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๑๔๔ 

แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

รายวิชา  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน            รหัสวิชา อ ๒๒๑๐๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒                 
หน่วยการเรียนรู้     ผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น              กิจกรรม  บูรณาการ      
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๕          เรื่อง  Local  Product :  Khao Lam        เวลา ๑ ชั่วโมง  

------------------------------------------------------------------------------  

๑.  มาตรฐานการเรียนรู้  
ต ๑.๑   เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น  อย่างมี

เหตุผล 

๒.  ตัวช้ีวัด 
ต ๑.๑ ม.๒/๑  ปฏิบัติตามค าขอร้อง  ค าแนะน า  ค าชี้แจง และค าอธิบายง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน 
ต ๑.๑ ม.๒/๒  อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน   

๓.  สาระส าคัญ  
ข้าวหลาม  เป็นอาหารว่างของคนไทยที่พบในเกือบทุกท้องถิ่น และแต่ละท้องถิ่นจะท าข้าวหลามท่ีมี

ส่วนผสมและรสชาติที่แตกต่างกันตามบริบทของท้องถิ่น  จึงถือได้ว่าข้าวหลามเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีและถือเป็น
วัฒนธรรมความเป็นอยู่และภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น  ดังนั้นการท าความเข้าใจ  การตีความ และการแสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับการท าข้าวหลามจะท าให้ปฏิบัติตามค าอธิบาย และอ่านออกเสียงข้อความ 
ไดถู้กต้องตามหลักการอ่าน   

๔.  จุดประสงค์การเรียนรู้   
 ๑.  อ่านเรื่อง  Local  Product  :  Khao Lam  แล้วบอกรายละเอียดขั้นตอนการท าข้าวหลามได้   
 ๒.  อ่านออกเสียงค าศัพท์ ส านวน และประโยค เรื่อง  Local  Product  :  Khao Lam  ได้ถูกต้อง
ตามหลักการอ่าน    

๕.  สาระการเรียนรู้ 
ค าศัพท์  ส านวน  ประโยค  ข้อความเกี่ยวกับการท าข้าวหลามในท้องถิ่น  ดังนี้ 
๑)  Content   :  Local  Product  :  Khao Lam  (Rice Pudding Cooked In Bamboo)     
๒)  Vocabulary :  Khao Lam,  sticky rice,  ingredient,  bamboo,  pudding,  expect, 

content,  consist,  mixture, coconut,  milk, sugar, impression, stuff,  material, glutinous     
๓)  Culture   :  อาหารว่างในท้องถิ่น  คือ  ข้าวหลาม 

 
๖.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๗.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๑.  มีวินัย   
 ๒.  อยู่อย่างพอเพียง 
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๑๔๕ 

 ๓.  รักความเป็นไทย 

๘.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 ภาระงาน    - ใบงาน เรื่อง  Local  Product  :  Khao Lam  (อ่านเนื้อหา เรื่อง Local  Product  :  
Khao Lam  แล้วเขียนอธิบายวิธีท าข้าวหลามตามรูปภาพที่ก าหนด) 
       - ใบงาน เรื่อง  How to make fruit salad  (อ่านเนื้อหา เรื่อง How to make fruit 
salad แล้วจับคู่ค าตอบระหว่างรูปภาพและรายละเอียดการท า) 
       - ใบงาน เรื่อง  Exit Coupon  (เขียนสรุปความรู้ที่ได้รับและสรุปการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจมาใช้ในการท ากิจกรรมการเรียนรู้) 

๙.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (Presentation)  
 ๑.  ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนดูภาพข้าวหลามหลากหลายชนิด  พร้อมสนทนาเกี่ยวกับข้าว
หลามชนิดต่าง ๆ ที่พบในท้องถิ่นถึงส่วนประกอบ วิธีการท า รสชาติ ประเภทที่ชอบไม่ชอบอย่างไรคร่าวๆ เป็น
ภาษาไทย   
 ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Practice)    
 ๒.  ครูแจงจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนทราบแนวทางการเรียนรู้  
และสามารถวางแผนการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 ๓.  แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ ๔-๖  คน   แต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนที่มีความสามารถ
คละกันระหว่างนักเรียนเก่ง  ปานกลาง  และอ่อน  โดยดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษในภาคเรียน
ที่ผ่านมา  เพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มได้เรียนรู้และฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ช่วยเหลือพ่ึงพากันภายในกลุ่ม  ครูแนะน า
ให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มเลือกประธาน  เลขานุการ  และวางแผนการปฏิบัติกิจกรรมอย่างรอบคอบโดยแบ่ง
หน้าที่การท างานให้สมาชิกภายในกลุ่ม ตามความสามารถของแต่ละบุคคล 
 ๔.  นักเรียนแต่ละคนรับ ใบความรู้  เรื่อง  Local  Product  :  Khao Lam  แล้วให้นักเรียนอ่าน
ส ารวจเนื้อหาคร่าว ๆ และปรึกษากันภายในกลุ่ม เพ่ือให้คุ้นเคยกับเนื้อหา และเป็นแนวทางในการเรียนรู้   
  ๕.  ครูอ่านออกเสียงเนื้อเรื่องให้นักเรียนฟัง  จ านวน ๒ เที่ยว แล้วให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครู  
อีก  ๒  เที่ยว เพ่ือให้นักเรียนที่ฟังไม่ทัน หรือไม่ชัดเจน ได้ทบทวนฟังการออกเสียงให้ชัดเจนขึ้น 
 ๖.  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกอ่านออกเสียงเนื้อเรื่องร่วมกันภายในกลุ่มให้ถูกต้องคล่องแคล่ว 
ภายในเวลา ๕ นาที โดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ถ้ากลุ่มใดไม่มั่นใจ/ไม่สามารถออกเสียงได้ให้ปรึกษาครู  
ที่คอยสังเกตพฤติกรรมและให้ค าแนะน า ช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด   
 ๗.  ครูตรวจสอบการอ่านออกโดยสุ่มนักเรียนเป็นรายบุคคล  จ านวน  ๑-๒  คน  อ่านออกเสียง  ให้
ทุกคนในห้องเรียนฟัง  ครูและนักเรียนคนอ่ืน ๆ เสนอแนะเพ่ิมเติมในกรณีท่ีออกเสียงไม่ถูกต้อง  และนัดหมาย
ให้นักเรียนสอบอ่านออกเสียงกับครูนอกเวลาเรียน  เนื่องจากการอ่านเสียงต้องอ่านเป็นรายบุคคล  และใช้เวลา
ในการอ่านมาก 
 ๘.  นักเรียนแต่ละคนรับใบงาน  เรื่อง Local  Product  :  Khao Lam  และตอบค าถามโดยครู
ก าหนดเวลาในการท ากิจกรรมไม่เกิน  ๑๕  นาที  เพ่ือให้นักเรียนในกลุ่มร่วมกันวางแผนท ากิจกรรม และแบ่ง
หน้าที่ในการศึกษาเนื้อหา  และตอบค าถามตามความถนัดของแต่ละบุคคล   และให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมใน
การท างาน  ซึ่งสมาชิกในกลุ่มร่วมกันศึกษาความหมายของค าศัพท์ จาก Dictionary หรือปรึกษาครู   อ่านท า
ความเข้าใจในเนื้อหา เรื่อง Local  Product  :  Khao Lam  อย่างละเอียดและรอบคอบ  อภิปรายท าความ
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๑๔๖ 

เข้าใจร่วมกัน  แล้วเขียนบรรยายวิธีท าข้าวหลามตามรูปภาพที่ก าหนดทุกคน  พร้อมเตรียมความพร้อมให้
ตัวแทนกลุ่มเตรียมน าเสนอค าตอบให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ครูก าหนดให้ 

๙.  แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอค าตอบโดยการเขียนค าตอบบนกระดานด าหน้าชั้นเรียน 
 ๑๐.  ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบค าตอบพร้อมกัน  ครูชื่นชมค าตอบที่ถูกต้อง  และช่วยกัน
เสนอแนะเพ่ิมเติมในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์  โดยเขียนค าตอบที่ถูกต้องให้นักเรียนได้ศึกษาเป็นแนวทางปรับปรุง
แก้ไขบนกระดานด า 
 ๑๑.  แต่ละกลุ่มร่วมกันแก้ไขค าตอบของตนเองให้สมบูรณ์  แล้วน าเสนอติดไว้ที่ป้ายนิเทศในห้องเรียน
เพ่ือรับการประเมิน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นตัวอย่างแนวทางการศึกษาในครั้งต่อไป  
 ขั้นสรุปการเรียนรู้ (Production)     

๑๒.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ ความส าคัญ  ส่วนประกอบ  และข้ันตอน 
การท าข้าวหลามในท้องถิ่นรวมทั้งประโยชน์และคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ประโยชน์และคุณค่าของการ
ท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะตลอดจนการน าหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนรู้ 
โดยครูสุ่มถามนักเรียนและร่วมเสนอแนะความคิดเห็นคร่าวๆ ดังค าถามต่อไปนี้  

๑. What did you learn from this unit?  (นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้)  
๒. What part of this unit did you like most? Why? (ตอนใดที่นักเรียนชอบมากท่ีสุดเพราะ

อะไร) 
๓. What part of this unit didn’t you like most?  Why?  (ตอนใดที่นักเรียนไม่ชอบที่สุดเพราะ

อะไร) 
 ๔. What would you like to do more to improve your English?  (คุณอยากท าอะไรเพิ่มเติม 
เพ่ือพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณ)           

๕. How do you use Sufficiency Economy in this unit?  (คุณใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการเรียนรู้เรื่องนี้อย่างไร)  เช่น 

- นักเรียนแบ่งเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้/ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละขั้นตอนได้
เหมาะสมหรือไม่ (ความพอประมาณ)  

- นักเรียนแบ่งหน้าที่การท างานภายในกลุ่มได้เหมาะสมกับความสามารถของสมาชิกแต่ละคนหรือไม่  
(ความพอประมาณ) 

- นักเรียนใช้วัสดุ-อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้อย่างประหยัดและคุ้มค่าหรือไม่  (ความพอประมาณ) 
- ท าไมนักเรียนต้องแบ่งเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมในแต่ละข้ันตอน 

(ความมีเหตุผล)  
- ท าไมนักเรียนต้องแบ่งหน้าที่การท างานภายในกลุ่มให้เหมาะสมกับความสามารถของสมาชิก 

แต่ละคน (ความมีเหตุผล) 
- ท าไมนักเรียนต้องใช้วัสดุ-อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้อย่างประหยัดและคุ้มค่า (ความมีเหตุผล) 
- การวางแผนการท างานมีความส าคัญหรือไม่ อย่างไร  (การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 
- นักเรียนวางแผนการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ส าเร็จ (การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 
- การเรียนรู้เรื่อง Survey around school. ให้ส าเร็จ นักเรียนต้องใช้ความรู้อะไรบ้าง  (ความรู้) 
- การเรียนรู้เรื่อง Survey around school. ให้ส าเร็จ นักเรียนต้องใช้คุณธรรมอะไรบ้าง  (คุณธรรม) 

 ๑๓. นักเรียนทุกคนรับใบงาน เรื่อง Exit Coupon เพ่ือสรุปความรู้ที่ได้รับและสรุปการน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท ากิจกรรมการเรียนรู้  
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 ๑๔.  นักเรียนแต่ละคนรับใบงาน เรื่อง  How to make fruit salad. เพ่ือไปศึกษาและท าเป็น
การบ้านพร้อมนัดหมายส่งในการเรียนชั่วโมงต่อไป 
 ๑๕.  ครูมอบหมายภาระงานให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเภท  ลักษณะ  
ส่วนประกอบ  รสชาติ  และวิธีการท าข้าวหลามในท้องถิ่นที่นักเรียนชอบมากลุ่มละ  ๑ ชนิด โดยไปศึกษาจาก
ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนของตน พร้อมเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการท าชิ้นงานการเขียนแนะน าข้าวหลามใน
ท้องถิ่นมาท าชิ้นงานในชั่วโมงต่อไป  โดยครูชี้แจงองค์องค์ประกอบของชิ้นงานและข้อตกลงร่วมกันดังต่อไปนี้ 
 -  เลือกใช้วัสดุเพ่ือท าชิ้นงานที่เหมาะสม ประหยัด คุ้มค่า หาง่ายในท้องถิ่น และน ามาในปริมาณ
ตามความจ าเป็น      
 -   ขนาดของชิ้นงาน  ๑๐ X ๑๒ นิ้ว    
 -   ออกแบบน าเสนอสัมพันธ์กับการสื่อความหมาย  น่าสนใจ  
 -   ระเวลาในการท าไม่เกิน  ๓๐ นาท ี
 -  เขียนอธิบาย / บรรยายได้ถูกต้อง  สื่อความหมายได้อย่างชัดเจน ในปริมาณท่ีเหมาะสม  
คือในวงค าศัพท์ไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  ค า  หรือประโยคไม่น้อยกว่า  ๒๐  ประโยค 
 -  ให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมในการท างานร่วมกัน 
เพ่ือให้นักเรียนได้วางแผน  และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการสืบค้นข้อมูล  เตรียมวัสดุอุปกรณ์มาให้พร้อม 
ส าหรับการท าชิ้นงานในชั้วโมงต่อไป 

๑๐.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
ส่ือ ๑.  รูปภาพข้าวหลามในท้องถิ่น 
 ๒.  ใบความรู้ เรื่อง Local  Product  :  Khao Lam   
 ๓.  ใบงาน เรื่อง  Local  Product  :  Khao Lam   
 ๔.  ใบงาน เรื่อง  How to make fruit salad 
 ๕.  ใบงาน เรื่อง  Exit Coupon 
แหล่งเรียนรู้   ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการท าข้าวหลาม 

๑๑.  การวัดผลและประเมินผล 
 

รายการวัดและประเมินผล วิธีการ  เครื่องมอื  เกณฑ์การประเมิน 
๑.อ่านเรื่อง Local Product:  
Khao Lam   แล้วบอก
รายละเอียดขั้นตอนการท า
ข้าวหลามได้  
๒. อ่านออกเสียงค าศัพท์ 
ส านวน และประโยค เรื่อง  
Local  Product  :   
Khao Lam  ได้ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน    
 

- ตรวจใบงาน ตอบถูกได้ 
๑ ตอบผิด ได้ ๐ / ข้อ  
 
 
-ประเมินการอ่านออก
เสียง 
 
 
 
  

- ใบงาน เรื่อง 
Local Product :  
Khao Lam   
 
-แบบประเมิน 
การอ่านออกเสียง 
 
 
 
  

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐  ขึ้นไป 
ผ่านระดับคุณภาพ ดี  ขึ้นไป 
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๑๔๘ 

ค าแนะน า  :  ให้นักเรียนดูภาพและสนทนาเกี่ยวกับข้าวหลามชนิดต่าง ๆ ที่พบในท้องถิ่นถึงส่วนประกอบ 
วิธีการท า รสชาติ ประเภทที่ชอบไม่ชอบอย่างไรเป็นภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Local  product : Khao Lam 
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๑๔๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thai Sticky Rice In Bamboo / Rice Pudding Cooked In Bamboo 

Sticky rice is an ingredient in many Thai food dishes. From the spicy papaya salad which  

is eaten with sticky rice to various sweet dishes that include sticky rice, this ingredient has remained 

popular until today.  

The above picture shows the famous Khao Lam sticky rice pudding dish. To put it simply, 

the sticky rice in bamboo Thai food dish consists of a mixture that is put into the bamboo stick. 

The bamboo is then cooked for several hours. The ingredients in the mixture used to make this 

Thai rice pudding are sticky rice, coconut milk and sugar. Many people are under the impression 

that the sticky rice and other ingredients are cooked and then fed into the bamboo, the fact is that 

the bamboo is cooked after filling the mixture in the stick. The stuffed material that you see at the 

tip of the bamboo stick in the image are folded banana plant leaves. This helps keep the contents 

within the bamboo stick as the rice pudding is cooked in the bamboo. If you are wondering why the 

bamboo appears so clean and neat even after being cooked for several hours, the reason is simple. 

The vendor strips the bamboo stick of the top burnt layer, this leaves the white portion exposed 

and gives the bamboo a clean look. 

   

 

 

 

 

 

ใบความรู้ เร่ือง   Local   Product   :  Khao  Lam 

 

 

 

 

Khao  Lam 
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๑๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directions : Read about Local  Product  :  Khao Lam  . After reading, look at the pictures and write 

how  to make Khao Lam.   

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

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

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

  
       
  
      
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name……………………………………………………........................  No……….  Class……………. 

ใบงาน  เร่ือง  Local  Product  :  Khao Lam      
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๑๕๑ 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

ใบงาน เร่ือง  How to make  fruit  salad.    

 Directions : Read about how to make fruit salad.     

 Ingredients 
 

๑.  ๑/๒  cup sugar 
๒.  ๒  cups cold water 
๓.  mangoes, strawberries, oranges 
 Recipe 

 
First add the sugar to the water. Second boil the water and sugar to make  

a syrup. Third  wash the fruits. Fourth  peel and slice the fruits.  Fifth  when the syrup  
is cold, pour it over the fruits. Finally serve with fresh cream or ice cream. 

 Directions : Match these pictures with the descriptions below.   

                                              

 

 

 

 

 

 

 

…………. ๑. Peel and slice the fruits. 
…………. ๒. Add the sugar to the water. 
…………. ๓. The syrup is cold, pour it over the fruits. 
............. ๔. Serve with fresh cream or ice cream. 
............. ๕. Wash the fruits. 
............. ๖. Boil the water and sugar to make a syrup. 

  
 

How  to  make  fruit  salad 

 

 

a 

 

b 

 

c 

 

d 

 

e 

 

f 

Name……………………………………………………................ No……….  Class……………. 
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๑๕๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตอนที่ ๑   

 

 

๑. What did you learn from this unit?  (นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้)  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
๒. What part of  this unit did you like most? Why? (ตอนใดที่นักเรียนชอบมากที่สุดเพราะอะไร) 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
๓. What part of this unit didn’t you like most?  Why?  (ตอนใดที่นักเรียนไม่ชอบที่สุดเพราะอะไร) 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
๔. What would you like to do more to improve your English?  (คุณอยากท าอะไรเพิ่มเติม 
เพ่ือพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณ)           
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
      

  
       
  
      
       
 

Name……………………………………………………............................  No……….  Class……………. 

ใบงาน  เร่ือง  Exit Coupon      

 

หน่วยการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น  กิจกรรม บูรณาการ  เรื่อง Local  Product :  Khao Lam 
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๑๕๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลย  ใบงานเร่ือง  Local  Product  :  Khao Lam      

 
 

 
 

ตอนที่ ๒   
How do you use Sufficiency Economy in this unit?  (คุณใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการเรียนรู้เรื่องนี้อย่างไร) 
๑.  นักเรียนแบ่งเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้/ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละข้ันตอนได้
เหมาะสมหรือไม่ (ความพอประมาณ) 
____________________________________________________________________________ 
๒.  นักเรียนแบ่งหน้าที่การท างานภายในกลุ่มได้เหมาะสมกับความสามารถของสมาชิกแต่ละคนหรือไม่  
(ความพอประมาณ) 
____________________________________________________________________________ 
๓.  นักเรียนใช้วัสด-ุอุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้อย่างประหยัดและคุ้มค่าหรือไม่  (ความพอประมาณ) 
____________________________________________________________________________ 
๔.  ท าไมนักเรียนต้องแบ่งเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมในแต่ละข้ันตอน 
(ความมีเหตุผล) 
____________________________________________________________________________ 
๕.  ท าไมนักเรียนต้องแบ่งหน้าที่การท างานภายในกลุ่มให้เหมาะสมกับความสามารถของสมาชิกแต่ละคน 
(ความมีเหตุผล) 
____________________________________________________________________________ 
๖.  ท าไมนักเรียนต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้อย่างประหยัดและคุ้มค่า (ความมีเหตุผล) 
____________________________________________________________________________ 
๗.  การวางแผนการท างานมีความส าคัญหรือไม่ อย่างไร  (การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 
____________________________________________________________________________ 
๘.  นักเรียนวางแผนการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ส าเร็จ (การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 
____________________________________________________________________________ 
๙.  การเรียนรู้เรื่อง Local  Product :  Khao Lam ให้ส าเร็จ นักเรียนต้องใช้ความรู้อะไรบ้าง  (ความรู้) 
____________________________________________________________________________ 
๑๐.  การเรียนรู้เรื่อง Local  Product : Khao Lam ให้ส าเร็จนักเรียนต้องใช้คุณธรรมอะไรบ้าง (คุณธรรม) 
____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
   เงื่อนไขความรู้  ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
   เงื่อนไขคุณธรรม _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
  
      

  

หน่วยการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น  กิจกรรม บูรณาการ  เรื่อง Local  Product :  Khao Lam 

 

Name…………………………………………………….........................  No……….  Class……………. 
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๑๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

แผนการจัดการเรียน 

 

 

 

 

 

Directions : Read about Local  Product  :  Khao Lam  . After reading, look at the pictures and write 

how  to make Khao Lam.   

                   

 

…The ingredients in the mixture used to make this Thai rice 

pudding are sticky rice, coconut milk and sugar.…   

 

 

…Fed the ingredients into the bamboo.… 

 
      
       

     …Cooked the coconut milk and sugar.… 

 
 
       
 

      

…Fed the coconut milk into the bamboo.… 

 
  
 

     …The stuffed material that you see at the tip of the bamboo 

stick in the image are folded banana plant leaves.… 

 
      
  

     …Being cooked for several hours. … 

      
  

       

      …The vendor strips the bamboo stick of the top burnt layer, 

this leaves the white portion exposed and gives the bamboo 

a clean look. … 
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๑๕๕ 

รู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

รายวิชา  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน            รหัสวิชา อ ๒๒๑๐๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒                 
หน่วยการเรียนรู้     ผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น              กิจกรรม  บูรณาการ      
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๖     เรื่อง  How to make Khao Lam in local       เวลา ๑ ชั่วโมง  

------------------------------------------------------------------------------  

๑.  มาตรฐานการเรียนรู้  
ต ๑.๒   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  แสดงความรู้สึกและความ

คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.  ตัวช้ีวัด 
ต ๑.๒ ม.๒/๔  พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง

หรืออ่านอย่างเหมาะสม 

๓.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด  
ข้าวหลาม  เป็นอาหารว่างของคนไทยที่พบในเกือบทุกท้องถิ่น และแต่ละท้องถิ่นจะท าข้าวหลามท่ีมี

ส่วนผสมและรสชาติที่แตกต่างกันตามบริบทของท้องถิ่น  จึงถือได้ว่าข้าวหลามเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีและถือเป็น
วัฒนธรรมความเป็นอยู่และภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น  ดังนั้นการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับการท าข้าวหลามจะท าให้พูดและเขียนเพ่ือให้ข้อมูล บรรยาย และ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม 

๔.  จุดประสงค์การเรียนรู้  
 ๑.  บอกรายละเอียดการท าข้าวหลามในท้องถิ่นได้ 
 ๒.  เขียนรายละเอียดการท าข้าวหลามในท้องถิ่นได้ 
 ๓.  พูดน าเสนอเพ่ือแนะน าข้าวหลามในท้องถิ่นได้  
 ๔.  ท างานกลุ่มร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 ๕.  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง และเห็นคุณค่าและใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารในสถานการณ์ 
ที่ก าหนดได้อย่างเหมาะสม 

๕.  สาระการเรียนรู้ 
ค าศัพท์  ส านวน  ประโยค  ข้อความเกี่ยวกับการท าข้าวหลามในท้องถิ่น  ดังนี้ 
๑)  Content   :  Local  Product  :  Khao Lam  (Rice Pudding Cooked In Bamboo)     
๒)  Vocabulary :  Khao Lam,  sticky rice,  ingredient,  bamboo,  pudding,  expect, 

content,  consist,  mixture, coconut,  milk, sugar, impression, stuff,  material, glutinous     
๓)  Culture   :  อาหารว่างในท้องถิ่น  คือ  ข้าวหลาม 
ค าศัพท์  ส านวน  ประโยค  ข้อความเกี่ยวกับการท าสลัดผลไม ้ดังนี้ 
๑)  Content   :  How to make fruit salad      
๒)  Vocabulary :  Fruit salad, add, boil, wash, peel, slice, pour, serve   



ร่างส าหรับทดลองใช้เท่าน้ัน  ขอสงวนสิทธิ์โดยคณะท างานบูรณาการฯ ศธ. ในการน าไปใช้ เพื่อการอื่นใดในการน าไปใช้ เพื่อการอื่นใด 

 

๑๕๖ 

๓)  Structure  :  Connective words :  first,  second, third,  fourth,  next, then, finally  

๖.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

๗.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๑.  มีวินัย   
 ๒.  ใฝ่เรียนรู ้
 ๓.  อยู่อย่างพอเพียง 
 ๔.  รักความเป็นไทย 

๘.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 ชิ้นงาน    -  ชิ้นงานการเขียนแนะน าข้าวหลามในท้องถิ่น 
 ภาระงาน  -  ออกแบบและท าชิ้นงานการเขียนแนะน าข้าวหลามในท้องถิ่น   
     -  พูดน าเสนอเพ่ือแนะน าข้าวหลามในท้องถิ่น 
     -  เขียน Exit Coupon (เขียนสรุปความรู้ที่ได้รับและสรุปการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
มาใช้ในการท ากิจกรรมการเรียนรู้) 

๙.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Presentation) 

๑. ครทูบทวนภาระงานที่มอบหมายให้นักเรียนไปท าเป็นการบ้านในใบงาน เรื่อง  How to make 
fruit salad  ดังนี้   

    - ให้ตัวแทนกลุ่มที่อาสาน าเสนอค าตอบหน้าชั้นเรียน 
    - ครูและนักเรียนคนอ่ืน ๆ ร่วมกันตรวจสอบค าตอบ  และเสนอแนะเพ่ิมเติมในค าตอบที่ยังไม่

ถูกต้อง 
         - นักเรียนฟังการอ่านออกเสียงของเนื้อเรื่องจากครู ๑ เที่ยว แล้วให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครู  
๑ เที่ยว  หลังจากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกันทั้งห้อง  ๑ เที่ยว 
     - ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหาร  เช่น  add, boil, wash, 
peel, slice, pour, serve  และตัวเชื่อมที่ใช้ในการบอกล าดับขั้น (connective words)  เช่น  first,  
second, third,  fourth,  next, then, finally  
     - นักเรียนน าใบงาน เรื่อง  How to make fruit salad ติดไว้ที่ป้ายนิเทศในห้องเรียนเพ่ือรอรับ
การประเมิน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นตัวอย่างแนวทางการศึกษาเพ่ือท าชิ้นงานต่อไป 

๒. ครูทบทวนภาระงานที่มอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาข้อมูลการท าข้าวหลามในท้องถิ่น จาก 
ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน  และเตรียมวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือท าชิ้นงานเขียนแนะน าข้าวหลามในท้องถิ่น 
 ขั้นการจัดการเรียนรู้ (Practice)   
 ๓. ครูแจง้จุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนทราบแนวทางการเรียนรู้  และ
สามารถวางแผนการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดคือการท าชิ้นงานเขียนแนะน าข้าวหลามในท้องถิ่น
และพูดน าเสนอ  

๔. นักเรียนกลุ่มเดิมสมาชิกในกลุ่มเลือกประธาน  เลขานุการใหม่เพ่ือให้ทุกคนไดม้ีโอกาสฝึกการเป็น 
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ผู้น าผู้ตาม  และแบ่งหน้าที่การท างานภายในกลุ่ม เพ่ือให้นักเรียนได้ท างานกลุ่มอย่างทั่วถึง และเหมาะสมกับ
ความสามารถของแต่ละบุคคล 
 ๕. ตัวแทนกลุ่มรับใบงาน เรื่อง How to make Khao Lam in local แล้ว ร่วมกันวางแผน ออกแบบ  
และท าชิ้นงานการเขียนแนะน าข้าวหลามในท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษ  ซึ่งครูได้ชี้แจงภาระงานให้นักเรียนไป
ศึกษาข้อมูล  และเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์ในการท าชิ้นงานมาล่วงหน้า  โดยมีรายละเอียดค าชี้แจงในใบงาน  เรื่อง  
How to make Khao Lam in local   ดังต่อไปนี้  
 -  เลือกใช้วัสดุเพ่ือท าชิ้นงานที่เหมาะสม ประหยัด คุ้มค่า หาง่ายในท้องถิ่น และน ามาในปริมาณ
ตามความจ าเป็น      
 -   ขนาดของชิ้นงาน  ๑๐ X ๑๒ นิ้ว    
 -   ออกแบบน าเสนอสัมพันธ์กับการสื่อความหมาย น่าสนใจ  
 -   ระยะเวลาในการท าชิ้นงานไม่เกิน  ๓๐ นาที 
 -  เขียนอธิบาย / บรรยายได้ถกูต้อง  สื่อความหมายได้อย่างชัดเจน ในปริมาณท่ีเหมาะสม  
คือในวงค าศัพท์ไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  ค า  หรือประโยคไม่น้อยกว่า  ๒๐  ประโยค 
 -  ให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนและท างานร่วมกันและเตรียมตัวแทนกลุ่มพูด
น าเสนอข้าวหลามในท้องถิ่นหน้าชั้นเรียน  โดยใช้เวลา ไม่เกิน  ๓ นาที   
ในระหว่างการท างานนักเรียนสามารถศึกษาค าศัพท์  ประโยคที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางการเขียนได้จากใบ
ความรู้ที่เรียนมาแล้ว  หรือศึกษาผลงานนักเรียนที่ผ่านมาซึ่งน าเสนอไว้เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ป้ายนิเทศในชั้น
เรียน  และครูคอยสังเกตพฤติกรรม  และให้ค าแนะน าแก่นักเรียนอย่างใกล้ชิด 
 ๖. ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลงานกลุ่มหน้าชั้นเรียน  โดยการโชว์ชิ้นงานและพูดแนะน ารายละเอียดใน
ชิ้นงาน      
 ๗. ครูและนักเรียนกลุ่มอ่ืนๆ ร่วมกันสอบถามในข้อสงสัย  หรือเสนอความคิดเห็น  เสนอแนะ
ข้อบกพร่องให้สมบูรณ์    
 ๘. แต่ละกลุ่มร่วมกันตรวจสอบและแก้ไขผลงานการเขียนของกลุ่มให้ถูกต้องและสมบูรณ์แล้วติดไว้ที่
ป้ายนิเทศในชั้นเรียนเพ่ือรับการประเมินและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 ขั้นสรุปการเรียนรู้ (Production)    
 ๙. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับ  และวิเคราะห์การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการท าชิ้นงานของกลุ่ม  ตั้งแต่การเตรียมข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์มาล่วงหน้า  การมอบหมายภาระงาน
ให้สมาชิกแต่ละคน  การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสม การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์มาท าชิ้นงานให้พอเพียงกับความ
จ าเป็นในการใช้จริง วางแผนการท างานได้พอดีกับเวลา  และท าชิ้นงานที่ได้ถูกต้อง เหมาะสม  โดยครูสุ่มถาม
นักเรียนและร่วมเสนอแนะความคิดเห็นคร่าวๆ ดังค าถามต่อไปนี้  

๑. What did you learn from this unit?  (นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้)  
๒. What part of this unit did you like most? Why? (ตอนใดที่นักเรียนชอบมากท่ีสุดเพราะ

อะไร) 
๓. What part of this unit didn’t you like most?  Why?  (ตอนใดที่นักเรียนไม่ชอบที่สุดเพราะ

อะไร) 
 ๔. What would you like to do more to improve your English?  (คุณอยากท าอะไรเพิ่มเติม 
เพ่ือพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณ)           
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๑๕๘ 

๕. How do you use Sufficiency Economy in this unit?  (คุณใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการเรียนรู้เรื่องนี้อย่างไร)  เช่น 

- นักเรียนแบ่งเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้/ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละขั้นตอนได้
เหมาะสมหรือไม่ (ความพอประมาณ)  

- นักเรียนแบ่งหน้าที่การท างานภายในกลุ่มได้เหมาะสมกับความสามารถของสมาชิกแต่ละคนหรือไม่  
(ความพอประมาณ) 

- นักเรียนใช้วัสดุ-อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้อย่างประหยัดและคุ้มค่าหรือไม่  (ความพอประมาณ) 
- ท าไมนักเรียนต้องแบ่งเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมในแต่ละข้ันตอน 

(ความมีเหตุผล)  
- ท าไมนักเรียนต้องแบ่งหน้าที่การท างานภายในกลุ่มให้เหมาะสมกับความสามารถของสมาชิก 

แต่ละคน (ความมีเหตุผล) 
- ท าไมนักเรียนต้องใช้วัสดุ-อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้อย่างประหยัดและคุ้มค่า (ความมีเหตุผล) 
- การวางแผนการท างานมีความส าคัญหรือไม่ อย่างไร  (การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 
- นักเรียนวางแผนการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ส าเร็จ (การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 
- การเรียนรู้เรื่อง Survey around school. ให้ส าเร็จ นักเรียนต้องใช้ความรู้อะไรบ้าง  (ความรู้) 
- การเรียนรู้เรื่อง Survey around school. ให้ส าเร็จ นักเรียนต้องใช้คุณธรรมอะไรบ้าง  (คุณธรรม) 

 ๑๐. นักเรียนทุกคนรับใบงาน เรื่อง Exit Coupon เพ่ือสรุปความรู้ที่ได้รับและสรุปการน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท ากิจกรรมการเรียนรู้  

๑๐.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
ส่ือ   ๑.  ใบงาน เรื่อง  How to make  fruit  salad.   

๒.  ใบงาน เรื่อง  How to make Khao  Lam in local  
๓.  ใบงาน เรื่อง  Exit Coupon        

แหล่งเรียนรู้    ภูมิปัญญาในท้องถิ่นเก่ียวกับการท าข้าวหลาม 
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๑๑.  การวัดผลและประเมินผล 
 

รายการวัดและประเมินผล วิธีการ  เครื่องมือ  เกณฑ์การประเมิน 
๑. บอกรายละเอียดการท า
ข้าวหลามในท้องถิ่นได้ 
๒. เขียนรายละเอียดการท า
ข้าวหลามในท้องถิ่นได้ 
๓. พูดน าเสนอเพ่ือแนะน า
ข้าวหลามในท้องถิ่นได้  
๔. ท างานกลุ่มร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 
๕. มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง และเห็นคุณค่าและ
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสาร 
ในสถานการณ์ท่ีก าหนด 
ไดอ้ย่างเหมาะสม 

-ประเมินชิ้นงาน 
 
-ประเมินชิ้นงาน 
 
-ประเมินการพูดน าเสนอ 
 
-ประเมินการท างานกลุ่ม 
 
-ประเมินค่านิยม 
อันพึงประสงค์ 
 

-แบบประเมิน
ชิ้นงาน 
-แบบประเมิน
ชิ้นงาน 
-แบบประเมิน 
การพูดน าเสนอ 
-แบบประเมินการ
ท างานกลุ่ม 
-แบบประเมิน
ค่านิยม 
อันพึงประสงค์ 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐  ขึ้นไป 
ผ่านระดับคุณภาพ ดี  ขึ้นไป 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ร่างส าหรับทดลองใช้เท่าน้ัน  ขอสงวนสิทธิ์โดยคณะท างานบูรณาการฯ ศธ. ในการน าไปใช้ เพื่อการอื่นใดในการน าไปใช้ เพื่อการอื่นใด 

 

๑๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงาน  เร่ือง  How to make Khao Lam in local 

 

  

   

                         

 

  

 

  

 ๑.  ขนาดของชิ้นงานไม่ต ่ากว่า  ๑๐ X ๑๒ นิ้ว  

 ๒.  ให้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการท่าชิ้นงานที มีในท้อถิ น  โดยค่านึงถึงความประหยัด  

คุ้มค่า  และเหมาะสมกับงาน  

 

             ๑.  ให้นักเรียนท่างานเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ ๔-๖  คน  ตามกลุ่มเดิมของการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้เรื อง  Local  Product :  Khao  Lam   ให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผน  การ

ออกแบบ  และแบ่งหน้าที การท่างานอย่างทั วถึงและเหมาะสมกับความสามารถของแต่ละบุคคล  

 ๒.  ให้แต่ละกลุ่มเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที มีในท้องถิ นมาท่าชิ้นงานตามความจ่าเป็นเพียงพอ

กับการใช้งาน  เหมาะสมกับงาน  ประหยัด คุ้มค่า   

 ๓.  ใช้ภาษาอังกฤษส่าเนอข้อมูลข้าวหลามในท้องถิ น  โดยเขียนค่า ประโยคได้ถูกต้อง  สื อ

ความหมายได้อย่างชัดเจน  ในปริมาณที เหมาะสม คือในวงค่าศัพท์ไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  ค่า  หรือ

ประโยคไม่น้อยกว่า  ๒๐  ประโยค   
 ๔.  ออกแบบชิ้นงานให้เหมาะสม  สวยงาม  สื อความหมายได้ชัดเจน 

 ๕.  ใช้เวลาในการท่าชิ้นงานได้เหมาะสมกับเวลาที ก่าหนดให้  ภายใน  ๓๐ นาที 

 ๖.  แต่ละกลุ่มเตรียมความพร้อมให้ตัวแทนกลุ่ม และส่งตัวแทนกลุ่มพูดน่าเสนอข้าวหลาม

ในท้องถิ นหน้าชั้นเรียน  โดยใช้เวลา ไม่เกิน  ๓ นาที ต่อกลุ่ม 

    
   

 

ค ำชี้แจง 

                                 

ค ำแนะน ำ  

 

ชิ้นงำน กำรเขียนแนะน ำข้ำวหลำมในท้องถิ่น 

 

รายละเอียดของชิ้นงาน 

ภำระงำน 

 



ร่างส าหรับทดลองใช้เท่าน้ัน  ขอสงวนสิทธิ์โดยคณะท างานบูรณาการฯ ศธ. ในการน าไปใช้ เพื่อการอื่นใดในการน าไปใช้ เพื่อการอื่นใด 

 

๑๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตอนที่ ๑   

๑. What did you learn from this unit?  (นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้)  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
๒. What part of  this unit did you like most? Why? (ตอนใดที่นักเรียนชอบมากที่สุดเพราะอะไร) 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
๓. What part of this unit didn’t you like most?  Why?  (ตอนใดที่นักเรียนไม่ชอบที่สุดเพราะอะไร) 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
๔. What would you like to do more to improve your English?  (คุณอยากท าอะไรเพิ่มเติม 
เพ่ือพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณ)           
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
  
      

  
       
  
      
       
 

Name……………………………………………………............................  No……….  Class……………. 

ใบงาน  เร่ือง  Exit Coupon      

 

หน่วยการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น กิจกรรมบูรณาการ เรื่อง How to make Khao Lam in local   



ร่างส าหรับทดลองใช้เท่าน้ัน  ขอสงวนสิทธิ์โดยคณะท างานบูรณาการฯ ศธ. ในการน าไปใช้ เพื่อการอื่นใดในการน าไปใช้ เพื่อการอื่นใด 

 

๑๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ตอนที่ ๒   
How do you use Sufficiency Economy in this unit?  (คุณใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการเรียนรู้เรื่องนี้อย่างไร) 
๑.  นักเรียนแบ่งเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้/ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละข้ันตอนได้
เหมาะสมหรือไม่ (ความพอประมาณ) 
____________________________________________________________________________ 
๒.  นักเรียนแบ่งหน้าที่การท างานภายในกลุ่มได้เหมาะสมกับความสามารถของสมาชิกแต่ละคนหรือไม่  
(ความพอประมาณ) 
____________________________________________________________________________ 
๓.  นักเรียนใช้วัสด-ุอุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้อย่างประหยัดและคุ้มค่าหรือไม่  (ความพอประมาณ) 
____________________________________________________________________________ 
๔.  ท าไมนักเรียนต้องแบ่งเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมในแต่ละข้ันตอน 
(ความมีเหตุผล) 
____________________________________________________________________________ 
๕.  ท าไมนักเรียนต้องแบ่งหน้าที่การท างานภายในกลุ่มให้เหมาะสมกับความสามารถของสมาชิกแต่ละคน 
(ความมีเหตุผล) 
____________________________________________________________________________ 
๖.  ท าไมนักเรียนต้องใช้วัสดุที่หาง่ายและมีในท้องถิ่นมาท าชิ้นงาน (ความมีเหตุผล) 
____________________________________________________________________________ 
๗.  การวางแผนการท างานมีความส าคัญหรือไม่ อย่างไร  (การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 
____________________________________________________________________________ 
๘.  นักเรียนวางแผนการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ส าเร็จ (การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 
____________________________________________________________________________ 
๙.  การเรียนรู้เรื่อง How to make Khao Lam in local ให้ส าเร็จ นักเรียนต้องใช้ความรู้อะไรบ้าง (ความรู้) 
____________________________________________________________________________ 
๑๐.  การเรียนรู้เรื่อง How to make Khao Lam in local ให้ส าเร็จนักเรียนต้องใช้คุณธรรมอะไรบ้าง 
(คุณธรรม)____________________________________________________________________ 
 
 
  
      

  
    
 
    
  
      
       
 

Name……………………………………………………............................  No……….  Class……………. 

หน่วยการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น กิจกรรมบูรณาการ เรื่อง How to make Khao Lam in local   



ร่างส าหรับทดลองใช้เท่าน้ัน  ขอสงวนสิทธิ์โดยคณะท างานบูรณาการฯ ศธ. ในการน าไปใช้ เพื่อการอื่นใดในการน าไปใช้ เพื่อการอื่นใด 

 

๑๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมินการอ่านออกเสียง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลย  ใบงานเร่ือง  How to make  fruit  salad.    

 Directions : Read about how to make fruit salad.     

 Ingredients 
 

๑.  ๑/๒  cup sugar 
๒.  ๒  cups cold water 
๓.  mangoes, strawberries, oranges 
 Recipe 

 
First add the sugar to the water. Second boil the water and sugar to make  

a syrup. Third  wash the fruits. Fourth  peel and slice the fruits.  Fifth  when the syrup  
is cold, pour it over the fruits. Finally serve with fresh cream or ice cream. 

 Directions : Match these pictures with the descriptions below.   

                                              

 

 

 

 

 

 

 

……e……. ๑. Peel and slice the fruits. 
……f…….  ๒. Add the sugar to the water. 
……d……. ๓. The syrup is cold, pour it over the fruits. 
......b....... ๔. Serve with fresh cream or ice cream. 
......c....... ๕. Wash the fruits. 
......a....... ๖. Boil the water and sugar to make a syrup. 

  
 

How  to  make  fruit  salad 

 

 

a 

 

b 

 

c 

 

d 

 

e 

 

f 



ร่างส าหรับทดลองใช้เท่าน้ัน  ขอสงวนสิทธิ์โดยคณะท างานบูรณาการฯ ศธ. ในการน าไปใช้ เพื่อการอื่นใดในการน าไปใช้ เพื่อการอื่นใด 

 

๑๖๔ 

องคป์ระกอบ 
การประเมิน  

เกณฑ์การประเมิน  /  น้ าหนักคะแนน คะแนน 
รวม ๓ ๒ ๑ 

๑. การเว้น 
วรรคตอน 

- เว้นวรรคตอนบกพร่อง
เล็กน้อยแต่ไม่ท าให้สื่อ
ความหมายผิด 

เว้นวรรคตอนผิด
บ่อยครั้งท าให้ผู้ฟัง
เข้าใจความหมาย 
ของประโยคผิด  

๒ 

๒. ความ 
คล่องแคล่ว 

- อ่านได้คล่องแคล่วมาก
ขึน้ อาจจะสะดุด
เล็กน้อยแต่ไม่ท าให้การ
สื่อความหมายผิดไป 

อ่านยังไม่เร็วและ 
ไม่คล่องแคล่ว    

๒ 

๓. การออกเสียง อ่านออกเสียงไม่ชัดเจน
เล็กน้อย แต่ผู้ฟังสามารถ
เข้าใจได้ดี           

อ่านออกเสียงมักจะผิด
ท าให้ผู้ฟังสับสนต้อง
ตั้งใจฟังจึงจะเข้าใจ  

อ่านออกเสียงไม่ชัดเจน              ๓ 

๔. ความถูกต้อง อ่านออกเสียงค า 
ประโยคได้ถูกต้อง                                   

อ่านออกเสียงค า 
ประโยคผิดเพียงเล็กน้อย
แต่สามารถแก้ไขใหม่ได้                                   

อ่านออกเสียงค า
ประโยคผิดมาก ท าให้
ผู้ฟังสับสน 

๓ 

รวม ๑๐ 

เกณฑ์การตัดสินผลคะแนน 
คะแนนเต็ม  ๑๐  คะแนน 
การสอบผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์  โดยก าหนดเกณฑ์ผ่านร้อยละ  ๖๐   เป็นดังนี้ 
 สอบผ่านเกณฑ์ คือ  คะแนนรวมตั้งแต่   ๖ - ๑๐  คะแนน 
 สอบไม่ผ่านเกณฑ์ คือ  คะแนนรวมตั้งแต่   ๐ – ๕.๙๐  คะแนน 
การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย 
  ช่วงคะแนน   ผลการประเมิน  
  ๘ – ๑๐   ความสามารถด้านการอ่านออกเสียงอยู่ในระดับสูง 
  ๖ – ๗.๙๐  ความสามารถด้านการอ่านออกเสียงอยู่ในระดับปานกลาง  
  ๐ – ๕.๙๐  ความสามารถด้านการอ่านออกเสียงอยู่ในระดับต่ า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ร่างส าหรับทดลองใช้เท่าน้ัน  ขอสงวนสิทธิ์โดยคณะท างานบูรณาการฯ ศธ. ในการน าไปใช้ เพื่อการอื่นใดในการน าไปใช้ เพื่อการอื่นใด 

 

๑๖๕ 

เกณฑ์การประเมินการพูดน าเสนอ 
 

 องค์ประกอบ
การประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน  /  น้ าหนักคะแนน คะแนน 
รวม ๔ ๓ ๒ ๑ 

การเรียบเรียง
เนื้อหา 

น าเสนอเนื้อหาที่
ถูกต้อง ชัดเจน 

ตามล าดับต่อเนื่อง
น่าสนใจผู้ฟังเข้าใจ

ได้ง่าย 

น าเสนอเนื้อหา 
ตามล าดับต่อเนื่อง
ท าให้ผู้ฟังเข้าใจ  

น าเสนอเนื้อหาไม่
ชัดเจน วกไปวน

มา ผู้ฟังเข้าใจยาก 

 ผู้ฟังไม่เข้าใจ
ในเนื้อหาที่
น าเสนอ 

๔ 

สื่อประกอบ - ผู้น าเสนอใช้สื่อ
ประกอบซึ่งอธิบาย
เสริมเนื้อความ 
การน าเสนอ 

น าเสนอสื่อ
ประกอบที่
สอดคล้องกับ  
เนื้อความ 
การน าเสนอ 

น าเสนอสื่อ
ประกอบที่ไม่
สอดคล้องกับ  
เนื้อความ 
การน าเสนอ 

 ๓ 

ชัดเจน 
ในการพูด 

 

ใช้เสียงชัดเจน ออก
เสียงค าได้ถูกต้อง 
และ ได้ยินการพูด

อย่างทั่วถึง          

ใช้เสียงชัดเจน ออก
เสียงค าได้ถูกต้อง            

พูดน าเสนอค่อย 
ออกเสียงค าไม่

ถูกต้องผู้ฟังได้ยิน
ไม่ชัดเจน             

พูดน าเสนอพึม
พร า ออกเสียง
ค าไม่ถูกต้อง
ผู้ฟังไม่ได้ยิน              

๔ 

รวม ๑๐ 

เกณฑ์การตัดสินผลคะแนน 
คะแนนเต็ม  ๑๐  คะแนน 
การสอบผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์  โดยก าหนดเกณฑ์ผ่านร้อยละ  ๖๐   เป็นดังนี้ 
 สอบผ่านเกณฑ์ คือ  คะแนนรวมตั้งแต่   ๖ - ๑๐  คะแนน 
 สอบไม่ผ่านเกณฑ์ คือ  คะแนนรวมตั้งแต่   ๐ - ๕.๙๐  คะแนน 
การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย 
  ช่วงคะแนน   ผลการประเมิน  
  ๘ – ๑๐   ความสามารถด้านการพูดอยู่ในระดับสูง 
  ๖ – ๗.๙๐  ความสามารถด้านการพูดอยู่ในระดับปานกลาง  
  ๐ – ๕.๙๐  ความสามารถด้านการพูดอยู่ในระดับต่ า  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ร่างส าหรับทดลองใช้เท่าน้ัน  ขอสงวนสิทธิ์โดยคณะท างานบูรณาการฯ ศธ. ในการน าไปใช้ เพื่อการอื่นใดในการน าไปใช้ เพื่อการอื่นใด 

 

๑๖๖ 

เกณฑ์การประเมินชิ้นงานการเขียนแนะน าข้าวหลามในท้องถิ่น 
 

 องค์ประกอบ
การประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน  /  น้ าหนักคะแนน คะแนน 
รวม ๔ ๓ ๒ ๑ 

ความถูกต้อง
ของเนื้อหา 

 - ตรงตามเนื้อหาที่
ก าหนด  ค าศัพท์ 
และโครงสร้าง 
ภาษาสมบูรณ์ 

ตรงตามเนื้อหาที่
ก าหนด  ผิดไม่
เกิน ๒ แห่ง 

ตรงตามเนื้อหา
ที่ก าหนด  ผิด
ไม่เกิน ๔ แห่ง 

 ๓ 

ความสามารถ
ในการเขียน 

ประโยคมีส่วน
ขยาย ใจความ

ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน  
เขียนตัวสะกด ใช้
เครื่องหมายวรรค
ตอนได้ถูกต้อง

สมบูรณ์ 

ประโยคมีส่วน
ขยาย ใจความ

ต่อเนื่อง 
 เขียนตัวสะกด 

เครื่องหมายวรรค
ตอนได้ถูกต้องเป็น

ส่วนใหญ่ 

ประโยคมี 
ใจความต่อเนื่อง 
ใช้เครื่องหมาย
วรรคตอนได้

ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ ่

ประโยค 
ใจความ

ต่อเนื่อง ใช้
เครื่องหมาย
วรรคตอนไม่

ถูกต้อง  

  ๔ 

ความสมบูรณ์
ของชิ้นงาน 

 

- ชิ้นงานแปลกใหม่ 
ตกแต่งสวยงาม

ประณีต มี
รายละเอียดครบ 

เป็นชิ้นงานที่
แปลกใหม่ 

ตกแต่งสวยงาม 
ค่อนข้างสมบูรณ์ 

เป็นชิ้นงานที่
ดัดแปลงแต่   
ไม่สมบูรณ์ 

๓ 

รวม ๑๐ 
เกณฑ์การตัดสินผลคะแนน 
 คะแนนเต็ม  ๑๐  คะแนน 
 การสอบผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์  โดยก าหนดเกณฑ์ผ่านร้อยละ  ๖๐   เป็นดังนี้ 
  สอบผ่านเกณฑ์ คือ  คะแนนรวมตั้งแต่   ๖ - ๑๐  คะแนน 
  สอบไม่ผ่านเกณฑ์ คือ  คะแนนรวมตั้งแต่   ๐ - ๕.๙๐  คะแนน 
 การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย 
  ช่วงคะแนน   ผลการประเมิน  
  ๘ – ๑๐    ความสามารถด้านการเขียนอยู่ในระดับสูง 
  ๖ – ๗.๙๐   ความสามารถด้านการเขียนอยู่ในระดับปานกลาง  
  ๐ – ๕.๙๐   ความสามารถด้านการเขียนอยู่ในระดับต่ า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ร่างส าหรับทดลองใช้เท่าน้ัน  ขอสงวนสิทธิ์โดยคณะท างานบูรณาการฯ ศธ. ในการน าไปใช้ เพื่อการอื่นใดในการน าไปใช้ เพื่อการอื่นใด 

 

๑๖๗ 

เกณฑ์การประเมินการท างานกลุ่ม 
 

 องค์ประกอบ
การประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน  /  น้ าหนักคะแนน คะแนน 
รวม ๔ ๓ ๒ ๑ 

การวางแผน 
การท างานกลุ่ม  
   

- ก าหนดขั้นตอน 
กิจกรรม และ
มอบหมายงานไว้
ล่วงหน้าอย่างเป็น
ระบบ  เหมาะสม
กับเวลาและบุคคล 

ก าหนดขั้นตอน 
กิจกรรม ไว้
ล่วงหน้า แต่ขาด
การมอบหมาย
งานให้สมาชิก
ภายในกลุ่ม 

ขาดการ
วางแผนงาน
ร่วมกันไว้
ล่วงหน้า 

๓ 

การปฏิบัติ 
งานกลุ่ม 
 

ปฏิบัติงานกลุ่มตาม
ขั้นตอน และภาระ
งานที่ได้รับ 
มอบหมาย อย่าง
เป็นระบบ  ผลงาน
เสร็จสมบูรณ์ตาม
ก าหนดเวลา  

ปฏิบัติงานกลุ่มตาม
ขั้นตอน และภาระ
งานที่ได้รับ 
มอบหมาย ผลงาน
เสร็จสมบูรณ์ โดย
ใช้เวลามากกว่าที่
ก าหนด  

ปฏิบัติงานร่วมกัน
ภายใน 
กลุ่ม  ผลงาน
เสร็จ โดยใช้เวลา
มากกว่าที่ก าหนด  

ปฏิบัติงาน
ร่วมกันภายใน 
กลุ่ม  มีผลงาน
ส่งแต่ส่งล่าช้า  
(นอกเวลา
เรียน)  

 ๔ 

 รับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติ 
งานกลุ่ม 

- ร่วมคิดวางแผน 
และปฏิบัติงานกลุ่ม
อย่างเป็นระบบ ทุก
ขั้นตอน    

ร่วมปฏิบัติงาน
กลุ่มทุกขั้นตอน    

ร่วมปฏิบัติงาน
กลุ่มโดยครูต้อง
ตักเตือน     

๓ 

รวม ๑๐ 
 

เกณฑ์การตัดสินผลคะแนน   
การประเมินผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์  โดยก าหนดเกณฑ์ผ่านร้อยละ ๖๐  เป็นดังนี้   
 ผ่านเกณฑ์ คือ  คะแนนรวมตั้งแต่   ๖ - ๑๐  คะแนน 
 ไม่ผ่านเกณฑ์ คือ คะแนนรวมตั้งแต่   ๐ - ๕.๙๐  คะแนน 
การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย 
  ช่วงคะแนน   ผลการประเมิน  
      ๘-๑๐  มีพฤติกรรมการท างานกลุ่มอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
      ๖-๗.๙๐  มีพฤติกรรมการท างานกลุ่มอยู่ในระดับดี 
      ๐-๕.๙๐  มีพฤติกรรมการท างานกลุ่มอยู่ในระดับต้องพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 



ร่างส าหรับทดลองใช้เท่าน้ัน  ขอสงวนสิทธิ์โดยคณะท างานบูรณาการฯ ศธ. ในการน าไปใช้ เพื่อการอื่นใดในการน าไปใช้ เพื่อการอื่นใด 

 

๑๖๘ 

เกณฑ์การประเมินค่านิยมอันพึงประสงค์ 
องค์ประกอบ 
การประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน  /  น้ าหนักคะแนน คะแนน 
รวม ๓ ๒ ๑ 

มีวินัย เข้าเรียนตรงเวลา  
แต่งกายเรียบร้อย ท า
กิจกรรม ส่งงานครบ  
ตรงตามเวลา 

เข้าเรียนตรงเวลา แต่งกาย
เรียบร้อย  ปฏิบัติกิจกรรม  
ส่งงานช้ากว่าเวลาที่
ก าหนด  

เข้าเรียนช้า แต่ง
กายถูกต้อง  แต่
ได้รับการตักเตือน
ให้ท ากิจกรรม      

๓ 

ใฝ่เรียนรู้ กระตือรือร้นในการสืบค้น
ข้อมูล ท ากจิกรรม และ
พัฒนางานด้วยตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ   

สืบค้นข้อมูลและท า
กิจกรรมและท างานด้วย
ตนเอง  
                   

สืบค้นข้อมูลและ
ท างานโดยได้รับ 
การตักเตือนจากครู     
          

๓ 

อยู่อย่างพอเพียง ออกแบบชิ้นงาน/ วาง
แผนการท างานอย่างเป็น
ระบบ  ท าชิ้นงาน/ท า
กิจกรรมได้ส าเร็จ สมบูรณ์
ตามเวลาที่ก าหนดและใช้
วัสดุ อุปกรณ์อย่างคุ้มค่า  

ออกแบบชิ้นงาน/  วาง
แผนการท างานอย่างเป็น
ระบบ  และท าชิ้นงาน/ท า
กิจกรรมได้ส าเร็จ   

ท ากิจกรรม  
ท าชิ้นงาน ตามท่ี
ก าหนดแต่ไม่
สมบูรณ์  

๓ 

เห็นคุณค่าและใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
สื่อสารใน
สถานการณ์ที่
ก าหนดได้อย่าง
เหมาะสม 

ร่วมท าชิ้นงานการเขียน
แนะน าข้าวหลามใน
ท้องถิ่นอย่างตั้งใจ  และ
ร่วมน าเสนอได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน  น่าสนใจ  

ร่วมท าชิ้นงานการเขียน
แนะน าข้าวหลามใน
ท้องถิ่น  และร่วมน าเสนอ   
ได้ถูกต้อง   

ร่วมท าชิ้นงานการ
เขียนแนะน าข้าว
หลามในท้องถิ่น      

๓ 

รวม ๑๕ 
เกณฑ์การตัดสินผลคะแนน   
การประเมินผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์  โดยก าหนดเกณฑ์ผ่านร้อยละ ๖๐ เป็นดังนี้   
 ผ่านเกณฑ์ คือ  คะแนนรวมตั้งแต่   ๗.๒๐ - ๑๐  คะแนน 
 ไม่ผ่านเกณฑ์ คือ คะแนนรวมตั้งแต่   ๐ - ๖.๙๐  คะแนน 
การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย 
ช่วงคะแนน   ผลการประเมิน  
   ๙.๖๐-๑๐  มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงค่านิยมที่พึงประสงค์อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
   ๗.๒๐-๘.๙๐  มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงค่านิยมที่พึงประสงค์อยู่ในระดับดี 
   ๐-๗.๑๙  มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงค่านิยมที่พึงประสงค์อยู่ในระดับต้องพัฒนา 

 
 
 
 
 



ร่างส าหรับทดลองใช้เท่าน้ัน  ขอสงวนสิทธิ์โดยคณะท างานบูรณาการฯ ศธ. ในการน าไปใช้ เพื่อการอื่นใดในการน าไปใช้ เพื่อการอื่นใด 

 

๑๖๙ 

เอกสารประกอบ 
แนวทางการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

๑. ผู้สอนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ 
 

    หลักพอเพียง  
ประเด็น พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

เนื้อหา 

 

 

ก าหนดเนื้อหาได้
สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด และเหมาะสมกับ
เวลา วัย ความสามารถ
ของนักเรียน  และบริบท
ของท้องถิ่น 

-เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ ตรง
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดและ
ครบถ้วนตามกระบวนการ                 
-เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่า
และความส าคัญของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น      
-เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่า
ของการใช้ภาษาอังกฤษ  

-ล าดับเนื้อหาจากง่ายไปหา
ยาก เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย 
อยากเรียนรู้ 
-เตรียมเนื้อหาในการเรียนรู้
ให้ครอบคลุมตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัด 
 
  

เวลา 

 

ก าหนดเวลาได้เหมาะสม 
กับเนื้อหา และกิจกรรม
การเรียนรู้   

-เพ่ือให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ได้ครบถ้วนตามที่ก าหนด 
-ส่งเสริมให้นักเรียนท า
กิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ     

-มีการจัดสรรเวลาเพิ่ม
ส าหรับนักเรียนที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมได้ตาม
ขั้นตอน  

วิธ ี
การจัดกิจกรรม 

ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้เหมะสมส าหรับ
การน าพาผู้เรียนไปสู่
เป้าหมาย และเหมาะสม
กับสภาพผู้เรียน  

 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด 

-เตรียมตัดทอนกิจกรรมใน
กรณีท่ีใช้เวลานานเกินไป
และนักเรียนเบื่อหน่าย 

แหล่งเรียนรู้ 

 

เลือกแหล่งเรียนรู้ได้
เหมาะสมกับกิจกรรม   
เนื้อหา และความสนใจ
ของนักเรียน                  

-ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น              
-เสริมสร้างให้นักเรียนเข้าใจ
ในบทเรียนได้ง่ายขึ้น 

-ประสานงานกับแหล่ง
เรียนรู้ไว้ล่วงหน้า                          

 

 

 



ร่างส าหรับทดลองใช้เท่าน้ัน  ขอสงวนสิทธิ์โดยคณะท างานบูรณาการฯ ศธ. ในการน าไปใช้ เพื่อการอื่นใดในการน าไปใช้ เพื่อการอื่นใด 

 

๑๗๐ 

๑. ผู้สอนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้(ต่อ) 
 

    หลักพอเพียง  
ประเด็น พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

สื่อ/อุปกรณ์ -เลือกสื่อที่เหมาะสมกับ
เป้าหมาย  เนื้อหา   
กิจกรรมการเรียนรู้  และ
ความสนใจของนักเรียน          
-ครูเตรียมสื่อให้เพียงพอกับ
จ านวนนักเรียน                      

-เพ่ือกระตุ้นความสนใจของ
นักเรียน                                  
-เสริมสร้างให้นักเรียนเข้าใจ
ในบทเรียนได้ง่ายขึ้น 
 

-เตรียมสื่อ/อุปกรณ์ส ารอง 
-การศึกษาลักษณะของ
ผู้เรียนก่อน จะช่วยให้ครู
เตรียมสื่อ/อุปกรณ์ได้
เหมาะสมกับนักเรียน 
-ลดภาระการอธิบายของครู 

การประเมินผล -ออกแบบการวัดและ
ประเมินผลได้เหมาะสมกับ
ตัวชี้วัด  กิจกรรม  และ
ผู้เรียน  

 -เพ่ือประเมินผู้เรียนให้ได้รู้
ผลตรงกับสิ่งที่ต้องการวัด 
หรือเป้าหมายที่ต้องการรู้ 

-ศึกษาและสร้างเครื่องมือ
วัดผลให้ตรงตามตัวชี้วัดและ
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ  
-ชี้แจงวิธีการใช้เครื่องมือให้
ชัดเจน       

ความรู้ที่ครู 
จ าเป็นต้องมี 

ครูมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน  ตัวชี้วัด  เทคนิคการสอน  จิตวิทยาการเรียนรู้       การวัด
และประเมินผล  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. ข้าวหลามในท้องถิ่น  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และการใช้ภาษาอังกฤษ    

คุณธรรมของครู  มีความรักเมตตาศิษย์   มีความรับผิดชอบ   มีความยุติธรรม มีความอดทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ร่างส าหรับทดลองใช้เท่าน้ัน  ขอสงวนสิทธิ์โดยคณะท างานบูรณาการฯ ศธ. ในการน าไปใช้ เพื่อการอื่นใดในการน าไปใช้ เพื่อการอื่นใด 

 

๑๗๑ 

๒. ผลที่เกิดกับผู้เรียนสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    ๒.๑ ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ดังนี้ 
 

 
 
 
 

หลักพอเพียง 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
-ผู้เรียนใช้เวลาปฏิบัติกิจกรรม
ได้เหมาะสมตามล าดับขั้นตอน 
-ผู้เรียนแบ่งหน้าที่การท างาน
ภายในกลุ่มได้เหมาะสมกับ
ความสามารถของแต่ละคน 
-ผู้เรียนใช้วัสดุอุปกรณ์และ
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่าง
ประหยัด  และคุ้มค่า 

-เพ่ือให้ปฏิบัติกิจกรรมได้
ครบถ้วน ตามล าดับ  และ
ส าเร็จตามเป้าหมาย 
-เสริมสร้างกระบวนการ
ท างานให้ส าเร็จ และ
แก้ปัญหาในการท างาน  
-รู้จักเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีมี
อยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่า 

-รู้จักการวางแผน การ
ท างานอย่างเป็นระบบให้
ประสบความส าเร็จ 
-ปรับตัวในการด าเนินชีวิต
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน
สังคม 
-เกิดความตระหนักใน 
การประหยัดและอดออม 

ความรู้ นักเรียนมีความรู้ เรื่อง การวางแผนการท างาน  วิธีการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเรื่องการท าข้าวหลาม  และการใช้ภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับข้าวหลามในท้องถิ่น    

คุณธรรม นักเรียนมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา  ขยันและอดทนในการปฏิบัติกิจกรรม ใฝ่เรียนรู้   
มีความรับผิดชอบ  มีความสามัคคีในหมู่คณะ และมีความพอเพียง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ร่างส าหรับทดลองใช้เท่าน้ัน  ขอสงวนสิทธิ์โดยคณะท างานบูรณาการฯ ศธ. ในการน าไปใช้ เพื่อการอื่นใดในการน าไปใช้ เพื่อการอื่นใด 

 

๑๗๒ 

๒.๒ ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวติที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน ๔ มิติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ดังนี้ 
 

          ด้าน 
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ มีความรู้ในการ
เลือกใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ให้คุ้มค่า
และประหยัด  

มีความรู้ในการ
วางแผนงานและ
การท างานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม 

- -ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เรื่องการท าข้าวหลาม                    
-การใช้ภาษาได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

ทักษะ -มีทักษะในการใช้
วัสดุ อุปกรณ์อย่าง
ประหยัดและ
คุ้มค่า             
-การเลือกใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ได้อย่าง
เหมาะสม 

-มีทักษะในการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน                     
-มีทักษะในการ
น าเสนอและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

- 
 

-มีทักษะในการใช้ภาษาได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

ค่านิยม -มีความตระหนัก
ในการน าวัสดุ
อุปกรณ์มาใช้ใน
การปฏิบัติงานให้
คุ้มค่า 
 

-ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อ
หน้าที่การท างาน
ในกลุ่ม                 
-ยอมรับความ
คิดเห็นซึ่งกัน  

- -เห็นคุณค่าและสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น                       
-เห็นคุณค่าของการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตาม
สถานการณต์่างๆ  

 

 
 
 
 
 

 


