
 แผนการจัดกิจกรรม Coffee Inspiration จุดฝ;นจากต=นกาแฟสูAปลายน้ำ  

ผAานกระบวนการ Active Learning ระดับช้ันประถมศึกษาปTท่ี 1 - มัธยมศึกษาปTท่ี 3 

กลุAมกิจกรรมบูรณาการ วิชาการงานอาชีพ,วิทยาศาสตรaและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ  

ภาคเรียนท่ี 2 ปTการศึกษา 2563 วันท่ี  23 มกราคม  พ.ศ. 2564 จำนวน  1 ช่ัวโมง   

โรงเรียนเวียงผาวิทยา อ.แมAสรวย  จ.เชียงราย  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

1. ช่ือกิจกรรม การตากกาแฟ 

 

2. ทักษะตามหลัก 4 H  

Head พัฒนาความสามารถด2านการคิดและการพัฒนากรอบความคิดแบบเป:ดกว2าง (Growth 

Mindset) 

Heart ปลูกฝLงคุณธรรม จริยธรรม (มีวินัย ซ่ือสัตยV สุจริต เสียสละ มุWงม่ันในการทำงาน กตัญ\ู) 

Hand ฝ]กการทำงาน ทักษะทางอาชีพ ทรัพยVสินทางปLญญา อยูWอยWางพอเพียงและวินัยทางการเงิน 

 

3. วัตถุประสงคa 

1. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการตากกาแฟได2 (K) 

2. นักเรียนสามารถปฏิบัติการตากกาแฟได2 (P) 

 3. นักเรียนมีความรับผิดชอบสWงงานตามเวลา (A) 

4. นักเรียนมีความมุWงม่ันต้ังใจในการทำงาน (A) 

 

4. กิจกรรมการเรียนรู= โดยใช=เทคนิคการจัดการเรียนรู=แบบ Active Learning : การเรียนรู=แบบ

แลกเปล่ียนความคิด (Think-Pair-Share), การเรียนรู=แบบรAวมมือ (Collaborative Learning group, 

การเรียนรู=แบบแผนผังความคิด (Concept mapping) และ  การเรียนรู=แบบทบทวนโดยผู=เรียน 

(Student-led review sessions) 

1. ครูสนทนาถามนักเรียนวWา นักเรียนคิดวWาเมล็ดกาแฟท่ีตากไว2ต2องแห2งขนาดไหนถึงจะดี ความช้ืน

มากหรือความช้ืนน2อยถึงจะดีกวWากัน (ความช้ืนต+องน+อยกว0า 12%)  

2. ครูอธิบายถึงหลักการตากกาแฟท่ีถูกต2องให2นักเรียนฟLง โดยใช2บอรVดความรู2 

3. ครูสาธิตการตาก และการทดสอบความช้ืนกาแฟให2นักเรียนดู (หลักการภูมิป>ญญาคือ กัดเมล็ด

กาแฟแล+วจะแตกดังเปราะ ซ่ึงเมล็ดกาแฟต+องไม0เหนียว ถือว0าใช+ได+) จากน้ันให2นักเรียนลงมือปฏิบัติรWวมกัน 

(เทคนิคการเรียนรู+แบบร0วมมือ (collaborative learning group) โดยมีครูคอยให2คำแนะนำและคำปรึกษา   

4. ครูแบWงนักเรียนออกเปqน 2 กลุWมๆละเทWาๆกัน  



5. แจกกระดาษ และ ปากกาให2แตWละกลุWมระดมความคิดกัน ให2เขียนแผนผังความคิด (Concept 

mapping) เร่ือง การตากกาแฟ (การเรียนรู+แบบแลกเปล่ียนความคิด (Think-Pair-Share)  และ การเรียนรู+

แบบทบทวนโดยผู+เรียน (Student-led review sessions)) 

6. ครูให2นักเรียนแตWละกลุWมออกมานำเสนอ 

 

5. ส่ือการเรียนรู= 

1. บอรVดความรู2 เร่ือง การตากกาแฟ 

2. สมุดบันทึกความรู2 (Logbook) 

 

6. การวัดและประเมินผล 

การวัดผลประเมินผล 

 1.  ด=านความรู=  (K)  ประเมินจาก 

  1.  สมุดบันทึกความรู2 

 2.  ด=านทักษะ/กระบวนการ  (P)  ประเมินจาก 

1.  สังเกตพฤติกรรมการเข2ารWวมกิจกรรม 

 3.  ด=านคุณลักษณะอันพึงประสงคa  (A)  ประเมินจาก 

1. สังเกตพฤติกรรมการเข2ารWวมกิจกรรม 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจตAอการเข=ารAวมกิจกรรมของนักเรียน 

    * น2อยท่ีสุด              น2อย              * ปานกลาง             * มาก                  * มากท่ีสุด 

 

7.การบูรณาการ ตามตัวช้ีวัด 

7.1 วิชาการงานอาชีพ เร่ือง การงานอาชีพ 

ง 1.1 ป.1/2 ใช*วัสดุอุปกรณ4และเครื่องมือง=าย ๆ ในการทำงานอย=างปลอดภัย 

ง 1.1 ป.2/2 ใช*วัสดุอุปกรณ4และเครื่องมือในการทำงานอย=างเหมาะสมกับงานและประหยัด 

ง 1.1 ป.3/2 ใช*วัสดุอุปกรณ4และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน 

ง 1.1 ป.3/3 ทำงานอย=างเปJนขั้นตอน ตามกระบวนการทำงานด*วยความสะอาด รอบคอบ และอนุรักษ4สิ่งแวดล*อม 

ง 1.1 ป.4/2 ทำงานบรรลุเปOาหมายที่วางไว*อย=างเปJนขั้นตอน ด*วยความขยัน อดทน รับผิดชอบและซื่อสัตย4 

ง 1.1 ป.5/2 ใช*ทักษะการจัดการในการทำงานอย=างเปJนระบบ ประณีตและมีความคิดสร*างสรรค4 

ง 1.1 ป.6/2 ใช*ทักษะการจัดการในการทำงานและทักษะการทำงานร=วมกัน 

ง 1.1 ม.1/2 ใช*กระบวนการกลุ=มในการทำงานด*วยความเสียสละ 

ง 1.1 ม.2/1 ใช*ทักษะการแสวงหาความรู*เพื่อพัฒนาการทำงาน 



ง 1.1 ม.2/2 ใช*ทักษะกระบวนการแก*ปZญหาในการทำงาน 

ง 1.1 ม.3/1 อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 

ง 2.1 ม.1/2 มีเจตคติที่ดีต=อการประกอบอาชีพ 

ง 2.1 ม.2/1 อธิบายการเสริมสร*างประสบการณ4อาชีพ 

ง 2.1 ม.3/3 ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล*องกับความรู* ความถนัดและความสนใจของตนเอง 

7.2 วิชาวิทยาศาสตรaและเทคโนโลยี เร่ือง พืช 

ว 1.1 ป.1/1 ระบุชื่อพืชและสัตว4ที่อาศัยอยู=บริเวณต=าง ๆ จากข*อมูลที่รวบรวมได* 

ว 1.2 ป.2/2  ตระหนักถึงความจำเปJนที่พืชต*องได*รับน้ำและแสงเพื่อการเจริญเติบโต โดยดูแลพืชให*ได*รับสิ่งดังกล=าวอย=าง

เหมาะสม 

ว 1.2 ป.3/2 ตระหนักถึงประโยชน4ของอาหาร น้ำ และอากาศ โดยการดูแลตนเองและสัตว4ให*ได*รับสิ่งเหล=านี้อย=างเหมาะสม 

ว 1.2 ป.4/1 บรรยายหน*าที่ของราก ลำต*น ใบ และดอกของพืชดอกโดยใช*ข*อมูลที่รวบรวมได* 

ว 1.2 ม.1/8 ตระหนักในคุณค=าของพืชที่มีต=อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล*อม  โดยการร=วมกันปลูกและดูแลรักษา ต*นไม*ในโรงเรียน

และชมุชน 

ว 1.2 ม.1/15 เลือกใช*ปุbยที่มีธาตุอาหารเหมาะสมกับพืชใน สถานการณ4ที่กำหนด 

7.3 วิชาภาษาอังกฤษ เร่ือง คำศัพทaท่ีเก่ียวกับกิจกรรม 

ต 1.1 ป.1/3 เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุ=มคำที่ฟZง 

ต 1.1 ป.2/3 เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุ=มคำที่ฟZง 

ต 1.1 ป.3/3 เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ4ตรงตามความหมายของกลุ=มคำและประโยคที่ฟZง 

ต 1.1 ป.4/3 เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ4 หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข*อความสั้นๆ ที่ฟZง หรือ

อ=าน 

ต 1.1 ป.5/3 ระบุ/วาดภาพ สัญลักษณ4 หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข*อความสั้นๆ ที่ฟZง หรืออ=าน 

ต 1.1 ป.6/3 เลือก/ระบุประโยค หรือข*อความสั้นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ4 หรือเครื่องหมายที่อ=าน 

ต 1.1 ม.1/3 เลือก/ระบุ ประโยค และข*อความ ให*สัมพันธ4กับสื่อที่ไม=ใช=ความเรียง(non-text information)ที่อ=าน 

ต 1.1 ม.2/3 ระบุ/เขียนประโยค และข*อความ ในสัมพันธ4กับสื่อที่ไม=ใช=ความเรียง รูปแบบต=างๆ ที่อ=าน 

ต 1.1 ม.3/3 ระบุและเขียนสื่อที่ไม=ใช=ความเรียง รูปแบบต=างๆ ให*สัมพันธ4กับประโยค และข*อความที่ฟZงหรืออ=าน 

ต 3.1 ป.1/1 บอกคำศัพท4ที่เกี่ยวข*องกับกลุ=มสาระการเรียนรู*อื่น 

ต 3.1 ป.2/1  บอกคำศัพท4ที่เกี่ยวข*องกับกลุ=มสาระการเรียนรู*อื่น 

ต 3.1 ป.3/1  บอกคำศัพท4ที่เกี่ยวข*องกับกลุ=มสาระการเรียนรู*อื่น 

ต 3.1 ป.4/1  ค*นคว*า  รวบรวมคำศัพท4ที่เกี่ยวข*องกับกลุ=มสาระการเรียนรู*อื่นและนำเสนอด*วยการพูด / การเขียน 

ต 3.1 ป.5/1  ค*นคว*า รวบรวมคำศัพท4ที่เกี่ยวข*องกับกลุ=มสาระการเรียนรู*อื่น และนำเสนอด*วยการพูด / การเขียน 

ต 3.1 ป.6/1 ค*นคว*า  รวบรวมคำศัพท4ที่เกี่ยวข*องกับกลุ=มสาระการเรียนรู*อื่นจากแหล=งเรียนรู* และนำเสนอด*วยการพูด /  การ

เขียน 

ต 3.1 ม.1/1 ค*นคว*า รวบรวม และสรุปข*อมูล/ข*อเท็จจริงที่เกี่ยวข*องกับกลุ=มสาระการเรียนรู*อื่นจาก 



แหล=งเรียนรู*และนำเสนอด*วยการพูด/การเขียน 

ต 3.1 ม.2/1 ค*นคว*า รวบรวม และสรุปข*อมูล/ข*อเท็จจริงที่เกี่ยวข*องกับกลุ=มสาระการเรียนรู*อื่นจาก 

แหล=งเรียนรู*และนำเสนอด*วยการพูด/การเขียน 

ต 3.1 ม.3/1 ค*นคว*า รวบรวม และสรุปข*อมูล/ข*อเท็จจริงที่เกี่ยวข*องกับกลุ=มสาระการเรียนรู*อื่นจาก 

แหล=งเรียนรู*และนำเสนอด*วยการพูดและการเขียน 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

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

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

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

 

บันทึกหลังการสอน 

ผลการสอน 

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

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

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

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

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

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

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

 

ป;ญหา/อุปสรรค 

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

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

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

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

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

 

ข=อเสนอแนะ/แนวทางแก=ไข 

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

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

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

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

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



 

 

ลงช่ือ...........................................................ผู2สอน ลงช่ือ...........................................................ผู2สอน 

   (………………………………………….…………..)     (………………………………………….…………..) 

         ตำแหนWง…..………………………                  ตำแหนWง…..……………………… 

 

 

 

ความคิดเห็นของผู=บริหารโรงเรียนเวียงผาวิทยา 

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

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

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

 

 

ลงช่ือ ..............................................ผู2ตรวจ 

(นายนิเรก   หอมรส) 

ผู2อำนวยการโรงเรียนเวียงผาวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดเกณฑaการให=คะแนนแบบประเมินจุดประสงคaเชิงพฤติกรรม 

กลุAมกิจกรรมบูรณาการ วิชาการงานอาชีพ,วิทยาศาสตรaและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ  

ปTการศึกษา 2563   โรงเรียน เวียงผาวิทยา    

คำช้ีแจง : ให2ผู2สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวWางเรียนและนอกเวลาเรียน แล2วขีด üลงในชWองท่ี 

ตรงกับระดับคะแนน 

รายการประเมิน เกณฑaการให=คะแนน 

4 3 2 1 
ด"านความรู" 

1. นักเรียนสามารถอธิบาย

หลักการตากกาแฟได9 

นักเรียนสามารถอธิบาย

หลักการตากกาแฟได9 

ถูกต9อง เข9าใจง@าย ชัดเจน 

นักเรียนสามารถอธิบาย

หลักการตากกาแฟได9 

ถูกต9อง เข9าใจง@าย ไม@ค@อย

ชัดเจน 

นักเรียนสามารถอธิบาย

หลักการตากกาแฟได9 

ถูกต9อง เข9าใจยาก ไม@ค@อย

ชัดเจน 

นักเรียนสามารถอธิบาย

หลักการตากกาแฟได9 ไม@

ถูกต9อง ต9องบอกให9แก9ไข 

ด"านทักษะ/กระบวนการ 

1.  นักเรียนสามารถปฏิบัติการ

ตากกาแฟได9 

นักเรียนสามารถปฏิบัติการ

ตากกาแฟได9 อย@างถูกต9อง

เข9าใจง@าย ชัดเจน  

นักเรียนสามารถ

ปฏิบัติการตากกาแฟได9 

อย@างถูกต9องเข9าใจง@าย ไม@

ค@อยชัดเจน 

นักเรียนสามารถปฏิบัติการ

ตากกาแฟได9 อย@างถูกต9อง

เข9าใจยาก ไม@ค@อยชัดเจน 

นักเรียนสามารถ

ปฏิบัติการตากกาแฟได9 ไม@

อย@างถูกต9องบอกให9แก9ไข 

ด"านคุณลักษณะอันพึงประสงค; 

1.นักเรียนมีความรับผิดชอบส@ง

งานตามเวลา 

นักเรียนมีความรับผิดชอบส@ง

งานตามเวลา 
นักเรียนมีความรับผิดชอบ

ส@งงานตามเวลาช9าไม@เกิน 

5 นาท ี

นักเรียนมีความรับผิดชอบ

ส@งงานตามเวลาช9าไม@เกิน 

10 นาท ี

นักเรียนมีความรับผิดชอบ

ส@งงานไม@ทันตามเวลา 

2. นักเรียนมีความมุ@งมั่นตั้งใจใน

การทำงาน 

นักเรียนมีความมุ@งมั่นตั้งใจ

ในการทำงานดีเยี่ยม 
นักเรียนมีความมุ@งมั่นตั้งใจ

ในการทำงานดี 
นักเรียนมีความมุ@งมั่นตั้งใจ

ในการทำงานพอใช9 
นักเรียนขาดความมุ@งมั่น

ตั้งใจในการทำงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินจุดประสงคaเชิงพฤติกรรม 

กลุAมกิจกรรมบูรณาการ วิชาการงานอาชีพ,วิทยาศาสตรaและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ  

ปTการศึกษา 2563   โรงเรียน เวียงผาวิทยา    

ประเมินวันท่ี ………. เดือน……………………….พ.ศ…………. 

คำช้ีแจง ครูแบบประเมินจุดประสงคVเชิงพฤติกรรมของนักเรียนในการทำกิจกรรมตามท่ีกำหนดและให2คะแนน

ลงในชWองท่ีตรงกับแบบประเมินจุดประสงคVเชิงพฤติกรรมของนักเรียน 

 

 

ลำดับ 
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นัก
เร

ียน
มีค
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ุ@งม
ั่นต

ั้งใ
จใ

นก
าร

ทำ
งา

น 

 

 

รวม 

 

 

สรุปผลการ

ประเมิน 

4 4 4 4 16 ผAาน ไมAผAาน 

 

 

1. 

 

 

นักเรียนกลุWมท่ี ............. 

 

 

       

 

เกณฑVการผWาน ต2องได2คะแนนต้ังแตW 10 คะแนนข้ึนไป 

 

ลงช่ือ………………………...............……..ผู2ประเมิน 

  ( ......................................................................) 
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 การตากเมล็ดกาแฟให2แห2ง มีวิธีการแตกตWางกัน ข้ึนอยูWกับประเทศและภูมิอากาศ โดยท่ัวไปการตาก

เมล็ดกาแฟจะจากบนลานซีเมนตVกว2าง ลานตากก็เหมือนกับลานตากมัน และวิธีการตากมันสำปะหลังในบ2าน

เรา เพียงแตWกล่ินหมักของกาแฟจะมีน2อยกวWา แตWละกองหรือแตWละแถวจะท้ิงชWองวWางไว2เทWากับแถวหรือกอง

กาแฟ กาแฟท่ีตากแตWละกองหรือแตWละแถวจะมีความสูงไมWเกิน 5 ซ.ม. และเม่ือตากแดดไปประมาณ 30 – 40 

นาที การตากด2วยวิธีน้ีจะใช2เวลาประมาณ 7 – 14 วันข้ึนอยูWกับสภาพดินฟ�าอากาศ เม่ือความช้ืนของเมล็ด

กาแฟลดลงเหลือประมาณ 15 % เมล็ดกาแฟท่ีตากก็จะถูกเก็บและนำไปเข2าเคร่ืองอบแห2ง ซ่ึงจะควบคุม

อุณหภูมิไว2ไมWเกิน 40 – 45oC  เพ่ืออบเมล็ดกาแฟให2มีความช้ืนเหลือเพียง 12 % การอบด2วยเคร่ืองจะต2องทำ

ด2วยความระมัดระวังและประณีต เพราะถ2าไมWระวังคุณภาพของเมล็ดกาแฟจะถูกทำลายด2วยความร2อนและทำ

ให2หมดราคา  

 การตากอีกวิธีหน่ีงท่ีเรียกได=วAาเป�นวิธีท่ีดีท่ีสุด แตAไมAคAอยนิยมใช= คือ การตากบนโต�ะหรือบน

ตะแกรงยกพ้ืนท่ีอากาศสามารถถAายเทได=รอบด=าน เมล็ดกาแฟจะถูกเกล่ียไว=บาง ๆ และพยายามไมAให=เมล็ด

ทับกันหรือทับกันน=อยท่ีสุด และจะต=องใช=มือหรือถาดไม=คอยพลิกหรือเกล่ียเมล็ดกาแฟให=ถูกแดดสม่ำเสมอ 

 กาแฟสWวนใหญWของแอฟริกาท่ีมีช่ือ จะใช2วิธีน้ีในการตากแห2ง ปLจจุบันกาแฟท่ีมีช่ือหลายย่ีห2อก็เร่ิมหัน

มาใช2วิธีน้ีกันแล2ว ถ2าสภาพอากาศอำนวย 

 

การเก็บรักษา 

 เมล็ดกาแฟท่ีตากแล2วเราเรียกวWา “กาแฟดิบ” หรือ “กาแฟกะลา” จะถูกบรรจุลงในกระสอบป�านหรือ

กระสอบผ2า และเก็บไว2ในโกดังท่ีแห2งและอากาศถWายเทได2ดี การท่ีบรรจุไว2ในกระสอบป�านหรือกระสอบผ2าก็

เพ่ือให2มีการถWายเทของอากาศและความช้ืน กระสอบท่ีใช2บรรจุเมล็ดกาแฟดิบจะต2องนำไปตากแดดให2แห2งกWอน 

เพ่ือขจัดกล่ินท่ีตกค2าง 

 ผลจากการค2นคว2าพบวWา เมล็ดกาแฟท่ีบรรจุในถุงพลาสติกสุญญากาศและเก็บไว=ในอุณหภูมิท่ี 

15	℃ และมีความช้ืนประมาณ 41 % จะสามารถเก็บได=นาน 2 – 3 ปT 

 


