
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที.่....  
รายวิชา  เบเกอรี่เบื้องต้น (วิชาเพิ่มเติม)          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เบเกอรี่ประเภท คุกกี้             เวลา  16  ชั่วโมง 
เรื่อง คุกกี้สิงคโปร์                                                     เวลา  240 นาที 

 

สาระส าคัญ 

 คุกกี้สิงคโปร์ เป็นคุกกี้ที่มีกลิ่นหอม มีความกรอบ ร่วน อร่อย รสไม่หวานจัด มีความกรุบและรส
มันของเม็ดมะม่วงหิมพานต์ มีขนาดชิ้นพอดีค า ซึ่งจริงๆ แล้วคุกกี้ของสิงคโปร์จะมีความนุ่ม แต่ด้วยคนไทย
เป็นที่ชอบกินของขบเคี้ยวที่กรอบ จึงได้มีการมาปรับปรุง ดัดแปลง คุกกี้ ที่ท าจึงมีความร่วนคล้ายขนมกลีบ
ล าดวน  และการเรียกตัวขนมชนิดนี้ว่า คุกกี้สิงคโปร์ เพราะมีแป้งมันส าปะหลังผสมอยู่ในตัวขนม เพราะ
สมัยก่อนแป้งมันส าปะหลัง จะต้องน าเข้ามาจากประเทศสิงคโปร์ บางที่ยังมีการเรียก แป้งมันส าปะหลัง ว่า 
แป้งมันสิงคโปร์ เป็นต้น 

ผลการเรียนรู้ 
1. เลือกวัตถุดิบที่เป็นส่วนผสมของเบเกอรี่ได้ถูกต้อง 
2. ปฏิบัติการผลิตเบเกอรี่ตามกระบวนการและวิธีการท าได้ถูกต้อง 
3. คิดค านวณต้นทุนการผลิต ก าหนดราคาขาย  คิดก าไรได้ถูกต้อง 
4. มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการในการจ าหน่าย 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
       1.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกวัตถุดิบและกระบวนการผลิตขนมคุกกี้สิงคโปร์ได้ 
 2.  นักเรียนปฏิบัติในการเลือกวัตถุดิบและผลิตขนมคุกก้ีตามกระบวนการวิธีการท าได้ 
 3.  นักเรียนคิดค านวณต้นทุนการผลิต ก าหนดราคาขาย และคิดก าไรได้ 
 4. นักเรียนมีเทคนิควิธีการเป็นผู้ประกอบการและจ าหน่ายผลผลิตได้ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  

ความสามารถในการคิด 

-  ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

-  กระบวนการปฏิบัติ 
-  กระบวนการท างานกลุ่ม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
-  มีความกระตือรือร้น 

สาระการเรียนรู้ 
 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคุกกี้สิงคโปร์ 
 2. วัตถุดิบส่วนผสมในการท าคุกกี้สิงคโปร์ 
 3. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการท าคุกก้ีสิงคโปร์ 
 4. วิธีการท าคุกกี้สิงคโปร์ 
 5. การคิดค านวณต้นทุน  ก าหนดราคาขาย และการคิดก าไร 

 

 

 



 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1 ข้ันสาธิตทักษะหรือการกระท า 

1. ครูน ารูปคุกก้ีสิงคโปร์ให้นักเรียนดูเล่าประวัติสั้นๆของคุกกี้สิงคโปร์ให้นักเรียนฟังแล้ว
(5นาที) 

2. ให้นักเรียนวิเคราะห์จากการเล่าประวัติสั้นๆของคุกกี้สิงคโปร์จากครู โดยครูกระตุ้นความ
สนใจด้วยค าถาม ( 5 นาที) 

 - นักเรียนรู้จักหรือเคยเห็นและเคยรับประทานขนมชนิดนี้หรือไม่ ถ้าเคย
รับประทานรสชาติเป็นอย่างไรบ้าง 
  ขั้นที่ 2 ข้ันสาธิตและให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย 

   3. ครูแจกเอกสารเกี่ยวกับวัตถุดิบ อุปกรณ์ และกระบวนวิธีการท าคุกกี้สิงคโปร์ 
4.  ครูและนักเรียนเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการท าคุกกี้สิงคโปร์(15นาที) 

  5. ครูสาธิตการใช้อุปกรณ์ และกระบวนการท าคุกกี้สิงคโปร์ (20นาที) 
ขั้นที่ 3 ข้ันให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย 

7. นักเรียนลงมือปฏิบัติการท าคุกกี้สิงคโปร์ จนเสร็จสิ้นกระบวนการผลิต ครูคอยก ากับดูแล
การท าคุกกี้สิงคโปร์ และเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามระหว่างการปฏิบัติงาน (50นาที) 

8. ท าความสะอาดบริเวณท่ีปฏิบัติงานให้สะอาด (20 นาที) 
9. น าผลผลิตมาบรรจุหีบห่อ และคิดค านวณต้นทุนผลผลิต ราคาขาย  คิดก าไร(40นาที) 
10.  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานชิ้นงาน วิธีการจ าหน่าย และสรุปบทเรียน

เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดข้ึนระหว่างการปฏิบัติงาน (20นาที) 
ขั้นที่ 4  ขั้นให้เทคนิควิธีการ  

11. ครูเพ่ิมเติมในส่วนที่บกพร่องและชี้แจงการท างานร่วมกัน  ความกระตือรือร้นต่อ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  และกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ (10 นาที) 

12. ครูประเมินผลงานของนักเรียนจากเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้(10นาที) 
ขั้นที่ 5 ขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อย    

13.นักเรียนน าผลผลิตออกจ าหน่ายให้ก าลูกค้า(45นาที) 
14. นักเรียนสรุปยอดขายลงในบัญชีรายรับ-รายจ่าย (นอกเวลา) 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 1.  ขนมกลีบล าดวนและขนมคุกกี้สิงคโปร์ 
 2. วัตถุดิบในการท าคุกกี้สิงคโปร์ 
 3. ห้องปฏิบัติการ 

 4. อุปกรณ์ในการท าคุกกี้สิงคโปร์ 
 5. เอกสารการเตรียมวัตถุดิบ  อุปกรณ์  และวิธีการท าคุกก้ีสิงคโปร์ 
การวัดและประเมินผล 

 วิธีวัด 

1. สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 

2. แบบสังเกตการปฏิบัติงานกลุ่ม 

3. การสรุปและน าเสนองาน 

 



 

 

เครื่องมือวัดผลและประเมินผล 

 1. แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 

 2. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 

 3. แบบประเมินการสรุปงานและน าเสนองาน 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับดีมาก   ได้คะแนน  ร้อยละ 80 – 100 

ระดับดี    ได้คะแนน  ร้อยละ 70 – 79 

ระดับพอใช้   ได้คะแนน  ร้อยละ 51 – 69 

ระดับปรับปรุง   ได้คะแนนต่ ากว่า  ร้อยละ 50 
 

 

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้บริหาร 

 ได้ท าการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของนายชาญชัย  ก้อใจแล้วมีความคิดเห็นดังนี้ 
 1.เป็นแผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 
  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 
  ควรปรับปรุง 
 2. การจัดกิจกรรมได้น าเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

 3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่  
  น าไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนน าไปใช้ 
 4. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...................................................................................................................................... 

 

          ลงชื่อ…….............………...............……………… 

                    (นายศุภโชค  ปิยะสันติ์) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 

 

 

 

 

 

 



 

 

บันทึกผลหลังสอน 

             1.  สรุปผลการเรียนการสอน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................... .........................................................................................................  
 2.  ปัญหา / อุปสรรค 

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

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

........................................................ ..................................................................................................... ....... 
 3.  ข้อเสนอแนะ / แนวทางการแก้ปัญหา
................................................................................................................ .......................................................
............................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
 
 

ลงชื่อ……….............………………….ผู้ประเมิน 

       (นายชาญชัย  ก้อใจ) 
       ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เกณฑ์การประเมินการสรุปและน าเสนองาน 

 

ประเด็น 

การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 

การใช้ภาษา 
ในการเขียน 

-มีการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง 
-ประโยคสอดคล้องกับเนื้อหา 

-สะกดค าถูกต้อง 
-มีการใช้ภาษาอย่าง
สร้างสรรค ์

-ประโยค
สอดคล้องกับ
เนื้อหา 
-สะกดค าถูกต้อง 
-มีการใช้ภาษา
อย่างสร้างสรรค์ 

-สะกดค า
ถูกต้อง 
-มีการใช้ภาษา
อย่างสร้างสรรค์ 

-มีการใช้ภาษา
อย่างสร้างสรรค์ 

เนื้อหา - มีความถูกต้อง 
- ตรงตามหัวเรื่อง 
-รายละเอียดครอบคลุม 

- เนื้อหาเป็นไปตามที่ก าหนด 

- ตรงตามหัวเรื่อง 
-รายละเอียด
ครอบคลุม 

- เนื้อหาเป็นไป
ตามท่ีก าหนด 

-รายละเอียด
ครอบคลุม 

- เนื้อหาเป็นไป
ตามท่ีก าหนด 

- เนื้อหาเป็นไป
ตามท่ีก าหนด 

ความคิด
สร้างสรรค ์

ชิ้นงานมีความแปลกใหม่  ไม่
ซ้ ากับของกลุ่มอ่ืน  มีความ
เป็นระเบียบ  ออกแบบได้
สวยงามเป็นตัวอย่างให้กับ
ผู้อื่นได้ 

ชิ้นงานแปลกใหม่
ไม่ซ้ ากับของ 
กลุ่มอ่ืน มีความ
เป็นระเบียบ  
ออกแบบสวยงาม 

ชิ้นงานซ้ ากับ 

กลุ่มอ่ืนเป็น
บางส่วนมี ความ
เป็นระเบียบ  
ออกแบบ
สวยงาม 

ชิ้นงานซ้ ากับ 

กลุ่มอ่ืนเป็นส่วน
ใหญ่ บางส่วน 

มีความเป็น
ระเบียบ  ไม่
ค่อยสวยงาม 

วิธีการ
น าเสนอ 

1. การเตรียมและความพร้อม
ในการน าเสนอ 

2. วิธีการน าเสนอเหมาะสม
กับเนื้อหา 

3. การสื่อเนื้อหาให้ผู้ดูเข้าใจ 

4. การนพเสนอน่าสนใจชวน
ให้ติดตาม 

ขาดบกพร่อง  
 1 รายการ 

ขาดบกพร่อง  
2 รายการ 

ขาดบกพร่อง       
3-4รายการ 

เนื้อหา เนื้อหาถูกต้องชัดเจน เนื้อหาถูกต้องแต่
ไม่ชัดเจนหรือไม่
ครบถ้วนอย่างใด
อย่างหนึ่ง 

เนื้อหาถูกต้อง
หรือเนื้อหา
ชัดเจนหรือ
ครบถ้วนเพียง
อย่างเดียว 

เนื้อหาไม่ถุ
กต้องไม่ชัดเจน
และไม่ครบถ้วน 

เวลา ใช้เวลาตามที่ก าหนด 

5-8 นาที 
ใช้เวลามากหรือ
น้อยกว่าจากที่
ก าหนด ไม่เกิน 1
นาท ี

ใช้เวลามากหรือ
น้อยกว่าจากที่
ก าหนด ไม่เกิน 
2นาที 

ใช้เวลามากหรือ
น้อยกว่าจากที่
ก าหนด ไม่เกิน 
3 นาที 

 



 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับดีมาก  ได้คะแนน  ร้อยละ 80 – 100 

ระดับดี   ได้คะแนน  ร้อยละ 70 – 79 

ระดับพอใช้  ได้คะแนน  ร้อยละ 51 – 69 

ระดับปรับปรุง  ได้คะแนนต่ ากว่า ร้อยละ 50 

เกณฑ์การผ่าน 

นักเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ  80 ขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานกลุ่ม 

 

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

4 3 2 1 

การวางแผนการท างาน มีข้ันตอนการจัด
ต าแหน่งหน้าที่การ
ปฏิบัติงานครบถ้วน 

 

ร้อยละ  71 -  80   
มีข้ันตอนการจัด
ต าแหน่งหน้าที่
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละ  60 -  70  
มีข้ันตอนการจัด
ต าแหน่งหน้าที่
การปฏิบัติงาน 

ต่ ากว่า ร้อยละ  
59 มีข้ันตอนการ
จัดต าแหน่งหน้าที่
การปฏิบัติงาน 

การเลือกใช้อุปกรณ์ สมาชิกทุกคนเลือกใช้
อุปกรณ์ท าขนมถ่ัว
แปบได้ถูกต้องตรงกับ
ลักษณะงานทุก
ขั้นตอน 

สมาชิกทุกคน
สามารถเลือกใช้
อุปกรณ์ท าขนม
ถั่วแปบได้ถูกต้อง
ตรงกับลักษณะ
งานบางขั้นตอน 

สมาชิกทุกคน
สามารถเลือกใช้
อุปกรณ์ท าขนม
ถั่วแปบได้ถูกต้อง
แต่ไม่ตรงลักษณะ
งานทุกขั้นตอน 

สมาชิกทุกคน
เลือกใช้อุปกรณ์
ท าขนมถั่วแปบไม่
ถูกต้องและไม่ตรง
กับลักษณะงาน 

ผลงานที่มอบหมาย ผลงานสวยงามน่า
รับประทาน งาน
เสร็จสมบูรณ์ตาม
ก าหนดเวลา 

ผลงานสวยงามน่า
รับประทานงาน
เสร็จตามเวลาแต่
ขาดความสมบูรณ์ 

ผลงานไมส่วยงาม 
งานเสร็จตรงตาม
เวลา 

ผลงานไม่น่า
รับประทาน เสร็จ
ไม่ตรงเวลา งาน
ไม่สมบูรณ์ 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับดีมาก  ได้คะแนน  ร้อยละ 80 – 100 

ระดับดี   ได้คะแนน  ร้อยละ 70 – 79 

ระดับพอใช้  ได้คะแนน  ร้อยละ 51 – 69 

ระดับปรับปรุง  ได้คะแนนต่ ากว่า ร้อยละ 50 

เกณฑ์การผ่าน 

นักเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ  70 ขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 

 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 

การปฏิบัติงาน 

ตามหน้าทีท่ี่
ได้รับ

มอบหมาย 

ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากกลุ่ม
จนครบตาม
กระบวนการท างาน 

ปฏิบัติงานกลุ่มตามที่
ได้รับมอบหมาย
ครบถ้วนคิดเป็นร้อย
ละ 71-79 

ปฏิบัติงานกลุ่ม
ตามท่ีได้รับ
มอบหมายคิดเป็น
ร้อยละ 61- 70 

ปฏิบัติงานกลุ่ม
ตามท่ีได้รับ
มอบหมายต ากว่า
เป็นร้อยละ 60 

การยอมรับใน
ผลงานของกลุ่ม 

ยอมรับผลงานที่
เกิดข้ึนจากการ
ปฏิบัติงานของกลุ่ม
ตนเองและน า
ผลงานมาปรับปรุง
แก้ไขด้วยความเต็ม
ใจ 

ยอมรับผลงานที่
เกิดข้ึนจากการ
ปฏิบัติงานของกลุ่ม
ตนเองและน าผลงาน
มาปรับปรุงแก้ไข 

ยอมรับผลงานที่
เกิดข้ึนจากการ
ปฏิบัติงานของกลุ่ม
ตนเองและไม่ค่อย
เต็มใจแก้ไขผลงาน 

ยอมรับผลงานของ
กลุ่มไม่ยอมแก้ไข
ผลงานของกลุ่ม 

ท างานเสร็จ
ทันเวลา                    

ท างานเสร็จก่อน
เวลาที่ก าหนด 

ท างานเสร็จตามเวลา
ที่ก าหนด 

ท างานเสร็จช้ากว่า
เวลาที่ก าหนด 3 
นาท ี

ท างานเสร็จช้ากว่า
เวลาที่ก าหนด 5 
นาท ี

 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับดีมาก  ได้คะแนนร้อยละ 80 – 100 

ระดับดี   ได้คะแนนร้อยละ 70 – 79 

ระดับพอใช้  ได้คะแนนร้อยละ 51 – 69 

ระดับปรับปรุง  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 50 

เกณฑ์การผ่าน 

นักเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ  70 ขึ้นไป 

 


