นตอนการแกะสลกัผกั ผลไมล้วดลาย

ต่างๆได ้
3. สาธิตขั้นตอนการแกะสลกัผกั ผลไมล้วดลาย

เบ้ืองตน้ไดต้ามขั้นตอน 
4. ปฏิบติัการแกะสลกัผกั ผลไมล้วดลายเบ้ืองตน้ 
5. ปฏิบติังานดว้ยความรอบรู้ รอบคอบ อดทน 
6. แสดงพฤติกรรมดว้ยความรับผดิชอบและใช้

ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์ 
หน่วยการสอนที ่6 
ช่ือหน่วยการสอน  การคิดค านวณราคา 
 

1.    บอกหลกัการคิดค านวณราคาผลงานส าเร็จได ้
2.    อธิบายขั้นตอนการคิดค านวณงานแกะสลกัจาก   
        ผลงานส าเร็จได ้
3.    แสดงวธีิการคิดค านวณราคาผลงานส าเร็จตาม 
       ขั้นตอน 
4.    ปฏิบติังานดว้ยความรอบรู้ มีวนิยั รอบคอบ    



 

 

หน่วยการสอน 

 

สมรรถนะการเรียนรู้ 

 
 

7. แสดงพฤติกรรมดว้ยความซ่ือสัตย ์มีความสามคัคี      
        รักษาความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.3 ตารางวเิคราะห์สมรรถนะรายวชิา 
โดยบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง/ผล  5  มติิ / นโยบาย 3 D และ 11  ดี  11  เก่ง 
รหัส 10527401  วชิาแกะสลกัผกัและผลไม้     หน่วยกติ 3 (2-2-5)   ระดับช้ัน ปวช.3   สาขาวชิาการโรงแรม 

 
 
 

ช่ือหน่วยการสอน/ 
สมรรถนะรายวชิา 

ทางสายกลาง 

รว
ม(

50
) 

ล า
ดับ

คว
าม
ส า
คัญ

 

3ห่วง 
2 เงื่อนไข 

ความรู้ คุณธรรม 

พอ
ปร

ะม
าณ

(5)
 

มีเ
หตุ

ผล
(5)

 

มีภู
มิคุ้

มก
นั(

5) 

รอ
บรู้

(5)
 

รอ
บค

อบ
(5)

 

ระ
มัด

ระ
วงั
(5)

 

ซื่อ
สัต

ย์สุ
จริ
ต(

5) 

ขย
นัอ

ดท
น(

5) 

มีส
ติปั

ญญ
า(5

) 

แบ่
งปั

น(
5) 

หน่วยการสอนที ่1  
ช่ือหน่วยการสอน ความรู้พื้นฐานงาน
แกะสลกั 

3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 35 5 

หน่วยการสอนที ่ 2 
ช่ือหน่วยการสอน  ชนิดของผกั ผลไมท่ี้
ใชแ้กะสลกั 

4 5 4 5 5 3 3 3 5 3 40 2 

หน่วยการสอนที ่3 
ช่ือหน่วยการสอน  การแกะสลกัผกัเพ่ือ
การรับประทาน 

4 4 4 5 4 5 5 4 4 5  43 1 

หน่วยการสอนที ่4 
ช่ือหน่วยการสอน  การแกะสลกัผลไม้
เพื่อการรับประทาน  

4 5 5 5 4 3 3 4 5 3 37 3 

หน่วยการสอนที ่5 
ช่ือหน่วยการสอน     แกะสลกัผกั ผลไม้
ลวดลายเบ้ืองตน้ 

4 5 4 4 4 3 2 3 4 3 36 4 

หน่วยการสอนที ่6 
ช่ือหน่วยการสอน   การคิดค านวณราคา 

3 3 4 3 4 3 4 4 4 2 34 6 

รวม 22 26 25 26 24 20 20 22 26 21 232  
ล าดับความส าคัญ 4 1 2 1 3 6 6 4 1 5   

 



 

 

หมวดที ่ 2.  วตัถุประสงค์และสมรรถนะรายวชิา 
 

 
1.วตัถุประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1.     มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบังานแกะสลกัผกัและผลไม ้
2. สามารถเลือกวสัดุ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแกะสลกัผกัและผลไม ้
3. สามารถแกะสลกัผกั ผลไมเ้พือ่ใชใ้นโอกาสต่าง ๆ 
4. มีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน 

 
 

2.  สมรรถนะรายวชิา 
1.   แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการแกะสลกัผกัและผลไม ้
2.   แกะสลกัผกัและผลไมเ้พื่อน าไปใชใ้นโอกาสต่าง ๆ 
 

 

3. ค าอธิบายรายวชิา 
  
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการแกะสลกัผกัและผลไม ้การเลือก การจดัเตรียมวตัถุดิบ วสัดุ อุปกรณ์
ในการแกะสลกัผกัผลไมใ้นโอกาสต่าง ๆ การเก็บรักษา  และฝึกปฏิบติัการแกะสลกัผกัและผลไม ้

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมวดที ่ 3.  ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1.  จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
      36 ชัว่โมง 

สอนเสริม 
ไม่มี 

 

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
 36   ชัว่โมง  

 

การศึกษาด้วยตนเอง 
     90 ชัว่โมง 

 
2.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
จดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ  1  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
     (เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 
 

หมวดที ่ 4.  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1.  คุณธรรม  จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม  จริยธรรม  ทีต้่องพฒันา 
1.พฒันาใหผู้เ้รียนมีความรับผดิชอบในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
2.มีวนิยั เคารพกฎระเบียบ เคารพในสิทธิส่วนบุคคล 
3. รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีความสามคัคีในหมู่คณะ 
4. มีความซ่ือสัตยใ์นการท างานและกลา้แสดงออกในส่ิงท่ีดี 
5. มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
 

1.2 วธีิการสอน 
1.ใชก้ารสอนแบบ Active  Learning โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีการตั้งค  าถามและตอบค าถาม หรือแสดง
ความคิดเห็น ร่วมกบัการจดัการเรียนการสอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  (Learning Center) 
2.สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งมีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม                 
ยกยอ่งผูเ้รียนท่ีท าดีและท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม และเสียสละ เป็นตน้ 
3. ผูส้อนปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีและใหค้วามส าคญัต่อการมีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา 

 
 

1.3 วธีิการประเมินผล 
1.ประเมินผลจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกดา้นคุณธรรม - จริยธรรม ระหวา่งเรียนและในสถานศึกษาจากการ



 

 

สังเกตและการร่วมกิจกรรมต่างๆ การตอบค าถามและในโอกาสต่างๆท่ีสถานศึกษาจดัข้ึน 
2.ประเมินผลโดยการรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนและประเมินตนเอง  
 

 
บูรณาการกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
หลกัความพอประมาณ 
1.ผูเ้รียนเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเรียนไดถู้กตอ้งและเหมาะสมกบัการใชง้าน 
2. ผูเ้รียนรู้จกัใชว้สัดุและทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งประหยดั 
3. ผูเ้รียนเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
หลกัความมีเหตุผล 
1.ผูเ้รียนอธิบายเหตุผลในการศึกษางานแกะสลกัผกัและผลไมไ้ด ้
2.ผูเ้รียนมีความรู้ในการแกะสลกัผกั ผลไมใ้หเ้ป็นรูปแบบต่างๆได ้
 3.ผูเ้รียนสาธิตและแสดงผลงานแกะสลกัผกัและผลไม ้
 
หลกัการมีภูมิคุ้มกนั 
1.ผูเ้รียนมีการวางแผน จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ก่อนการปฏิบติังานทุกคร้ัง 
2.ผูเ้รียนคน้ควา้และน าเสนอผลงานส าเร็จงานแกะสลกัไดส้วยงามและเหมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อย 
3. ผูเ้รียนท างานดว้ยความมีรอบรู้  มีวินยั รอบคอบ อดทน รักษาความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม ห่างไกลยา
เสพติด 
 

เง่ือนไขความรู้ 
1.ผูเ้รียนสาธิตและแสดงผลงานแกะสลกัผกั ผลไมต้ามขั้นตอนได ้
2.ผูเ้รียนปฏิบติัตนเป็นผูสื้บทอดศิลปวฒันธรรมไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
3.ผูเ้รียนปฏิบติัช้ินงานโดยประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัและน าไปประกอบอาชีพในอนาคตได ้
 
เง่ือนไขคุณธรรม 
1.ผูเ้รียนมีความรอบรู้  รอบคอบ  มีวนิยั มีความสนใจใฝ่รู้และมีความรับผดิชอบในหนา้ท่ีของตน 
2.ผูเ้รียนมีความสามคัคี  ความซ่ือสัตยมี์ความปลอดภยั รักษาทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มและห่างไกลยาเสพติด 
 
 
 



 

 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 

เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั การแกะสลกัผกัและผลไม ้การเลือก การจดัเตรียมวตัถุดิบ วสัดุ
อุปกรณ์ในการแกะสลกัผกั และผลไมใ้นโอกาสต่างๆ การเก็บรักษา ตลอดจนสามารถน าความรู้ไปปรับใช้
ในชีวติประจ าวนัและน าความรู้ไปบูรณาการในรายวชิาอ่ืนได ้
   

2.2 วธีิการสอน 
              1. ใชก้ารสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยเลือกรูปแบบท่ีหลากหลาย เน่ืองจากเป็นรายวชิาท่ี
ก าหนดใหร้ายเฉพาะภาคปฏิบติั แต่เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ จึงจ าเป็นตอ้งให้มีการเรียนภาค
ภาคทฤษฎีเพิ่มเติมควบคู่กบัการปฏิบติังาน  วธีิการสอนท่ีน ามาใช ้ไดแ้ก่ การสอนแบบActive Learning โดย
ผูส้อนบรรยายประกอบการสาธิตขั้นตอนการประดิษฐช้ิ์นงาน ใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็น และใชก้ารสอน
แบบCO-Operative Learning เป็นการสอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนร่วมมือกนัท างาน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การ
สอนแบบConcept Attainment เป็นการสอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความคิดรวบยอด การสอนแบบศึกษาดว้ย
ตนเอง การคน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม เป็นตน้  

 

2.3 วธีิการประเมินผล 
1.ประเมินผลตามสภาพจริง ในการปฏิบติังานเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
2.ประเมินผลงานส าเร็จเม่ือผา่นการเรียนรู้บทเรียนนั้น  

             3. ประเมินโดยสอบกลางภาคและปลายภาค 

 
 

3. ทกัษะทางปัญญา 
3.1 ทกัษะทางปัญญา  ทีต้่องพฒันา 

1. สามารถคิดวเิคราะห์และการแสดงความคิดเห็น   
      2. มีทกัษะการประดิษฐช้ิ์นงานต่างๆ แสดงผลงานและเปรียบเทียบผลงาน 

                 3. มีทกัษะในการปฏิบติังานและสามารถประยกุตช้ิ์นงานใหม่ได ้
 

3.2 วธีิการสอน 
1.การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ( Problem  Based Learning  ) มีการอภิปราย คน้ควา้ ปฏิบติั
ช้ินงานตามขอ้ก าหนด ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง ระดมสมองในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน          
มีการบูรณาการ ผูเ้รียนจึงเกิดการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
2. การสอนโดยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้จากกระบวนการคิดอยา่งมี วจิารณญาณ (Critical     



 

 

Thinking) มีครูเป็นผูน้ าเสนอปัญหาหรือขอ้ก าหนดและดูแลใหค้  าแนะน าในการท ากิจกรรมของ
ผูเ้รียน ช่วยใหผู้เ้รียนใชก้ระบวนการคิดอยา่งหลากหลาย 

                 3. มอบหมายงานเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

3.3 วธีิการประเมินผล 
1.ประเมินจากการตอบค าถามและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

     2. ประเมินจากผลงานส าเร็จท่ีไดรั้บมอบหมาย 
                3. ประเมินโดยการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 

1.การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ร่วมมือกนัท างาน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
      2. มีความรับผดิชอบในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 

                 3. สามารถปรับตวัในการท างานเป็นทีม เพื่อให้ไดผ้ลส าเร็จของงานท่ีดีท่ีสุด 
                 4. มีความมัน่ใจและกลา้แสดงความคิดเห็นในโอกาสต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

4.2 วธีิการสอน 
1.จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ Co-Operative Learning เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนร่วมมือกนัท างานทั้ง
ในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน 

      2. แบ่งกลุ่มโดยใหเ้ด็กเก่งปนกบัเด็กอ่อน เพื่อใหผู้เ้รียนมีการพฒันาตนเองไปพร้อมๆกนั 
     3. ใหผู้เ้รียนก าหนดความรับผดิชอบในการท างานกลุ่มเป็นรายบุคคล 

 

4.3 วธีิการประเมินผล 
1. ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

      2. ประเมินความรับผดิชอบในการด าเนินกิจกรรมเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
                 3. ใหผู้เ้รียนประเมินผลงานสมาชิกในกลุ่มโดยเปรียบเทียบผลงานส าเร็จ 
 
 
 

 
 
 



 

 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  ทีต้่องพฒันา 
สามารถคัดเลอืกแหล่งข้อมูล   
1. ทกัษะการคน้ควา้สืบคน้หาความรู้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม 
2. ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยในการเก็บขอ้มูลและน าเสนอผลงานท่ีไดรั้บมอบหมาย   

 

5.2 วธีิการสอน 
1.ใชP้ower  Point  ประกอบการสอนในชั้นเรียน เพื่อให้เกิดความน่าสนใจและง่ายต่อการท าความ
เขา้ใจ 
2. ใชส่ื้อการสอนของจริงเพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม 
3. การมอบหมายงานตอ้งมีการสืบคน้ขอ้มูลโดยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
4. มอบหมายงานท่ีตอ้งมีการน าเสนอทั้งรูปแบบเอกสารและส่ืออิเลคทรอนิกส์ 

 

5.3 วธีิการประเมินผล 
1.ประเมินทกัษะการใชภ้าษาเขียนและภาษาท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมในการน าเสนอผลงานหนา้                            
ชั้นเรียน 
2. ประเมินทกัษะการใชส่ื้อและการใชภ้าษาพดูจากการน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
3. ประเมินผลงานส าเร็จตามท่ีก าหนด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมวดที ่5.  แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและการประเมนิผล 

5.1แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรม 
การเรียนการสอน  และส่ือทีใ่ช้ หมายเหตุ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1-2 ช้ีแจงกระบวนการจดัการเรียน

การสอน ในรายวชิางาน
แกะสลกัผกัและผลไม ้
บทท่ี 1    ความรู้พื้นฐานงาน
แกะสลกั 
-ความเป็นมา 
-ประโยชน์ใชส้อย 
ปฏิบติั  คน้ควา้งานแกะสลกั
รูปแบบต่างๆ 
-แกะสลกัผกั 
-แกะสลกัผลไม ้
-แกะสลกัวสัดุเน้ืออ่อนชนิด
อ่ืน 

4 4 1.ช้ีแจงเง่ือนไขการเรียน 
2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. น าเขา้สู่บทเรียน เน้ือหาสาระการ
เรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมเขา้สู่บทเรียน 
4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัความรู้
พื้นฐานของงานแกะสลกัวสัดุเน้ืออ่อน 
5. ครูสรุปสาระส าคญัและขยายผล
ประเด็นเน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้ง
การใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมโดยใช้
power  point 
6.  ครูใหผู้เ้รียนปฏิบติัคน้ควา้งาน
แกะสลกัเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 
7. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
8. มอบหมายงานใหผู้เ้รียนสืบคน้งาน
แกะสลกัท่ีสนใจพร้อมบนัทึกขอ้มูล
รายละเอียดลงในCD น าเสนอผลงาน
ในสัปดาห์ต่อไป 
9. การเรียนการสอน ใชว้ธีิการบรรยาย 
ประกอบการสาธิต ถาม-ตอบ อภิปราย 
ปฏิบติักิจกรรมกลุ่มและรายบุคคล 

 

3-4  บทที ่2 ชนิดของผกั ผลไม้ที่
ใช้แกะสลกั 
-การเลือกผกั ผลไม ้
-อุปกรณ์ท่ีใชแ้กะสลกั 
-วธีิเก็บรักษางานแกะสลกั 

4 4 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ท  าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.น าเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 

 



 

 

ปฏิบัติ  การเขียนแบบและ
ออกแบบงานแกะสลกัผกั 
ผลไม ้
 
  
 
 

4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัชนิดของ
ผกั ผลไมท่ี้ใชแ้กะสลกั 
5.แจกแผน่ภาพผลงานการเขียนแบบ
และออกแบบ ผลงานส าเร็จใหผู้เ้รียน
ศึกษา 
6.แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเด็กเก่งปนเด็กอ่อนให้
แต่ละกลุ่มเขียนแบบ ออกแบบงาน
แกะสลกั ตามขอ้ก าหนด เป็นกลุ่มติด
บอร์ด เปรียบเทียบผลงานส าเร็จ 
หนา้ชั้นเรียน 
7.ครูสรุปสาระส าคญัและประเด็น
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
8.มอบหมายงานใหผู้เ้รียนออกแบบงาน
ใบตองเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน ส่งผล
งานในสัปดาห์ต่อไป เป็นรายบุคคล 
9. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
10.การเรียนการสอน ใชว้ธีิการอภิปราย 
สาธิตประกอบการบรรยาย ถาม-ตอบ  
อภิปราย  กิจกรรมกลุ่มและรายบุคคล 
 

5-11 
 

บทท่ี 3 การแกะสลกัผกัเพื่อ
การรับประทาน 
-แกะสลกัผกัเคร่ืองจ้ิม 
-การเก็บรักษางานแกะสลกั 
 
 
 
 
 
 
 

14 14 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ท  าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.น าเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัการ
แกะสลกัผกัเพื่อการรับประทาน โดยใช้
power point  และของจริง  
5.แบ่งกลุ่มผูเ้รียน เตรียมวสัดุอุปกรณ์
และแกะสลกัผกัชนิดต่างๆใหส้ามารถ
ใชง้านได ้

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบกลางภาค (สัปดาห์ที ่9) 

6.ครูสรุปสาระส าคญัและประเด็น
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
7. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
8. ใหผู้เ้รียนคน้ควา้ช้ินงานแกะสลกั
เพิ่มเติมนอกเวลาเรียน 
9.การเรียนการสอน ใชว้ธีิการอภิปราย
บรรยายประกอบการสาธิต  ถาม-ตอบ  
อภิปราย  กิจกรรมกลุ่ม 
แบบประเมินผลภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบติั 

12-14 
 
 

บทที ่4 แกะสลกัผลไม้เพือ่การ
รับประทาน 
-แกะสลกัผลไมแ้บบ
รับประทานในโอกาสพิเศษ 
-การปอกควา้นผลไม ้
-แกะสลกัภาชนะใส่อาหาร 
 

6 
 

     6 
 

1.ทบทวนบทเรียน 
2.ท  าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.น าเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดประกอบการ
สาธิตขั้นตอนการแกะสลกัผลไมเ้พื่อ
การรับประทาน 
5.แจกแผน่ภาพผลไมท่ี้แกะสลกัแลว้
พิจารณา 
6. ครูจบักลุ่มใหเ้ด็กเรียนอ่อน กบัเด็ก
เรียนเก่งรวมปนกนั แจกผลไมใ้หแ้ต่ละ
กลุ่มพิจารณาแกะผลไมเ้พื่อการ
รับประทานรูปแบบละ 1 ช้ินงาน ส่งผล
งานทา้ยชัว่โมง 
7.ครูสรุปสาระส าคญัและประเด็น
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
8. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
9. มอบหมายงานใหผู้เ้รียนฝึกแกะสลกั
ผลไมรู้ปแบบต่างๆ เพิ่มเติมนอกเวลา

 
 



 

 

เรียน 
10.การเรียนการสอน ใชว้ธีิการบรรยาย
ประกอบการสาธิต ถาม-ตอบ  อภิปราย 
ฝึกปฏิบติั  กิจกรรมกลุ่ม 
โดยบูรณาการกบัหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง 
หลกัความพอประมาณ 
 ผูเ้รียนจดัเตรียมและเลือกใช้
วสัดุอุปกรณ์อยา่งเหมาะสมต่อการ
ประดิษฐง์านแกะสลกั 
หลกัความมีเหตุผล 
 ผูเ้รียนมีเหตุผลในการพิจารณา
เลือกรูปแบบและวสัดุในทอ้งถ่ิน
น ามาใชไ้ดเ้หมาะสมต่อการประดิษฐ์
ช้ินงาน ช่วยใหเ้กิดการประหยดั
ค่าใชจ่้ายใหเ้กิดประโยชน์ไดม้าก เช่น 
ตงกวาท่ีมีอยูม่าแกะดอกไมไ้ดห้ลาย
รูปแบบ 
มีภูมิคุ้มกนั 
 ผูเ้รียนมีการวางแผนก่อนท่ีจะ
แกะสลกัผกั ผลไม ้ โดยวางแผน เขียน
แบบ ออกแบบเพื่อใหไ้ดรู้ปแบบท่ี
เหมาะสมก่อนการแกะสลกั 
 

15-16 
 

บทท่ี 5 แกะสลกัผกั ผลไม้
ลวดลายเบ้ืองตน้ 
-แกะสลกัดอกบานช่ืน 
-แกะสลกัดอกกุหลาบ 
-แกะสลกัดอกผเีส้ือ 
 
 
  

-    18 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ท  าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.น าเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัการ
แกะสลกัผกั ผลไมล้วดลายเบ้ืองตน้ 
 5. ครูสาธิตขั้นตอนการแกะสลกัผกั 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผลไมล้วดลายเบ้ืองตน้ ตามขั้นตอน  
6.ครูแจกวสัดุอุปกรณ์ใหผู้เ้รียนฝึก
แกะสลกัผกั ผลไมล้วดลายเบ้ืองตน้ 
7.ครูใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการแกะสลกั
ผกั ผลไมล้วดลายเบ้ืองตน้ ตามท่ี
ก าหนด น าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน
เป็นกลุ่ม 
8.ครูสรุปสาระส าคญัและประเด็น
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
9.มอบหมายงานใหผู้เ้รียนฝึกแกะสลกั
ลวดลายเบ้ืองตน้แบบง่ายๆเพิ่มเติมนอก
เวลาเรียน  
10. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
11.การเรียนการสอน ใชว้ธีิการบรรยาย 
ถาม-ตอบ  อภิปราย  สาธิต ฝึกปฏิบติั
กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 
สอบทฤษฎี-ปฏิบติั 

17 บทท่ี 6 การคิดค านวณราคา 
-ขั้นตอนการคิดค านวณราคา 
-วธีิการคิดค านวณ 
 
 

2 2 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ท  าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.น าเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดและสาธิตขั้นตอน
การคิดค านวณราคาผลงานส าเร็จ 
5. ครูใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการคิดค านวณ
ราคาผลงานแกะสลกัตามท่ีก าหนด เป็น
รายบุคคล ส่งผลงานส าเร็จหนา้ชั้นเรียน 
6.  ครูใหผู้เ้รียนฝึกคิดค านวณราคาจาก
ผลงานการแกะสลกัรูปแบบต่างๆ
เพิ่มเติมเป็นรายบุคคล 
8. ครูสรุปสาระส าคญัและประเด็น

 



 

 

เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
9. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
10.การเรียนการสอน ใชว้ธีิการบรรยาย 
สาธิต  ถาม-ตอบ  อภิปราย ศึกษาดูงาน
ฝึกปฏิบติังาน  กิจกรรมเป็นรายบุคคล
และกลุ่ม 
 

 
18 

 

 
สอบปลายภาค 

 
2 

 
2 

 
-แบบประเมินผลภาคทฤษฎีและปฎิบติั
เป็นรายบุคคล 

 

 

5.2  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

วธีิการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การ ประเมินผล 

 คุณธรรม  - จริยธรรม 
 

ตลอดภาคการศึกษา 
 
 

20% 
 
 

งานปฏิบติัระหวา่งภาค  ตลอดภาคการศึกษา 
 

20% 
 

สอบกลางภาค  สัปดาห์ท่ี 10 
 

 30% 
 

สอบปลายภาค 
 
 

สัปดาห์ท่ี 20 30% 

 

 

หมวดที ่ 6.  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1.หนังสือ  และเอกสารประกอบการสอนหลกั 
1.1 เอกสารประกอบการเรียน วชิาแกะสลกัผกัและผลไม ้
 



 

 

2.หนังสือ  เอกสาร  และข้อมูลอ้างองิ  ทีส่ าคัญ 

         ขอ้มูลจากเอกสาร  ต าราวชิาการ   นิตยสาร   วารสาร   อินเตอร์เน็ต    
อาภา   จงจิตต.์ การแกะสลกัผกัสดและผลไม้.กรุงเทพฯ :ทิพยว์สุิทธ์ิ, 2534. 
  
 

 
 


