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ภาคผนวก ก 
แบบประเมินคุณภาพหลักสูตร 
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แบบสนทนากลุ่มของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

การพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับจัดกิจกรรมเสริมทักษะในโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ 

สาระเพิ่มเติม: กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวการพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับจัด
กิจกรรมเสริมทักษะในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ก าหนดประเด็นสนทนาออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้สนทนากลุ่ม 
 ตอนที่ 2  ประเด็นที่ใช้ในการสนทนากลุ่มและปัญหา 
 ตอนที่ 3  ข้อแนะน าอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร 
               
            ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้สนทนากลุ่ม 

1. ชื่อ .....................................................  
2. อาชีพ .....................................................  
3. การศึกษาสูงสุด .....................................................  
   

           ตอนที่ 2  ประเด็นที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม 
 2.1 รูปแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ของโรงเรียน 
 2.2 ปัจจัยที่จะส่งผลต่อความส าเร็จการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ของโรงเรียน 
ได้แก่  
  2.2.1 ลักษณะของกิจกรรม  
  2.2.2 การจัดกิจกรรม   
  2.2.3 สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรม  
  2.2.4 การวัดและประเมินผล  
 2.3 ข้อแนะน าอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัยแบบมีโครงสร้าง 

ชื่อโครงการวิจัย : การพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับจัดกิจกรรมเสริมทักษะในโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ 
ชื่อ-สกุลผู้สัมภาษณ์............................................................................ 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์..........................................................โรงเรียน/สถาบันการศึกษา.............................. 
วันเดือนปีที่สัมภาษณ์.......................... สัมภาษณ์เวลา..................น.จบการสัมภาษณ์เวลา................น.  
  
ตอนที ่1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สัมภาษณ์ กรุณาเล่าประวัติโดยย่อเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวในด้านต่อไปนี้ 
ประวัติการศึกษา.............................................................................................................. ....................... 
ประสบการณ์การสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น/กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้..........................ปี  
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษา................................... ขนาดโรงเรียน................. 
 จ านวนนักเรียน...........คน บริบททั่วไปของโรงเรียน ชุมชน และผู้ปกครอง 
………………………………………………………………………………………………………………….................................
…………………………………………………………………………………………………………………................................. 
 
ตอนที ่2 การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  
แนวประเด็นค าถาม 
 2.1 โรงเรียนของท่านมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น/การจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้หรือไม่ อย่างไร 
 2.2 ท่านคิดว่าปัจจัยที่จะส่งผลต่อความส าเร็จต่อการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่  
            2.2.1 เนื้อหาสาระหลักสูตร 
            2.2.2 การจัดประสบการณ์แก่นักเรียน 
            2.2.3 สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรม  
            2.2.4 การวัดและประเมินผล 
 2.3 ข้อแนะน าอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร 
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แบบประเมินโครงร่างหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับจัดกิจกรรมเสริมทักษะในโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษา อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ 
สาระเพิ่มเติม: กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

                 
 แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์ให้ท่านซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญได้กรุณาพิจารณาความเหมาะสม
ของโครงร่างหลักสูตร โดยพิจารณาสภาพปัญหา หลักการของหลักสูตร จุดประสงค์ของหลักสูตร 
เนื้อหาสาระ กิจกรรม  สื่อและนวัตกรรมที่ใช้ในการฝึกอบรม ระยะเวลาที่ใช้ฝึกอบรม ความชัดเจน
ของภาษา การประเมินผลหลักสูตรโครงร่างที่พัฒนาขึ้นว่ามีความสอดคล้องกันเพียงใด 
 
ค าชี้แจง  ให้ท่านประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของแต่ละรายการและเขียนเครื่องหมาย 
             “” ลงในช่องการประเมินที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 
4 หมายถึง เหมาะสมมาก 
3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
2 หมายถึง เหมาะสมน้อย 
1 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด 
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ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

1 ความเหมาะสมและความสอดคล้องของสภาพปัญหา           

2 ความเหมาะสมของหลักการของหลักสูตร        
3 ความเหมาะสมของจุดประสงค์ของหลักสูตร      

4 ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ      
5 ความเหมาะสมของกิจกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอน        

6 ความเหมาะสมของสื่อและนวัตกรรมที่ใช้      

7 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน      
8 ความชัดเจนของภาษา      

9 การประเมินผลของหลักสูตร องค์ประกอบต่างๆ ของ
โครงร่างหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น ว่ามีความเหมาะสมที่จะ
น าไปใช้ในสภาพจริงได้เพียงใด 

     

 
ข้อแนะน าอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นต่อการเรียนโดยใช้ 
หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับจัดกิจกรรมเสริมทักษะ  

ประจ าภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 
……………………………………………………………………………………… 

 
 การประเมินการจัดการเรียนการสอนนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับจัดกิจกรรมเสริมทักษะ ชั้นประถมศึกษาดอนต้น เพ่ือน า
ผลไปหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น แบบสอบถามนี้มีจ านวน 5 ข้อ
ค าถาม  ขอความร่วมมือนักเรียนกรอกแบบประเมินในแต่ละข้อตามสภาพเป็นจริงและปราศจากอคติ  
การแสดงความคิดเห็นจะไม่มีผลต่อการวัดผลประเมินผลการเรียนใดๆ ทั้งสิ้น 

 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ในช่องระดับค่าคะแนนตามความคิดเห็นของนักเรียน 

 มาก     ปานกลาง น้อย 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
   

1 นักเรียนอยากให้ถึงชั่วโมงท าขนมพ้ืนบ้านเร็วๆ    

2 นักเรียนรู้จักขนมในท้องถิ่นจากกิจกรรมลดเวลา
เรียน 

   

3 นักเรียนมีความสุขได้ลงมือท าขนม    

4 กิจกรรมน่าสนใจ และน่าติดตาม    
5 นักเรียนจะเอาวิธีการท าขนมไปทดลองท าที่บ้าน    
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แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายต่อการเรียนโดยใช้ 
หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับจัดกิจกรรมเสริมทักษะ   

ประจ าภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 
……………………………………………………………………………………… 

 
 การประเมินการจัดการเรียนการสอนนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับจัดกิจกรรมเสริมทักษะ ชั้นประถมศึกษาดอนปลาย  
เพ่ือน าผลไปหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น แบบสอบถามนี้มีจ านวน 
9 ข้อค าถาม ขอความร่วมมือนักเรียนกรอกแบบประเมินในแต่ละข้อตามสภาพเป็นจริงและปราศจาก
อคติ  การแสดงความคิดเห็นจะไม่มีผลต่อการวัดผลประเมินผลการเรียนใดๆ ทั้งสิ้น 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องระดับค่าคะแนนตามความคิดเห็นของนักเรียน 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 นักเรียนอยากให้ถึงชั่วโมงกิจกรรมท าอาหาร
พ้ืนบ้านเร็วๆ 

     

2 นักเรียนรู้จักท้องถิ่นมากขึ้นจากกิจกรรม
ท าอาหารพ้ืนบ้าน 

     

3 นักเรียนมีความสุขกับกิจกรรมท าอาหาร
พ้ืนบ้าน 

     

4 กิจกรรมน่าสนใจ และน่าติดตาม      

5 นักเรียนจดจ าเรื่องราวในบทเรียนได้เป็นอย่างดี      

6 สอนตามล าดับจากง่ายไปหายาก      
7 หลังจากเรียนจบแล้ว  อยากเรียนเรื่องอ่ืนต่อไป

ทันที 
     

8 นักเรียนได้เรียนรู้จากการฝึกลงมือท าด้วย
ตนเอง 

     

9 นักเรียนจะเอาวิธีการท าอาหารไปทดลองท าท่ี      
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บ้าน 

 
แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของประเด็นแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น ที่มีต่อการเรียนการสอนตามหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส าหรับจัดกิจกรรมเสริมทักษะ  

 
เรื่อง   ขนมพ้ืนบ้านอ าเภอดอยหล่อ 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาความสอดคล้องของประเด็นข้อค าถามเพ่ือใช้ในแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนตามหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับจัดกิจกรรมเสริมทักษะ  

แต่ละข้อว่ามีความถูกต้องเหมาะสมหรือไม่เมื่อพิจารณาแล้วให้ใส่เครื่องหมาย ลงในช่องความ
คิดเห็น โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
                             + 1 หมายถึง เห็นด้วย 
                              0   หมายถึง ไม่แน่ใจ 
                             -1   หมายถึง ไมเ่ห็นด้วย 
 

 
ข้อ 

 
ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความ
คิดเห็น หมายเหตุ 

+1 0 -1 

1 นักเรียนอยากให้ถึงชั่วโมงท าขนมพ้ืนบ้านเร็วๆ      

2 นักเรียนรู้จักขนมในท้องถิ่นจากกิจกรรมลดเวลา
เรียน 

        

3 นักเรียนมีความสุขได้ลงมือท าขนม        

4 กิจกรรมน่าสนใจ และน่าติดตาม         

5 นักเรียนจะเอาวิธีการท าขนมไปทดลองท าที่บ้าน         

 
ลงชื่อ.........................................................ผู้ประเมิน 

                                                  ( .......................................................... ) 
 
 
 



97 
 

 

 
 

แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของประเด็นแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายที่มีต่อการเรียนการสอนตามหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส าหรับจัดกิจกรรมเสริมทักษะ  
 
เรื่อง   อาหารพ้ืนบ้านอ าเภอดอยหล่อ 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาความสอดคล้องของประเด็นข้อค าถามเพ่ือใช้ในแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนตามหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับจัดกิจกรรมเสริมทักษะ  

แต่ละข้อว่ามีความถูกต้องเหมาะสมหรือไม่เมื่อพิจารณาแล้วให้ใส่เครื่องหมาย ลงในช่องความ
คิดเห็น โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
                             + 1 หมายถึง เห็นด้วย 
                              0   หมายถึง ไม่แน่ใจ 
                             -1   หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
 

 
ข้อ 

 
ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความ
คิดเห็น หมายเหตุ 

+1 0 -1 

1 นักเรียนอยากให้ถึงชั่วโมงกิจกรรมท าอาหารพ้ืนบ้าน
เร็วๆ 

     

2 นักเรียนรู้จักท้องถิ่นมากขึ้นจากกิจกรรมท าอาหาร
พ้ืนบ้าน 

        

3 นักเรียนมีความสุขกับกิจกรรมท าอาหารพื้นบ้าน        

4 กิจกรรมน่าสนใจ และน่าติดตาม         

5 นักเรียนจดจ าเรื่องราวในบทเรียนได้เป็นอย่างดี         

6 สอนตามล าดับจากง่ายไปหายาก         

7 หลังจากเรียนจบแล้ว  อยากเรียนเรื่องอ่ืนต่อไปทันที         

8 นักเรียนได้เรียนรู้จากการฝึกลงมือท าด้วยตนเอง         

9 นักเรียนจะเอาวิธีการท าอาหารไปทดลองท าท่ีบ้าน         
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ลงชื่อ.........................................................ผู้ประเมิน 
    (........................................................) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่องขนมและอาหารพ้ืนบ้าน 
อ าเภอดอยหล่อ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนเรื่อง อาหารพื้นบ้านอ าเภอดอยหล่อ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6                    

จ านวน 20 ข้อ     เวลา 30 นาที 
...................................................................................................................................................... 
ค าชี้แจง ให้เลือกค าตอบข้อที่ถูกที่สุด 

1. ข้อใดเป็นวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของชาวดอยหล่อ 
 ก. รับประทานข้าวเหนียวเป็นหลัก 
 ข. รับประทานข้าวจ้าวเป็นหลัก 
 ค. รับประทานข้าวสาลีเป็นหลัก 
 ง. รับประทานข้าวโพดเป็นหลัก 

 

2. ประเพณีใดที่ชาวดอยหล่อ จะน าห่อนึ่งมาท าบุญทุกครั้ง 
 ก. สงกรานต์ 
 ข. ลอยกระทง 
 ค. ปอยหลวง 
 ง. ต๋านก๋วยสลาก 

 

3. ผักที่ใช้เป็นเครื่องเคียงของลาบ ส่วนใหญ่จะเป็นผักในข้อใด 
 ก. ผักต าลึง  ผักบุ้ง  ผักกาด 
 ข. ผักต าลึง  ผักคะน้า  ผักกาด 
 ค. ผักต าลึง  ผักสะระแหน่  ผักกาด 
 ง. ผักสะระแหน่   ผักกาด  กะหล่ าปลี 

 

4. อาหารใดที่มีความเชื่อว่าถ้าได้กินแล้วจะมีโชคลาภ 
 ก. แกงขนุน 
 ข. แกงโฮะ 
 ค. แกงอ่อม 
 ง. ลาบ 

 

5. อาหารชนิดใดมีไขมันน้อยที่สุด 
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 ก. แกงขนุน 
 ข. แกงฮังเล 
 ค. แกงโฮะ 
 ง. แกงอ่อม 
6. อาหารที่สะอาดถูกอนามัย มีประโยชน์ในข้อใดมากท่ีสุด 
 ก. ท าให้ร่างกายสวยงาม 
 ข. ท าให้ร่างกายอ้วนท้วน 
 ค. ท าให้ร่างกายเจริญเติบโต 
 ง. ท าให้ร่างกายสมส่วน 

 

7. นักเรียนควรเลือกซื้ออาหารในข้อใด 
 ก. ผักสดที่มีรอยแมลงกัดกิน 
 ข. เนื้อหมูท่ีมีจุดขาวๆ 
 ค. ไข่ไก่ที่มีเปลือกเป็นมัน 
 ง. ปลาสดที่มีเหงือกเปิดตลอดเวลา 

 

8. การเก็บผักที่ยังไม่ได้น ามาประกอบอาหารควรเก็บอย่างไร 
 ก. เด็ดใบแก่ทิ้ง 
 ข. แช่น้ าเกลือทิ้งไว้ 
 ค. พรมน้ าแล้วน าไปผึ่งแดด 
 ง. พรมน้ าแล้วใช้ใบตองห่อ 

 

9. การปรุงอาหารของชาวดอยหล่อส่วนใหญ่จะมีลักษณะในข้อใด   
 ก. แม่ผัดข้าวใส่ไข่ 
 ข. พ่อทอดปลาสมุนไพร 
 ค. แม่ปรุงแกงโฮะ 
 ง. พ่อทอดแคบหมู 

 

10. อาหารพื้นบ้านในข้อใดที่ผู้รับประทานมีความเชื่อว่า ”ท ากิจการใดก็จะมีคนให้การ
สนับสนุน ค้ าจุน ช่วยเหลือไม่มีวันตกต่ า”  

 ก. แกงฟักเขียว 
 ข. แกงอ่อม 
 ค. แกงขนุน 
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 ง. แกงแค 
 
 
 
 

11. ข้อใดคือภูมิปัญญาอาหารในท้องถิ่นของชาวดอยหล่อ 
 ก. คั่วแกงโฮะ 
 ข. ต้มย ากุ้ง 
 ค. ผัดผักรวม 
 ง. ย าวุ้นเส้น 
 

12. 
 

ข้อใดควรค านึงถึงเป็นอันดับแรกในการวางแผนจัดรายการอาหาร 
 ก. เพศและวัยของสมาชิกในครอบครัว 
 ข. จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
 ค. คุณค่าสารอาหาร 
 ง. ราคาอาหารแต่ละมื้อ 

 

13. การประกอบอาหารวิธีใดไม่นิยมใช้กับผัก 
 ก. ลวก 
 ข. ต้ม 
 ค. นึ่ง 
 ง. ปิง้ 

 

14. ก่อนที่จะไปซื้ออาหารต้องปฏิบัติอย่างไร 
 ก. เตรียมเงิน 
 ข. เตรียมเครื่องปรุง 
 ค. ท าความสะอาดเครื่องครัว 
 ง. คิดรายการอาหาร 

 

15. แกงอ่อม เป็นการประกอบอาหารด้วยวิธีใด 
 ก. ต้ม 
 ข. ผัด 
 ค. นึ่ง 
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 ง. ทอด 
 
 
 
 

16. การประกอบอาหารแต่ละมื้อ ควรค านึงถึงสิ่งใดมากท่ีสุด 
 ก. จ านวนคนที่รับประทานอาหาร 
 ข. เวลาที่ใช้ประกอบอาหาร 
 ค. รสชาติของอาหาร 
 ง. ค่าใช้จ่าย 

 

17. ข้อใดคือการอนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารพ้ืนบ้านที่เหมาะสมกับหมู่บ้านของเรา 
 ก. จดัตั้งหน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแลโดยตรง 
 ข. สกัดกั้นการเผยแพร่วัฒนธรรมต่างชาติ 
 ค. รับประทานอาหาร แต่งกาย และพูดภาษาไทย 
 ง. รักษาและส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

 

18. การรับประทานอาหารร่วมกับผู้อ่ืน เราควรปฏิบัติตนตามแบบใคร 
 ก. ปลารับประทานอาหาร แล้วดื่มน้ าตามไปด้วย 
 ข. มดพูดคุยสนุกสนานขณะรับประทานอาหาร 
 ค. เดี่ยวตักอาหารมาเก็บไว้ในจานของตนเอง 
 ง. เก๋ใช้ช้อนกลางตักอาหาร 

 

19. นักเรียนควรท าความสะอาดอุปกรณ์ในการปรุงอาหารเมื่อใด 
 ก. เมื่อมีเวลาว่าง 
 ข. เมื่อปรุงอาหารเสร็จ 
 ค. เมื่อรับประทานอาหารเสร็จ 
 ง. เมื่อไรก็ได้ตามความพอใจ 

 

20. การศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชนสิ่งใดส าคัญท่ีสุด 
ก. ข้อเท็จจริง 
ข. ข้อมูล 
ค. ข้อสันนิษฐาน 
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ง. ข้อความ 
 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนเรื่อง ขนมพื้นบ้านอ าเภอดอยหล่อ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3                   

จ านวน 10 ข้อ       เวลา 30 นาท ี
...................................................................................................................................................... 
ค าชี้แจง ให้เลือกค าตอบข้อที่ถูกที่สุด 

1. นักเรียนต้องการศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชน อันดับแรกท่ีต้องท าคือข้อใด 
ก. รวบรวมข้อมูล 
ข. จัดระบบข้อมูล 
ค. แสวงหาแหล่งข้อมูล 
 

2. ขนมพ้ืนบ้านชาวดอยหล่อส่วนใหญ่ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
ก. แป้ง-กะทิ- น้ าตาล 
ข. แป้ง-น้ าตาล - มะพร้าว 
ค. แป้ง- กะทิ – น้ าเปล่า 
 

3. ในฐานะที่นักเรียนเป็นสมาชิกในชุมชนควรปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเหมาะสม 
ก. ช่วยงานพ่อแม่ 
ข. ช่วยสอนคนที่ไม่รู้หนังสือ 
ค. ช่วยงานพัฒนาชุมชนตามโอกาส 
 

4. ถ้าต้องการให้แป้งที่ท าขนมจ็อกมีสีเขียวสวยงามควรท าอย่างไร 
ก. ใช้สีผสมอาหาร 
ข. ใช้น้ าคั้นจากใบเตย 
ค. ใช้น้ าคัน้จากใบตอง 
 

5. เหตุใดจึงต้องน าใบตองไปผึ่งแดดก่อนน ามาห่อขนม 
 ก. เพื่อไม่ให้ใบตองแตกเวลาห่อขนม 
 ข. เพ่ือให้สีของใบตองออกมาสวยงาม 
 ค. เพ่ือฆ่าเชื้อโรค 
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6. กล้วยชนิดใด ที่นิยมน ามาท าข้าวต้มหัวหงอก 
 ก. กล้วยหอม 
 ข. กล้วยน้ าว้า 

 ค. กล้วยไข่ 
7. ขนมพ้ืนบ้านอ าเภอดอยหล่อมีอะไรบ้าง 

ก. ข้าวแคบ ข้าวเกรียบว่าว  ข้าวแตน 
ข. ขนมจ็อก ข้าวต้มหัวหงอก ข้าววิตู 
ค. ข้าวจี่ มะขามบ่ายข้าว ข้าวโป่ง 
 

8. ชาวบ้านดอยหล่อนิยมท าขนมในข้อใดในงานตานก๋วยสลาก 
 ก. ข้าวต้มหัวหงอก 
 ข. ขนมจ็อก 
 ค. กะละเม 

 

9. 
 

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ชาวบ้านดอยหล่อ นิยมน าขนมชนิดใดมาเลี้ยงแขก 
ก. ขนมจ็อก 
ข. ขนมกล้วย 
ค. ขนมชั้น 
 

10. ขนมในข้อใดที่ไม่ใช้ใบตอง 
 ก. ข้าววิตู 
 ข. ข้าวต้มหัวหงอก 
 ค. ขนมจ็อก 
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กระดาษค าตอบ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3                   

จ านวน  10 ข้อ      เวลา 30 นาท ี
 

ข้อ ก ข ค 
1    

2    

3    
4    

5    
6    

7    

8    
9    

10    

 
กระดาษค าตอบ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6                   
จ านวน  20 ข้อ      เวลา 30 นาท ี

 

ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง 

1     11     

2     12     
3     13     

4     14     

5     15     
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6     16     

7     17     
8     18     

9     19     

10     20     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
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รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 รศ. ยุพิน   อินทะยะ รองศาสตรจารย์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
2 อ.ดร.กาญจนภัทร  ปัญญาโกญ อาจารย์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
3 ดร. ดารณีย์  พยัคฆกุล หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัดเชียงใหม่ 
4 อ.ภัทรพล  โนภีระ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
5 ดร. ติณภพ  หลวงมณีวรรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีดอนชัย สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญภูมิปญัญาท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นางนิภาวัน  วงค์ศิริ ภูมิปัญญาด้านการท าอาหาร ขนมพ้ืนบ้าน 

ภูมิปัญญาด้านความเชื่อ  
2 นางณิชานันท์ ปวงค า ภูมิปัญญาด้านการท าอาหาร ขนมพ้ืนบ้าน 
3 นางอ้อย  เรือนรักเรา   ภูมิปัญญาด้านการท าอาหาร ขนมพ้ืนบ้าน 

ภูมิปัญญาด้านความเชื่อ  
4 นางบัวจันทร์ เขียวค า ภูมิปัญญาด้านการท าอาหาร ขนมพ้ืนบ้าน 

ภูมิปัญญาด้านความเชื่อ  
5 นางอ าพร  ใส่แปง ภูมิปัญญาด้านการท าอาหาร 

ภูมิปัญญาด้านความเชื่อ ขนมพ้ืนบ้าน 
6 นางชลนารา  ญานะ ภูมิปัญญาด้านการท าอาหาร ขนมพ้ืนบ้าน 

ภูมิปัญญาด้านความเชื่อ 
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รายนามคณะครูและผู้บริหารโรงเรียน 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล     โรงเรียน 
1 นางสาวนิชา เพี้ยงจันทร์  ครูผู้สอน วัดหนองหลั้ว 
2 นายณัฐดนัย สีกูล วัดหนองหลั้ว 
3 นางสลักจิตร์ โลกค าลือ วัดหนองหลั้ว 
4 น.ส.ชุติมา เป็งมอย วัดหนองหลั้ว 
5 นางนงลักษณ์ แก้ววงค์ดี ครูผู้สอน วัดศรีดอนชัย 
6 นางกัลยารัตน์ รัตนกูล วัดศรีดอนชัย 
7 นายธนาวิทย์ ทาปิยะ วัดศรีดอนชัย 
8 นางเครือวัลย์ ปรีชา วัดศรีดอนชัย 
9 นางนวลลออ กาวิแหง วัดศรีดอนชัย 
10 นายพัฒนนนธ์  ปินตาปัน   ครูผู้สอน บ้านสามหลัง 
11 นายทศพร  ค าภีระ บ้านสามหลัง 
12 นางสาวสิรภัทร ไกรสิทธิ์ บ้านสามหลัง 
13 นางสาวภัชชญา  วงศ์เสือ บ้านสามหลัง 
14 นางสาวกานต์พิชชา บุญชื่น บ้านสามหลัง 
15 นางสายทอง อินไผ่ บ้านสามหลัง 
16 นางนาตยา  เมฆอากาศ            บ้านสามหลัง 
17 นางเบญจมาพร  ปวงค า บ้านสามหลัง 
18 นางปราณี  เนนสุทัพ   ครูผู้ส บ้านใหม่หนองหอย 
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19 นางธีราพร  สนธินา บ้านใหม่หนองหอย 
20 นางชนิตร์นันท์  หน่อเมืองค า บ้านใหม่หนองหอย 
21 นางศศิธร  แสนธรรม    บ้านใหม่หนองหอย 
22 นางทองทิพย์  สมบัติ    บ้านใหม่หนองหอย 
23 นายทศพร ณ เชียงใหม่   บ้านใหม่หนองหอย 
24 นางศรีวิไล  กันเรือง   บ้านเหล่าเป้า 
25 นางประนอม  จันทร์แก้วอมร บ้านเหล่าเป้า 
26 นางธิติมา  ธาวงค์   บ้านเหล่าเป้า 
27 นางนัทธมน  ตาจาย   บ้านเหล่าเป้า 

 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล     โรงเรียน 

28 นายเผ่าพันธุ์  ยาวิลาศ   บ้านเหล่าเป้า 
29 นางบุษบา  แก้วหล้า    บ้านเหล่าเป้า 
30 นายสนิท  ศิริ                         รักษาการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสามหลัง 
31 นางชณิษฐ์นันท์  สุภัคสกุลหิรัญ    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองหลั้ว 
32 ดร.ติณณภพ  หลวงมณีวรรณ   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีดอนชัย 
33 นายอาทร  อินตื้อ    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย 
34 นายสมคิด  ค ามาสาร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 

 




