
 

 

 
 

 

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 
 

รหัส  10901122 วชิา ใบตองและแกะสลกั 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ  

ประเภทวชิา การท่องเทีย่วและอุตสาหกรรมบริการ 
 

จดัทาํโดย 
 นางปตญิา  มงัคละครีี  
สาขาวชิาการโรงแรม 

 
 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยันครพนม 



 

 

บันทกึความคดิเห็นของผู้บริหาร 
 
 

ผู้บริหาร 
ความคดิเห็น 

ควร
อนุญาต 

ควรปรับปรุง อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

 
1.        

……………………….. 
            (นางปติญา  มงัคละคีรี) 
        หวัหนา้สาขาวิชาการโรงแรม 

......./................./2559 
 

 

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

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

 
2.       
          ……………………… 
             (นายสุจิน  สุนีย)์        
    รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ 
           ...../................./2559 
 

 อนุญาต 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

คาํนํา 
 

 
การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้  รายวิชาใบตองและแกะสลกั รหสัวิชา10901122 

จดัทาํข้ึนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของนกัเรียน ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพ พทุธศกัราช 2552 

   การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้คร้ังน้ี ไดต้ระหนกัถึงการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบั 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ดว้ยการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคโ์ดยใชเ้ทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้โดยมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละสอดแทรกหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ขา้พเจา้หวงัวา่แผนจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงเล่มน้ี จะเป็น
ประโยชนแ์ก่ครู-อาจารยแ์ละผูเ้รียน หากมีขอ้บกพร่องขา้พเจา้ขอนอ้มรับและจะนาํไปปรับปรุงในโอกาสต่อไป  

 
       ปติญา  มงัคละคีรี 
            คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
                  มหาวทิยาลยันครพนม 

 
 

       
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

สาขาวชิา/คณะ 
สาขาวิชาการโรงแรม       คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมมหาวิทยาลยันครพนม 

 

หมวดที ่ 1.  ลกัษณะและข้อมูลโดยทัว่ไปของรายวชิา 
1.รหัสและช่ือรายวชิา 
10901122    วิชาใบตองและแกะสลกั 
2.จํานวนหน่วยกติ 
3 หน่วยกิต        3 (0-6-3) 
3.หลกัสูตร  และประเภทของรายวชิา 
     3.1  หลกัสูตร 
            ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
3.2 ประเภทของรายวชิา 

หมวดวิชาชีพสาขางาน 
 

4.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา 
          นางปติญา  มงัคละคีรี 
 
5.ภาคการศึกษา  ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคการศึกษาท่ี 2                 ระดบัชั้นปวช.2 
6.รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  (pre-requisite) 
    ไม่มี 
7.รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั 
    ไม่มี 
8.สถานทีเ่รียน 
หอ้ง ปฏิบติัการ 1สาขาวิชาการโรงแรม 
 
9.วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิา  คร้ังล่าสุด 
        - 
 



 

 

1.1 ตารางวเิคราะห์รายวชิา 
รหสัวิชา10901122     วิชา ใบตองและแกะสลกั                                          จาํนวน  3  หน่วยกิต 
ชั้นปวช. 2  สาขาวิชาการโรงแรม 
 

 
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
ช่ือหน่วยการสอน/การเรียนรู้ 

ด้านพุทธิพสัิย 

  ด้
าน
ทกั

ษะ
พสิั

ย(
5) 

  ด้
าน
จิต

พสิั
ย(
5) 

รว
ม(

40
) 

ลาํ
ดับ

คว
าม
สํา
คญั

 

จํา
นว

นชั่
วโ
มง

 

คว
าม
รู้ (
5) 

คว
าม
ข้า
ใจ

(5)
 

นํา
ไป
ใช้

(5)
 

ว เิค
รา
ะห์

(5)
 

สัง
เค
รา
ะห์

(5)
 

ปร
ะเมิ

นค่
า(5

) 

1ท่ีมาของงานใบตอง 5 4 2 2 - - 4 4 21 7 12 
2.การออกแบบงานใบตองและแกะสลกั 4 5 3 2 3 - 4 4 25 5 12 
3.การเตรียมวสัดุอุปกรณ์และวิธีการเกบ็รักษางาน
ใบตองและแกะสลกั 

5 5 4 4 3 2 5 5 33 1 6 

4.การทาํกระทงดอกไม ้ 4 4 3 4 1 - 5 5 26 4 6 
5.การพบักลีบใบตองแบบต่างๆ 5 5 4 4 - - 4 5 27 3 18 
6.การประดิษฐถ์าดใบตองแบบต่างๆ 4 5 4 4 1 - 4 4 26 4 12 
7.การแกะสลกัผกัเป็นดอกไม ้ 5 5 4 4 2 - 4 4 28 2 12 
8.การแกะสลกัผกัเป็นตวัสตัว ์ 4 4 3 2 1 - 4 4 22 6 6 
9.การแกะผลไมเ้ป็นดอกไม ้ 5 5 4 4 2 - 4 4 28 2 12 
10.การคาํนวณตน้ทุนและกาํหนดราคา 5 3 3 5 - 2 4 3 25 5 12 
            
            
            
            
            
            

รวมคะแนน 46 45 34 35 13 4 42 42 263   
ลาํดับความสําคญั 1 2 5 4 6 7 3 3    

 
คาํอธิบาย5   หมายถึง   ระดบัความสาํคญัของแต่ละรายการมี  5 ระดบั คือ 1, 2, 3, 4, 5   
 
 
 



 

 

 

1.2 ตารางวเิคราะห์สมรรถนะการเรียนรู้ 
 

รหสัวิชา 10901122    ช่ือวิชาใบตองและแกะสลกั 
จาํนวนหน่วยกิต  3    หน่วยกิต       จาํนวนชัว่โมงต่อสปัดาห์   6 ชัว่โมง   120 ชัว่โมงต่อภาคเรียน 
 

หน่วยการสอน สมรรถนะการเรียนรู้ 
หน่วยการสอนที ่1 
ช่ือหน่วยการสอน  ท่ีมาของงานใบตอง 

1. บอกท่ีมาของงานใบตองได ้
2. อธิบายความสาํคญัของงานใบตองได ้
3. ยกตวัอยา่งงานใบตองท่ีมีในทอ้งถ่ินได ้
4. ปฏิบติังานดว้ยความเอาใจใส่ มีวินยั รอบคอบ 
5.  แสดงพฤติกรรมความกลา้แสดงออก สนใจใฝ่รู้ 

ขยนั  อดทน มีความรับผดิชอบในการทาํงาน 
 

หน่วยการสอนที ่ 2 
ช่ือหน่วยการสอน การออกแบบงานใบตองและ
แกะสลกั 

 

1. บอกความหมายของการออกแบบงานใบตองได ้
2.    อธิบายขั้นตอนการออกแบบงานใบตองได ้
3.    สาธิตขั้นตอนการออกแบบงานใบตองและงาน 
       แกะสลกัได ้
4.    เตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการออกแบบงานใบตอง
และ 
       งานแกะสลกัได ้
5.     ปฏิบติัการออกแบบงานใบตองและแกะสลกัได ้
6.    ปฏิบติังานดว้ยความสนใจใฝ่รู้ รอบคอบ  
       ตรงต่อเวลา 
7.    แสดงพฤติกรรมความรับผดิชอบ  มีความเป็น 
       ประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด 
 

หน่วยการสอนที ่3 
ช่ือหน่วยการสอน  การเตรียมวสัดุอุปกรณ์และ
วิธีการเกบ็รักษางานใบตองและแกะสลกั 

 

1. บอกวิธีการเตรียมวสัดุอุปกรณ์และวิธีการเกบ็
รักษาช้ินงานใบตองและแกะสลกัได ้

2. อธิบายขั้นตอนการเกบ็รักษางานใบตองและงาน
แกะสลกัได ้



 

 

3. ยกตวัอยา่งวสัดุอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นในงานใบตอง
ได ้
 

หน่วยการสอน สมรรถนะการเรียนรู้ 

 
 
 

4. ปฏิบติังานดว้ยความรอบคอบ  อดทน และความ
สนใจใฝ่รู้ 

5. แสดงพฤติกรรมมีความรักสามคัคี กลา้
แสดงออกและรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

หน่วยการสอนที ่4 
ช่ือหน่วยการสอน  การพบักลีบใบตองแบบต่างๆ 

 

1. อธิบายขั้นตอนการพบักลีบใบตองแบบต่างๆได ้
2. เตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการพบักลีบใบตองได ้
3. จาํแนกกลีบใบตองแบบต่างๆได ้
4. แสดงวิธีการพบักลีบแบบต่างๆได ้
5. ปฏิบติัการพบักลีบชนิดต่างๆตามขั้นตอนได ้
6. ปฏิบติังานดว้ยความสนใจใฝ่รู้และมีความอดทน 

7. แสดงพฤติกรรมดว้ยความมัน่ใจในตนเองรักษา
ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม มีความสามคัคีและเป็น
ประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด 

หน่วยการสอนที ่5 
ช่ือหน่วยการสอน   การทาํกระทงดอกไม ้

 

1. บอกวสัดุอุปกรณ์ในการประดิษฐง์านกระทง
ดอกไมไ้ด ้

2. อธิบายวิธีการประดิษฐก์ระทงดอกไมไ้ด ้
3. เตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประดิษฐ ์                

กระทงดอกไมไ้ด ้
4. สาธิตขั้นตอนการทาํกระทงดอกไมไ้ด ้
5. ปฏิบติัการทาํกระทงดอกไมไ้ด ้
6. ปฏิบติังานดว้ยความรอบรู้ รอบคอบ อดทน 
7. แสดงพฤติกรรมดว้ยความรับผดิชอบและใช้

ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน ์
 

หน่วยการสอนที ่6 
ช่ือหน่วยการสอน  การประดิษฐถ์าดใบตอง               
แบบต่างๆ 

1.    บอกหลกัการประดิษฐถ์าดแบบต่างๆได ้
2.    อธิบายขั้นตอนการประดิษฐถ์าดแบบต่างๆได ้
3.    สาธิตการประดิษฐถ์าดตามแบบท่ีกาํหนดได ้



 

 

 4.     ประดิษฐถ์าดจากใบตองตามขอ้กาํหนดได ้
5.     ปฏิบติังานดว้ยความรอบรู้ มีวินยั รอบคอบ  
อดทน 

หน่วยการสอน 

 

สมรรถนะการเรียนรู้ 

 
 

6.    แสดงพฤติกรรมดว้ยความซ่ือสตัย ์มีความ
สามคัคี  รักษาความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

 
หน่วยการสอนที ่7 
ช่ือหน่วยการสอน  การแกะสลกัผกัเป็นดอกไม ้

 
 
 

1.   บอกวสัดุอุปกรณ์ในการแกะสลกัผกั ผลไมไ้ด ้
2.   เตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการแกะสลกัผกั  ผลไมไ้ด ้
3.   อธิบายขั้นตอนการแกะสลกั ผกั ผลไมไ้ด ้ 
4.   ปฏิบติัการแกะสลกัผกัเป็นดอกไมช้นิดต่างๆได ้
5.   ปฏิบติังานดว้ยความรอบรู้ รอบคอบ มีวินยั 
6.   แสดงพฤติกรรมดว้ยความสามคัคี มีความ
รับผดิชอบ  รักษาความปลอดภยัและใชท้รัพยากร
อยา่งประหยดัและรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

หน่วยการสอนที ่8 
ช่ือหน่วยการสอน  การแกะสลกัผกัเป็นตวัสตัว ์
 
 
 
 

1.   บอกขั้นตอนการแกะสลกัผกัเป็นตวัสตัวไ์ด ้
2.   ยกตวัอยา่งผกัท่ีใชใ้นการแกะสลกัตวัสตัวไ์ด ้
3.   สาธิตขั้นตอนการแกะสลกัผกัเป็นตวัสตัวไ์ด ้
4.    เปรียบเทียบผลงานแกะสลกัผกัเป็นตวัสตัวไ์ด ้
5.    ปฏิบติัการแกะสลกัผกัเป็นตวัสตัวต์าม 
       ขอ้กาํหนดได ้
6.    ปฏิบติังานดว้ยความรอบรู้ รอบคอบ มีวินยั และ
มี 
       ความอดทน 
 7.     แสดงพฤติกรรมดว้ยความสามคัคีกลุ่ม ใช้
ทรัพยากรอยา่งประหยดัและรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
 
 

หน่วยการสอนที ่9 
ช่ือหน่วยการสอน  การแกะสลกัผลไมเ้ป็นดอกไม ้

1.   บอกวสัดุอุปกรณ์ในการแกะสลกัเป็นดอกไมไ้ด ้



 

 

 2.   อธิบายวิธีการและขั้นตอนการแกะสลกัผลไม้
เป็น 
      ดอกไมไ้ด ้
3.   แสดงขั้นตอนการแกะสลกัผลไมเ้ป็นดอกไมไ้ด ้
4.   ปฏิบติัการแกะสลกัผลไมเ้ป็นดอกไมต้าม    
      ขอ้กาํหนดได ้
5.   ปฏิบติังานดว้ยความรอบรู้ รอบคอบ มีวินยั 
6.   แสดงพฤติกรรมดว้ยความสามคัคี มีความ
รับผดิชอบ  ใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั  รักษาความ
ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 
 

หน่วยการสอนที ่10 
ช่ือหน่วยการสอน  การคาํนวณตน้ทุนและกาํหนด
ราคา 
 
 
 
 
 
 

1.   บอกวิธีการคาํนวณตน้ทุนและกาํหนดราคาได ้
2.   อธิบายขั้นตอนการคาํนวณตน้ทุนและกาํหนด
ราคาได ้
3.   สาธิตขั้นตอนการคาํนวณตน้ทุนผลิตภณัฑไ์ด ้ 
4.   ปฏิบติัการคาํนวณตน้ทุนและกาํหนดราคา
ผลิตภณัฑไ์ด ้
5.   ปฏิบติังานดว้ยความรอบรู้ รอบคอบ มีวินยั 
6.   แสดงพฤติกรรมดว้ยความสามคัคี มีความ
รับผดิชอบ  รักษาความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

1.3 ตารางวเิคราะห์สมรรถนะรายวชิา 
โดยบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง/ผล  5  มิต ิ/ นโยบาย 3 D และ 11  ด ี 11  เก่ง 
รหัส 10901122  วชิาใบตองและแกะสลกั     หน่วยกติ 3 (0-6-3) 
ระดับช้ันปวช.2      สาขาวชิาการโรงแรม 

 
 
 

ช่ือหน่วยการสอน/ 
สมรรถนะรายวชิา 

ทางสายกลาง 

รว
ม(
50

) 

ลาํ
ดับ

คว
าม
สํา
คญั

 

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 ท่ีมาของงานใบตอง 

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

หน่วยการสอนที ่ 2 
ช่ือหน่วยการสอน  การออกแบบงาน
ใบตองและแกะสลกั 

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

หน่วยการสอนที ่3 
ช่ือหน่วยการสอน การเตรียมวสัดุ
อุปกรณ์และวธีิการเกบ็รักษา 

4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 37 4 

หน่วยการสอนที ่4 
ช่ือหน่วยการสอน  การพบักลีบแบบ
ต่างๆ 

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

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



 

 

ช่ือหน่วยการสอน    การทาํกระทง
ดอกไม ้
หน่วยการสอนที ่6 
ช่ือหน่วยการสอน  การประดิษฐถ์าด
ใบตองแบบต่างๆ 

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

 
 

 
 
 

ช่ือหน่วยการสอน/ 
สมรรถนะรายวชิา 

ทางสายกลาง 

รว
ม(
50

) 

ลาํ
ดับ

คว
าม
สํา
คญั

 

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 ่7 
ช่ือหน่วยการสอน การแกะสลกัผกัเป็น
ดอกไม ้
 

3 4 3 5 3 3 3 3 4 3 34 6 

หน่วยการสอนที ่8 
ช่ือหน่วยการสอน  การแกะสลกัผกัเป็น
ตวัสตัว ์
 

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

หน่วยการสอนที ่9 
ช่ือหน่วยการสอน  การแกะผลไมเ้ป็น
ดอกไม ้
 

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

หน่วยการสอนที ่10 
ช่ือหน่วยการสอน  การคาํนวณตน้ทุน
และกาํหนดราคา 
 

3 5 3 4 3 3 3 3 4 3 34 6 



 

 

รวม 38 52 41 50 42 34 34 40 51 41 415  
ลาํดับความสําคญั 7 1 5 3 4 8 8 6 2 6   

 
 
 
 

 
หมวดที ่ 2.  จุดประสงค์และมาตรฐานรายวชิา 

 

1.จุดประสงค์รายวชิา 
1.  มีความเขา้ใจเก่ียวกบัการออกแบบ  การเลือก การเตรียมวสัดุอุปกรณ์และวิธีเกบ็รักษา

ช้ินงานการประดิษฐ ์งานใบตองและแกะสลกั การจดัตกแต่งและนาํไปใช ้การคาํนวณ
ตน้ทุนและการกาํหนดราคา 

2. มีทกัษะในการออกแบบ ประดิษฐง์านใบตองและแกะสลกัผกั ผลไม ้จดัตกแต่ง คาํนวณ
ตน้ทุนและกาํหนดราคา 

3. มีกิจนิสยัในการทาํงาน ปฏิบติังานดว้ยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบ สะอาด
และปลอดภยั มีลกัษณะอนัเป็นเอกลกัษณ์ประจาํชาติ 

 
 

 

2.มาตรฐานรายวชิา 
1. เขา้ใจหลกัการออกแบบ การเลือก การเตรียมวสัดุอุปกรณ์และวิธีเกบ็รักษาช้ินงาน การ
ประดิษฐง์านใบตองและแกะสลกั การจดัตกแต่งและนาํไปใช ้การคาํนวณตน้ทุนและกาํหนด
ราคา 
2.ออกแบบ  ประดิษฐง์านใบตองและแกะสลกัผกั  ผลไม ้ การจดัตกแต่ง คาํนวณตน้ทุนและ
กาํหนดราคา 
 
 

 



 

 

3.คาํอธิบายรายวชิา 
             ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการออกแบบ  เลือก  เตรียม  วสัดุอุปกรณ์และวิธีการเกบ็รักษาช้ินงาน 
การประดิษฐง์านใบตองและแกะสลกั  การจดัตกแต่งและการนาํไปใช ้ ประดิษฐก์ระทงดอกไม ้ กระทง
ลอย บายศรีแกะสลกัผกั  ผลไม ้ จดัตกแต่ง  คาํนวณตน้ทุนและกาํหนดราคา 
 
 
 
 
 

 
หมวดที ่ 3.  ลกัษณะและการดาํเนินการ 

 
1.  จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
           -ชัว่โมง 

สอนเสริม 
ไม่มี 

 

การฝึกปฏบัิติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
108  ชัว่โมง  

 

การศึกษาด้วยตนเอง 
     54 ชัว่โมง 

 
2.  จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
จดัเวลาใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ  1  ชัว่โมง/สปัดาห์ 
     (เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 

 

หมวดที ่ 4.  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1.  คุณธรรม  จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม  จริยธรรม  ทีต้่องพฒันา 
1.พฒันาใหผู้เ้รียนมีความรับผดิชอบในการทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
2.มีวินยั เคารพกฎระเบียบ เคารพในสิทธิส่วนบุคคล 
3. รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีความสามคัคีในหมู่คณะ 
4. มีความซ่ือสตัยใ์นการทาํงานและกลา้แสดงออกในส่ิงท่ีดี 
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 



 

 

 
1.2 วธีิการสอน 

1.ใชก้ารสอนแบบ Active  Learning โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีการตั้งคาํถามและตอบคาํถาม หรือแสดง
ความคิดเห็น ร่วมกบัการจดัการเรียนการสอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  (Learning Center) 
2.สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งมีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม                
ยกยอ่งผูเ้รียนท่ีทาํดีและทาํประโยชน์เพื่อส่วนรวม และเสียสละ เป็นตน้ 
3. ผูส้อนปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีและใหค้วามสาํคญัต่อการมีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา 

 
 

1.3 วธีิการประเมินผล 
1.ประเมินผลจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกดา้นคุณธรรม - จริยธรรม ระหวา่งเรียนและในสถานศึกษาจาก
การสงัเกตและการร่วมกิจกรรมต่างๆ การตอบคาํถามและในโอกาสต่างๆท่ีสถานศึกษาจดัข้ึน 
2.ประเมินผลโดยการรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนและประเมินตนเอง  
 

 
บูรณาการกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
หลกัความพอประมาณ 
1.ผูเ้รียนเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเรียนไดถู้กตอ้งและเหมาะสมกบัการใชง้าน 
2. ผูเ้รียนรู้จกัใชว้สัดุและทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งประหยดั 
3. ผูเ้รียนเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
หลกัความมีเหตุผล 
1.ผูเ้รียนอธิบายเหตุผลในการศึกษางานใบตองและแกะสลกัได ้
2.ผูเ้รียนมีความรู้ในการประดิษฐง์านใบตองและแกะสลกัรูปแบบต่างๆได ้
 3.ผูเ้รียนสาธิตและแสดงผลงานใบตองและแกะสลกัได ้
 
หลกัการมีภูมิคุ้มกนั 
1.ผูเ้รียนมีการวางแผน จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ก่อนการปฏิบติังานทุกคร้ัง 
2.ผูเ้รียนคน้ควา้และนาํเสนอผลงานสาํเร็จงานใบตองและแกะสลกัไดส้วยงามและเหมาะสมกบัประโยชน์
ใชส้อย 
3. ผูเ้รียนทาํงานดว้ยความมีรอบรู้  มีวินยั รอบคอบ อดทน รักษาความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม ห่างไกล
ยาเสพติด 



 

 

 

เงื่อนไขความรู้ 
1.ผูเ้รียนสาธิตและแสดงผลงานใบตองและแกะสลกัตามขั้นตอนได ้
2.ผูเ้รียนปฏิบติัตนเป็นผูสื้บทอดศิลปวฒันธรรมไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
3.ผูเ้รียนปฏิบติัช้ินงานโดยประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัและนาํไปประกอบอาชีพในอนาคตได ้
 
เงื่อนไขคุณธรรม 
1.ผูเ้รียนมีความรอบรู้  รอบคอบ  มีวินยั มีความสนใจใฝ่รู้และมีความรับผดิชอบในหนา้ท่ีของตน 
2.ผูเ้รียนมีความสามคัคี  ความซ่ือสตัยมี์ความปลอดภยั รักษาทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มและห่างไกลยาเสพติด 
 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 

เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการออกแบบ  การเลือก เตรียม วสัดุอุปกรณ์และ
วิธีการเกบ็รักษาช้ินงาน การประดิษฐง์านใบตองและแกะสลกั สามารถจดัตกแต่งผกั ผลไม ้งานใบตอง
ชนิดต่างๆ และจดัตกแต่งใหมี้ความเหมาสมสวยงาม นาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ รวมถึงสามารถคาํนวณ
ตน้ทุนและกาํหนดราคาไดอ้ยา่งเหมาะสม ตลอดจนสามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั
และนาํความรู้ไปบูรณาการในรายวิชาอ่ืนได ้
 

2.2 วธีิการสอน 
              1. ใชก้ารสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดยเลือกรูปแบบท่ีหลากหลาย เน่ืองจากเป็นรายวิชาท่ี
กาํหนดใหร้ายเฉพาะภาคปฏิบติั แต่เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ จึงจาํเป็นตอ้งใหมี้การเรียนภาค
ภาคทฤษฎีเพิม่เติมควบคู่กบัการปฏิบติังาน  วิธีการสอนท่ีนาํมาใช ้ไดแ้ก่ การสอนแบบActive Learning 
โดยผูส้อนบรรยายประกอบการสาธิตขั้นตอนการประดิษฐช้ิ์นงาน ใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็น และใช้
การสอนแบบCO-Operative Learning เป็นการสอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนร่วมมือกนัทาํงาน ช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั การสอนแบบConcept Attainment เป็นการสอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความคิดรวบยอด การสอน
แบบศึกษาดว้ยตนเอง การคน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม เป็นตน้  

 

2.3 วธีิการประเมินผล 
1.ประเมินผลตามสภาพจริง ในการปฏิบติังานเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
2.ประเมินผลงานสาํเร็จเม่ือผา่นการเรียนรู้บทเรียนนั้น  

             3. ประเมินโดยสอบกลางภาคและปลายภาค 

 



 

 

 
3. ทกัษะทางปัญญา 
3.1 ทกัษะทางปัญญา  ทีต้่องพฒันา 

1. สามารถคิดวิเคราะห์และการแสดงความคิดเห็น   
      2. มีทกัษะการประดิษฐช้ิ์นงานต่างๆ แสดงผลงานและเปรียบเทียบผลงาน 

                 3. มีทกัษะในการปฏิบติังานและสามารถประยกุตช้ิ์นงานใหม่ได ้
 

3.2 วธีิการสอน 
1.การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ( Problem  Based Learning  ) มีการอภิปราย คน้ควา้ ปฏิบติั
ช้ินงานตามขอ้กาํหนด ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง ระดมสมองในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน     
มีการบูรณาการ ผูเ้รียนจึงเกิดการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
2. การสอนโดยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้จากกระบวนการคิดอยา่งมี วจิารณญาณ (Critical     
Thinking) มีครูเป็นผูน้าํเสนอปัญหาหรือขอ้กาํหนดและดูแลใหค้าํแนะนาํในการทาํกิจกรรม
ของผูเ้รียน ช่วยใหผู้เ้รียนใชก้ระบวนการคิดอยา่งหลากหลาย 

                 3. มอบหมายงานเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

3.3 วธีิการประเมินผล 
1.ประเมินจากการตอบคาํถามและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

     2. ประเมินจากผลงานสาํเร็จท่ีไดรั้บมอบหมาย 
                3. ประเมินโดยการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 

1.การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน ร่วมมือกนัทาํงาน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
      2. มีความรับผดิชอบในการทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 

                 3. สามารถปรับตวัในการทาํงานเป็นทีม เพื่อใหไ้ดผ้ลสาํเร็จของงานท่ีดีท่ีสุด 
                 4. มีความมัน่ใจและกลา้แสดงความคิดเห็นในโอกาสต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

4.2 วธีิการสอน 
1.จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ Co-Operative Learning เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนร่วมมือกนัทาํงาน
ทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน 

      2. แบ่งกลุ่มโดยใหเ้ดก็เก่งปนกบัเดก็อ่อน เพื่อใหผู้เ้รียนมีการพฒันาตนเองไปพร้อมๆกนั 



 

 

     3. ใหผู้เ้รียนกาํหนดความรับผดิชอบในการทาํงานกลุ่มเป็นรายบุคคล 

 

4.3 วธีิการประเมินผล 
1. ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

      2. ประเมินความรับผดิชอบในการดาํเนินกิจกรรมเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
                 3. ใหผู้เ้รียนประเมินผลงานสมาชิกในกลุ่มโดยเปรียบเทียบผลงานสาํเร็จ 
 
 
 

 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  ทีต้่องพฒันา 
สามารถคดัเลอืกแหล่งข้อมูล   
1. ทกัษะการคน้ควา้สืบคน้หาความรู้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม 
2. ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยในการเกบ็ขอ้มูลและนาํเสนอผลงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย   

 

5.2 วธีิการสอน 
1.ใชP้ower  Point  ประกอบการสอนในชั้นเรียน เพื่อใหเ้กิดความน่าสนใจและง่ายต่อการทาํความ
เขา้ใจ 
2. ใชส่ื้อการสอนของจริงเพือ่กระตุน้ใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือร้นในการทาํกิจกรรม 
3. การมอบหมายงานตอ้งมีการสืบคน้ขอ้มูลโดยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
4. มอบหมายงานท่ีตอ้งมีการนาํเสนอทั้งรูปแบบเอกสารและส่ืออิเลคทรอนิกส์ 

 

5.3 วธีิการประเมินผล 
1.ประเมินทกัษะการใชภ้าษาเขียนและภาษาท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมในการนาํเสนอผลงานหนา้ชั้น
เรียน 
2. ประเมินทกัษะการใชส่ื้อและการใชภ้าษาพดูจากการนาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
3. ประเมินผลงานสาํเร็จตามท่ีกาํหนด 

 
 

 
หมวดที ่5.  แผนจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการและการประเมินผล 



 

 

5.1แผนจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรม 
การเรียนการสอน  และส่ือทีใ่ช้ หมายเหตุ 

ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
1-2 ช้ีแจงกระบวนการจดัการเรียน

การสอน ในรายวิชางาน
ใบตองและแกะสลกั 
บทท่ี 1   ท่ีมาของงานใบตอง 
-ประวติังานใบตอง 
-คุณค่าของงานใบตอง 
-ประโยชน์ของงานใบตอง 
-วสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ 
 
- 

- 12 1.ช้ีแจงเง่ือนไขการเรียน 
2. ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. นาํเขา้สู่บทเรียน เน้ือหาสาระการ
เรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมเขา้สู่บทเรียน 
4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัท่ีมาของ
งานใบตอง 
5. ครูสรุปสาระสาํคญัและขยายผล
ประเดน็เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้ง
การใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติมโดย
ใชp้ower  point 
6.  ครูใหผู้เ้รียนปฏิบติัเขียนแบบงาน
ใบตองเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 
7.ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
8. มอบหมายงานใหผู้เ้รียนสืบคน้งาน
ใบตองท่ีสนใจพร้อมบนัทึกขอ้มูล
รายละเอียดลงในCD นาํเสนอผลงาน
ในสปัดาห์ต่อไป 
9. การเรียนการสอน ใชว้ิธีการบรรยาย 
ประกอบการสาธิต ถาม-ตอบ อภิปราย 
ปฏิบติักิจกรรมกลุ่มและรายบุคคล 

 

3-4  บทท่ี 2 การออกแบบงาน
ใบตองและแกะสลกั 
-การร่างแบบ 
-การลงลายเสน้ 
-การออกแบบช้ินงาน 
 -การลงสี 

- 12 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.นาํเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 

 



 

 

 
 

4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัการ
ออกแบบงานใบตองและแกะสลกั 
5.แจกแผน่ภาพผลงานสาํเร็จใหผู้เ้รียน
ศึกษา 
6.แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเดก็เก่งปนเดก็อ่อนให้
แต่ละกลุ่มออกแบบงานใบตองและ
แกะสลกั ตามขอ้กาํหนด เป็นกลุ่มติด
บอร์ด เปรียบเทียบผลงานสาํเร็จ 
หนา้ชั้นเรียน 
7.ครูสรุปสาระสาํคญัและประเดน็
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
8.มอบหมายงานใหผู้เ้รียนออกแบบงาน
ใบตองเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน ส่งผล
งานในสปัดาห์ต่อไป เป็นรายบุคคล 
9. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
10.การเรียนการสอน ใชว้ิธีการบรรยาย 
สาธิต ถาม-ตอบ  อภิปราย  กิจกรรม
กลุ่มและรายบุคคล 
 

5 
 

บทท่ี 3 การเตรียมวสัดุอุปกรณ์
และการเกบ็รักษา 
-การเตรียมอุปกรณ์งานใบตอง
และงานแกะสลกั 
-การเกบ็รักษางานใบตองและ
แกะสลกั 
 
 
 

- 6 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.นาํเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัการเตรียม
วสัดุอุปกรณ์งานใบตองและงาน
แกะสลกั โดยใชp้ower point  และของ
จริง  
5.แบ่งกลุ่มผูเ้รียน เตรียมวสัดุอุปกรณ์
งานใบตองและแกะสลกัใหส้ามารถใช้
งานได ้

 



 

 

6.ครูสรุปสาระสาํคญัและประเดน็
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
7. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
8. ใหผู้เ้รียนคน้ควา้ช้ินงานใบตองหรือ
แกะสลกัพร้อมเขียนภาพเคร่ืองมือท่ี
จาํเป็นตอ้งใชใ้นการประดิษฐช้ิ์นงาน
นั้น  กลุ่มละ 4 ช้ินงาน นาํเสนอผลงาน
ในสปัดาห์ต่อไป 
9.การเรียนการสอน ใชว้ิธีการบรรยาย 
สาธิต  ถาม-ตอบ  อภิปราย  กิจกรรม
กลุ่ม 
 

6 
 
 

บทท่ี 4  
-การทาํกระทงลอย 
-ขั้นตอนการเตรียมวสัดุ
อุปกรณ์ 
-การพบักลีบ 
-การประกอบช้ินงาน 
-การตกแต่งช้ินงาน 
 

- 
 

     6 
 

1.ทบทวนบทเรียน 
2.ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.นาํเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดประกอบการ
สาธิตขั้นตอนการทาํกระทงลอย 
5.แจกแผน่ภาพกระทงลอยแบบต่างๆ
ใหทุ้กกลุ่มพิจารณา 
6. ครูจบักลุ่มใหเ้ดก็เรียนอ่อน กบัเดก็
เรียนเก่งรวมปนกนั แจกใบตองใหแ้ต่
ละกลุ่มพิจารณาทาํกระทงลอย คนละ 1 
ช้ินงาน ส่งผลงานทา้ยชัว่โมง 
7.ครูสรุปสาระสาํคญัและประเดน็
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
8. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
9. มอบหมายงานใหผู้เ้รียนประดิษฐ์
กระทงลอยจากวสัดุรีไซเคิล คนละ 1 

 
 



 

 

ช้ินงาน ส่งผลงานพร้อมนาํเสนอขอ้มูล
หนา้ชั้นเรียนในสปัดาห์ต่อไป10.11 
10.การเรียนการสอน ใชว้ิธีการบรรยาย
ประกอบการสาธิต ถาม-ตอบ  อภิปราย 
ฝึกปฏิบติั  กิจกรรมกลุ่ม 
โดยบูรณาการกบัหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง 
หลกัความพอประมาณ 
 ผูเ้รียนจดัเตรียมและเลือกใช้
วสัดุอุปกรณ์อยา่งเหมาะสมต่อการ
ประดิษฐง์านใบตองและแกะสลกั 
หลกัความมีเหตุผล 
 ผูเ้รียนมีเหตุผลในการพิจารณา
เลือกรูปแบบและวสัดุท่ีนาํมาใชไ้ด้
เหมาะสมต่อการประดิษฐช้ิ์นงาน ช่วย
ใหเ้กิดการประหยดัค่าใชจ่้ายและไดน้าํ
วสัดุท่ีไม่ใชม้าทาํใหเ้กิดประโยชน์ได้
มาก เช่น กระทงลอยจากกระดาษท่ีใช้
แลว้ มาพบัเป็นกลีบดอกไมแ้ลว้
สามารถนาํไปลอยในเทศกาลได้
หลกัการมีภูมิคุ้มกนั 
 ผูเ้รียนมีการวางแผนก่อนท่ีจะ
ประดิษฐก์ระทงลอยรีไซเคิล  โดย
วางแผน เขียนแบบ เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบท่ี
เหมาะสมก่อนการประดิษฐ ์
 

7-9 
 

บทท่ี 5 การพบักลีบใบตอง
แบบต่างๆ 
-พบักลีบกหุลาบ 
-พบักลีบหกัคอมา้ 
-พบักลีบผเีส้ือ 
-พบักลีบเลบ็ครุฑ 

-    18 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.นาํเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 



 

 

-พบักลีบหมากเบง็ 
-พบักลีบบวัแบบต่างๆ 
-พบักลีบราชพฤกษ 
-พบักลีบเบญจมาศ 
-ถกัตะขาบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบกลางภาค 

4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัขั้นตอน
การพบักลีบต่างๆ 
5. ครูสาธิตการพบักลีบแบบต่างๆ 
6.ครูแจกวสัดุอุปกรณ์ใหผู้เ้รียนฝึกพบั
กลีบแบบต่างๆจากกระดาษเป็นกลุ่ม
แลว้ติดลงบนสมุดส่งผลงานทา้ยชัว่โมง  
7.ครูใหผู้เ้รียนฝึกพบักลีบต่างๆจาก
ใบตอง ตามขอ้กาํหนด นาํเสนอผลงาน
หนา้ชั้นเรียนเป็นกลุ่ม 
8.ครูสรุปสาระสาํคญัและประเดน็
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
9.มอบหมายงานใหผู้เ้รียนหาภาพถาด
จากใบตองมากลุ่มละ 1  แบบ เพื่อ
พิจารณาในการประดิษฐช้ิ์นงานคร้ัง
ต่อไป 
10. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
11.การเรียนการสอน ใชว้ิธีการบรรยาย 
ถาม-ตอบ  อภิปราย  สาธิต ฝึกปฏิบติั
กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 
สอบทฤษฎี-ปฏิบติั 

10-11 บทท่ี 6 การประดิษฐถ์าด
ใบตองแบบต่างๆ 
-การประดิษฐถ์าดใบตองกลีบ
กหุลาบ 
-การประดิษฐถ์าดใบตองกลีบ
เลบ็ครุฑ 
-การประดิษฐถ์าดใบตอง            
กลีบผเีส้ือ 
 
 

- 12 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.นาํเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดและสาธิตขั้นตอน
การประดิษฐถ์าดกลีบกหุลาบ ถาดกลีบ
เลบ็ครุฑ ถาดกลีบผเีส้ือ ตามขั้นตอน 
5. ครูใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการประดิษฐ์
ถาดแบบต่างๆ ตามท่ีกาํหนด เป็น
รายบุคคล ส่งผลงานสาํเร็จหนา้ชั้นเรียน 

 



 

 

6. ครูใหผู้เ้รียนสืบคน้ประโยชน์ของ
ถาดใบตองและการใชง้านบนัทึกขอ้มูล
ลงในCD และนาํเสนอผลงานหนา้ชั้น
เรียนในสปัดาห์ต่อไป 
7.ครูใหผู้เ้รียนศึกษาดูงานใบตองจาก
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในหมู่บา้น อาํเภอ
หรือจงัหวดัเพิม่เติมเป็นรายบุคคล 
8. ครูสรุปสาระสาํคญัและประเดน็
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
9. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
10.การเรียนการสอน ใชว้ิธีการบรรยาย 
สาธิต  ถาม-ตอบ  อภิปราย ศึกษาดูงาน
ฝึกปฏิบติังาน  กิจกรรมเป็นรายบุคคล
และกลุ่ม 
 

12-13 บทท่ี 7การแกะสลกัผกัเป็น
ดอกไม ้
-แกะหวัไชทา้วเป็นดอกข่า 
-แกะฟักทองเป็นดอกรักแรก 
-แกะแครอทเป็นดอกเยยี 
 

- 12 1.ทบทวนบทเรียน 
2. ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.นาํเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัขั้นตอน
การแกะผกัเป็นดอกไมช้นิดต่างๆ 
5.ครูสาธิตขั้นตอนการแกะผกัเป็น
ดอกไมช้นิดต่างๆตามขั้นตอน 
6.ครูใหผู้เ้รียนฝึกแกะสลกัผกัเป็น
ดอกไมช้นิดต่างๆ ตามขอ้กาํหนดชนิด
ละ 3 ช้ินงาน เป็นรายบุคคล ส่งผลงาน
ผลงานหนา้ชั้นเรียน 
7.ครูใหผู้เ้รียนเปรียบเทียบและ
ประเมินผลงานร่วมกนั 

 



 

 

8. ครูสรุปสาระสาํคญัและประเดน็
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
9. ครูใหผู้เ้รียนทาํแบบทดสอบหลงั
เรียน 
10. มอบหมายงานใหผู้เ้รียนฝึก
แกะสลกัผกัเพิม่เติมนอกเวลาเรียน 
11.การเรียนการสอน ใชว้ิธีการบรรยาย 
สาธิต   ถาม-ตอบ  อภิปราย  ฝึกปฏิบติั
กิจกรรมเป็นรายบุคคล 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 8การแกะสลกัผกัเป็นตวั
สตัว ์
-การเกลา 
-การแกะสลกัผกัเป็นตวันก 
ปลา  
-การประกอบช้ินงาน 
 
 

-  6 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.นาํเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดขั้นตอนการ
แกะสลกัผกัเป็นตวัสตัว ์
5.ครูใหผู้เ้รียนแต่ละคนเลือกแกะสลกั
เป็นนกหรือปลา คนละ  3 ช้ินงาน  
6. ครูสรุปสาระสาํคญัและประเดน็
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
7. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
8.การเรียนการสอน ใชว้ิธีการบรรยาย 
ประกอบการสาธิต  ถาม-ตอบ  
อภิปราย  ฝึกปฏิบติักิจกรรมเป็น
รายบุคคล 

 



 

 

 
 

15-16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 9 การแกะผลไมเ้ป็น
ดอกไม ้
-แกะสลกัแตงโมเป็นดอก
กหุลาบ 
-แกะสบัปะรดเป็นดอกบวั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-   12 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.นาํเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดขั้นตอนการ
แกะสลกัผลไมเ้ป็นดอกไม ้
5. สาธิตขั้นตอนการแกะสลกัแตงโม
เป็นดอกกหุลาบและแกะสบัปะรดเป็น
ดอกบวั 
5.ครูใหผู้เ้รียนแต่ละคนแกะสลกัผลไม้
เป็นดอกกหุลาบและดอกบวัเป็นกลุ่ม 
ส่งผลงานทา้ยชัว่โมง 
6.ครูใหผู้เ้รียนคดัเลือกผลงานเป็น
ตวัแทนกลุ่มอยา่งละ 1 ช้ินงาน ส่งผล
งานหนา้ชั้นเรียนและทุกคนใหค้ะแนน
โดยเปรียบเทียบผลงานสาํเร็จ  
7. ครูสรุปสาระสาํคญัและประเดน็
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
8. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
9.การเรียนการสอน ใชว้ิธีการบรรยาย 
สาธิตตามขั้นตอน  ถาม-ตอบ  อภิปราย  
ฝึกปฏิบติักิจกรรมเป็นรายบุคคลและ
กลุ่ม 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

17-18 บทท่ี 10 การคาํนวณตน้ทุนและ
กาํหนดราคา 
-การคิดคาํนวณงานใบตอง 
-การคิดคาํนวณงานแกะสลกัเป้ฯ
ช้ินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบปลายภาค 

- 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ทบทวนบทเรียน 
2.ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.นาํเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดในการคิดคาํนวณ
ตน้ทุนของงานใบตองและแกะสลกั
เป็นช้ินงานหรือเป็นผลงานสาํเร็จ 
5. สาธิตขั้นตอนการคิดคาํนวณ 
5.ครูใหผู้เ้รียนแต่ละคนฝึกคิดคาํนวณ
ตน้ทุนเป็นรายบุคคลส่งผลงานทา้ย
ชัว่โมง 
6.ครูเฉลยคาํตอบพร้อมใหผู้เ้รียน
แลกเปล่ียนกนัตรวจผลงานสาํเร็จ  
7. ครูสรุปสาระสาํคญัและประเดน็
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
8. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
9.การเรียนการสอน ใชว้ิธีการบรรยาย 
สาธิตตามขั้นตอน  ถาม-ตอบ  อภิปราย  
ฝึกปฏิบติักิจกรรมเป็นรายบุคคลและ
กลุ่ม 
สอบปฏิบติั จบัฉลากเป็นรายบุคคล 
 

 



 

 

 
 

 
5.2  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

วธีิการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที ่
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การ ประเมินผล 

 คุณธรรม  - จริยธรรม 
 

ตลอดภาคการศึกษา 
 
 

20% 
 
 

งานปฏิบติัระหวา่งภาค  ตลอดภาคการศึกษา 
 

40% 
 

สอบกลางภาค  สปัดาห์ท่ี 10 
 

 20% 
 

สอบปลายภาค 
 
 

สปัดาห์ท่ี 20 20% 

 
 

หมวดที ่ 6.  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.หนังสือ  และเอกสารประกอบการสอนหลกั 
1.1 เอกสารประกอบการเรียน วิชาใบตองและแกะสลกั 
 
2.หนังสือ  เอกสาร  และข้อมูลอ้างองิ  ทีสํ่าคญั 
         ขอ้มูลจากเอกสาร  ตาํราวิชาการ   นิตยสาร   วารสาร   อินเตอร์เน็ต    
อาภา   จงจิตต.์ การแกะสลกัผกัสดและผลไม้.กรุงเทพฯ :ทิพยว์ิสุทธ์ิ, 2534. 
ศกัรินทร์  หงส์รัตนาวรกิจ.ประยกุตง์านใบตองดอกไมส้ด 1. กรุงเทพฯ : วาดศิลป์,2551. 
 
 

 
 


